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Curriculum vitae 
Europass 

Informații personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

Dăianu Adrian 

Târgu Jiu, Gorj, România 

Telefon 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 

Naționalitate Română 

Data nașterii 22.08.1979 

Sex Masculin 

Locul de muncă Director General – Edilitara Public S.A. 

Experiența profesională 

Perioada 2021 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Director General 

Activități și responsabilități principale - Asigurarea conducerii operativă a societații; 
- Asigurarea menținerii  unei structuri organizatorice adecvate; 
- Reprezentarea societații in raport cu terții și in justiție in limitele mandatului expres acordat de catre 

Consiliul de Administrație; 
- Implementarea de strategii și politici de dezvoltare ale societații comerciale aprobate de A.G.A si 

Consiliul de Administrație in funcție de competență; 
- Intocmirea proiectului de buget, venituri și cheltuieli pe care il prezintă spre avizare Consiliului de 

Administrație; 
- Elaborarea Regulamentul intern al societații, prin care se stabilesc indatoriile și responsabilitațile 

personalului societații pe compartimente, pe care il supune spre aprobare Consiliului de 
Administrație; 

- Elaborarea rapoartelor financiare și a altor raportari, in condițiile legii;  

Numele și adresa angajatorului Edilitara Public S.A. 

Tipul activității sau sectorul de activitate Servicii 

Perioada 2020 – 2021 

Funcția sau postul ocupat Membru Consiliu Administrație 

Activități și responsabilități principale - Exercitarea mandatului cu loialitate, prudență și diligentă unui bun administrator, în interesul exclusiv 
al societații; 

- Aprobarea strategiei de dezvoltare a societații; 
- Asigurarea gestionarii și coordonarii societații 
- Aprobarea regulamentului intern al societații 

Numele și adresa angajatorului Edilitara Public S.A. 

Tipul activității sau sectorul de activitate Servicii 

mailto:adrian.daianu@edilitara.ro
mailto:daianuadrian@gmail.com
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Perioada 2021 

Funcția sau postul ocupat Șef Serviciu - Serviciul Monitorizare și Diagnoză, Hidroelectrica Porțile de Fier 

Activități și responsabilități principale - Planificarea, dezvoltarea si coordonarea activităților de monitorizare si diagnoza pentru 
echipamentele si instalațiile hidroenergetice din SH Porțile de Fier in sensul creșterii fiabilității in 
funcționare, a  reducerii timpilor de indisponibilitate si a costurilor de mentenanța.  

- Asigurarea de suport tehnic pentru secțiile de exploatare asigurarea de suport tehnic de specialitate 
pentru secțiile de exploatare și compartimente tehnice din cadrul SH Porțile de Fier;  

- Realizarea de analize, informări și raportări in domeniul SMD; 

Numele și adresa angajatorului S.C. Hidroelectrica S.A. București – Sucursala Porțile de Fier 

Tipul activității sau sectorul de activitate Energie / Automatizări / SCADA / Protecții numerice 

Perioada 2018 – 2021 

Funcția sau postul ocupat Inginer - Serviciul Monitorizare și Diagnoză, Hidroelectrica Porțile de Fier 

       Activități și responsabilități principale - Monitorizarea și diagnoza echipamentelor de producere a energiei electrice în cadrul sucursalei 
Porțile de Fier în scopul creșterii fiabilității în funcționare, a reducerii timpilor de indisponibilitate și 
a costurilor de mentenanță; 

- Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secțiile de exploatare și compartimente tehnice 
din cadrul SH Porțile de Fier;  

- Realizarea de analize, informări și raportări in domeniul SMD; 

Numele și adresa angajatorului S.C. Hidroelectrica S.A. București – Sucursala Porțile de Fier 

Tipul activității sau sectorul de activitate Energie / Automatizări / SCADA / Protecții numerice 

Perioada  2017 

Funcția sau postul ocupat Inginer, Supervizor (Responsabil Tehnic)  

Activități și responsabilități principale - supervizare și management al șantierului la Baraj Livezeni, CHE Dumitra, CHE Bumbești 

Numele și adresa angajatorului S.C. Romelectro S.A. București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Energie / Automatizări / SCADA 

Perioada 2014 – 2017 

Funcția sau postul ocupat Manager de proiect / Manager general 

Activități și responsabilități principale - prognoza, planificarea și programarea activităților și direcțiilor de acțiune ale organizației, 
coordonarea, controlul și evaluarea acestora; 

- managementul și supervizarea lucrărilor de automatizare și SCADA, planificarea lucrărilor de 
investiții, organizarea lucrărilor; 

Numele și adresa angajatorului RND Connexions Serv SRL. 

