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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Albeanu Marian Adrian 
Adresă(e) com. Malu Mare, România 

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate  Română 
  

Data naşterii  06.08.1962 
  

Sex  masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director