Tipul activității sau sectorul de activitate Energie / Automatizări / SCADA 

Perioada 2010 – 2015 

Funcția sau postul ocupat Șef Laborator PRAM-AMC Târgu Jiu 

Activități și responsabilități principale - Planificare, organizare, coordonare, control evaluare, asigurare feedback cu emitere de buletine 
PRAM-AMC, aplicarea a legislației in vigoare, a reglementarilor si procedurilor aplicate la nivelul 
societății. 

- Protecții prin relee și automatizări, aparate de măsura și control, servicii de reparații și întreținere 
hidroagregate, stații electrice de transformare, etc. 

Numele și adresa angajatorului SSH HIDROSERV SA, Sucursala Hidroserv Porțile de Fier, Secția Reparații Târgu Jiu. 

Perioada  1998 – 2008 

Funcția sau postul ocupat Electrician PRAM, Inginer PRAM 

Activități și responsabilități principale - Verificări și măsurători PRAM în stațiile electrice de interconexiune și de transformare: 
- Stația 400/220/110/20kV Porțile de Fier; Stația 400/220/110/20kV Urechești; Stația 220/110/20kV 

Târgu Jiu Nord;  Stația 220/110/20kV Sărdărești 
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Numele și adresa angajatorului TRANSELECTRICA SA, SC SMART SA, CENTRU DE MENTENANȚĂ Târgu Jiu 

Educație și formare 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire ECITB Safety Passport 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

- Engineering Construction Industry Training Board 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Client Contractor National Safety Group (CCNSG) UK 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

- Commissioning of Excitation System 
- Progamming of ABB Advant Controller 800 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

SVEA POWER, Swedish Electrical and Power Control AB, Suedia 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

- Terminale numerice de protecție Siemens Siprotec 4 
- DIGSI 4 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

SIEMENS SRL, Energy Management 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

- ECAVA, Integraxor WEB SCADA 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

ECAVA – MSC, Malaysia 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Operation of electrical installations at work, including: 
- The electrical danger 
- Regulations concerning operation of electrical installations 
- Safety measure in work activity 
- Risks and electrical hazards from electrical installations 
- SS-EN 50110-1 and Swedish special instructions, ESA in applicable parts 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

ABB Swedish, Suedia 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obținută Curs de instruire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Curs de intruire pentru produsele Rockwell Automation: 
- RSLogix 5000 
- FactoryTalk View ME 
- Connected Components Workbench 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Indas Tech, Industrial Automation Systems. 
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Perioada 2010 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire „xControl Training” 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

xControl basic training, Protocoale de comunicație 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

EATON Electric SRL București 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

- Terminale numerice de protecție ABB REF 543 
- Sisteme de comunicatii de date si management ABB COM600 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

ABB Oy Distribution Automation, Vaasa - Finlanda 

Perioada 2000 – 2005 

Calificarea / diploma obținută Inginer / Diploma de Inginer profil „Energetic” 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Discipline generale: Analiză matematică, Algebra liniara, Geometrie analitică și diferențială, 
Matematici speciale, Mecanică, Fizică, Chimie, Rezistența materialelor, Bazele electrotehnicii, Bazele 
hidraulicii, Limba Engleză;  

Discipline profesionale: Măsurări electrice și electronice, Măsurarea mărimilor neelectrice, 
Electronică, Echipamente electrice, Teoria reglării automate, Instalații termo și hidro ale centralei, 
Partea electrică a centralelor, Utilizarea energiei electrice, Fiabilitatea instalațiilor electrice, Rețele și 
sisteme electrice, Microprocesoare și calculatoare de proces, Management și marketing, Analiză 
economică; 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Universitatea „Constantin Brâncuși”, Facultatea de Inginerie 

ISCED – nivelul 5 

Experiența profesională 
Extra 

2018 – 2020  
Inginer, Supervizor 

VOITH Germania    

- Coordonare activitate, supervizare, verificări si teste de fabrica pentru punere în funcțiune  
hidrocentrale: 

Anglia - Ffestiniog Hydro Power  
Luxemburg – Vianden Hydro Power 

2017 – 2018  
Inginer, Supervizor 

GE POWER  –  East Anglia ONE , Horsnea Anglia ONE Offshore Windfarm 
- Coordonare activitate, supervizare, verificari, teste pentru punere in funcțiune parc eolian 



CV Dăianu Adrian 
Data: 08.03.2022  

Pagina 5/8 

2014 - 2017 
Manager de proiect 

Planificare si executare lucrare de modernizare sisteme automatizare și SCADA 

- Stația de tratare apă potabilă ST Ișalnița  

- Stația de tratare apă uzată SEAU Rastu Nou 
- Stația de tratare apă uzată SEAU Bechet 
- Realizare dispecerat regional Compania de Apă Oltenia 
- Stația de tratare apă uzată SEAU Vaslui 
- Stația de tratare apă uzată SEAU Bârlad 

2017 
Inginer, Supervizor 

ROMELECTRO – ROMÂNIA,  Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu 

- Coordonare activitate, supervizare și management al șantierului la Baraj Livezeni, CHE Dumitra, 
CHE Bumbești; 

2016 
Inginer, Supervizor 
ABB  – Suedia, Centrala de Putere Reactiva Kolwezi, Republica Democrata Congo 
- Verificări, teste pentru punere in funcțiune : 
- Protecții numerice de generator, transformator 
- Sistem de reglare automata a tensiunii  
- Sistem de răcire compensator sincron 

2014 - 2016 
Manager de proiect 

Planificare si executare lucrare de modernizare sisteme automatizare și SCADA 
- Centrul Management Integrat al Deșeurilor Lupac, Consiliul Județean Caras Severin, Reșița, 
Romania 

2015 
Inginer, 

ABB – Suedia, Centrala Nucleară Forsmark 3, Project KF3-KT 
- Verificări si teste pentru punere in funcțiune, modernizare grup nuclear nr. 3: FK3 

2014 
Inginer, Supervizor 

SCHNEIDER  Elveția – UAE, Abu DHABI, Umm AL DALKH - ZADCO 

- Protecții numerice: P441, P442 
- Software de dezvoltare MICOM S1 Studio 
- Configurarea și verificarea releelor de protecție, verificare documente și punere în funcțiune 

2013 – 2014  
Inginer, Responsabil de lucrare 

SIEMENS – Romania, Slatina, Câineni, Zimnicea ,Tânțăreni, -  Parc fotovoltaic , 

- Protecții numerice 7SJ62 
- Software de dezvoltare DIGSI 4.87 
- Configurarea și verificarea releului de protecție, verificarea circuitelor primare și secundare , 
punerea în funcțiune 



CV Dăianu Adrian 
Data: 08.03.2022  

Pagina 6/8 

2013 – 2014  
Inginer, Responsabil de lucrare 

ABB Elveția – Cehia, Trutnov, 

- Protecții numerice: ABB RE..670, RE..650, RE..611 
- Software de dezvoltare PCM 600 2.5, PCM 600 2.6 
- Coordonare activitate, configurarea și verificarea releelor de protecție, verificarea dulapurilor 
și a tablourilor executate de către ABB Trutnov,  aprobarea documentelor 

2010 – 2013  
Inginer, Supervizor 
ALSTOM Grid Qatar – Romania, Electrotel-Alexandria 
- Protecții numerice: Alstom, ABB, SIEMENS 
- Software de dezvoltare Micom S1 Studio, PCM 600, DIGSI 4.83 
- Configurarea și verificarea releelor de protecție, verificarea dulapurilor/tablourilor executate de 
către Electrotel Alexandria , aprobarea documentelor. 

2012 
Inginer, Responsabil de lucrare 
EATON / Hidroelectrica – Romania, SH Târgu Jiu, Vana Fluture Nod Presiune Tismana Amonte 
- Automat programabil Eaton/Moller XC200 
- Software de dezvoltare EasySoft Codesys 
- Proiectare, achiziție, implementare , realizarea aplicației software de funcționare, montaj 
echipamente, verificare și punere în funcțiune instalație 

2011 
Inginer, Supervizor 
- Protecții numerice: Alstom P141, P545, P442 
- Software de dezvoltare Micom S1 Studio, 
- Coordonare, supervizare teste și verificări circuite primare și secundare, aprobarea 
documentelor și punere în funcțiune 

2009 
Inginer, Supervizor 
ABB – Algeria, Larba-M”Sila, Stația electrica de evacuare 220kV 
- Protecții numerice RET 670, REX 521, REL 316, REC 670, REG 216 
- Software de dezvoltare PCM 600, CAP 216, CAP 505 

- Configurarea și verificarea releelor de protecție, verificarea circuitelor primare și secundare, 
verificarea blocajelor, punerea în funcțiune 

2008 
Inginer, 
ABB / CEO – Romania, Jilț Nord, Stații electrice exterioare 20kV , Trafo 20/6kV 
- Protecții numerice RET 545 
- Teste și verificări 
- Software de dezvoltare CAP 505 

2008 
Inginer, 
ABB / Hidroelectrica – Romania, SH Târgu Jiu, Stația electrica de evacuare 110kV Valea Mare  
- Protecții numerice ABB RE..670, REF 545 
- Software de dezvoltare PCM 600, CAP 505 
- Verificarea circuitelor primare și secundare, verificarea și implementarea blocajelor generale 
in stația de transformare si interconexiune 

2007 
Inginer, 
TOSHIBA – Romania, Ploiești, Stația electrica de transformare 400kV Brazi Vest 
- Teste și verificări circuite primare și secundare Trafo 200MVA 
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2007 
Inginer, 
AREVA T&D – Libya, Tripoli, Stația electrica de transformare 400kV Zawia 
- Protecții numerice MiCOM P122 & P444 
- Circuite de curent și de tensiune, traductoare de putere 

Limba străină cunoscută 

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

Competențe și abilități sociale - atitudine favorabilă pentru continuă schimbare și lucrul în echipă, obținută prin experiența în 
muncă; 

- integritate și onestitate; 
- inițiativă, autonomie și încredere în sine; 
- respectul pentru ceilalți, capacitatea de a gestiona conflicte; 
- abilități foarte bune de comunicare; 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- abilități de leadership, capacitate de sinteză și capacitate decizională; am condus un colectiv de 
24 persoane cu studii medii și superioare în domeniul tehnic/energetic; 

- capabil să stabilesc rapid rolul fiecărui membru din colectiv în rezolvarea/remedierea problemelor 
complexe și să identific sau să generez mecanisme de verificare și control a rezultatelor; 

- capabil să lucrez sub stres și sub presiunea timpului; 

Competențe și aptitudini tehnice - experiență în depanarea sistemelor IT (rețele, echipamente hard, complexitate scăzută-medie); 
- experiență în proiectarea, dezvoltarea, testarea și punerea în funcțiune a aplicațiilor software de 

proces (achiziție și prelucrare date din procesul automat, comunicații, interfețe om-mașină), 
obținută prin sesiuni de training, seminarii de specialitate hands-on și realizări practice; 

- experiență în utilizarea aplicațiilor de dezvoltare software de automatizare procese industriale în 
vederea creării, diagnosticării, depanării și modificării secvențelor de proces și a interfețelor 
grafice (MMI) de la producătorii Eaton (Moeller), Rockwell (Allen Bradley); 

- experiență în testarea circuitelor primare și secundare (CT/VT), utilizarea truselor de injecții 
(Omicron, ISA);  

- experiență în mentenanța de nivel 0 a echipamentelor de automatizare numerică de la diverși 
producători (Eaton, Rockwell, Schneider, Siemens, GE Fanuc); 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- experiență solidă în utilizarea oricărui sistem operare Microsoft recent, toate versiunile pachetelor 
MS Office, MS Visio, diverse utilitare comune; 

- experiență în utilizarea pachetelor software pentru urmărirea proiectelor MS Project, GanttPro; 
- experiență solidă în configurarea și utilizarea aplicațiilor de parametrizare și testare echipamente 

numerice Test Universe, ISA TDMS, etc 

Permis de conducere - Categoria B 

Informații suplimentare Starea civilă:    căsătorit 


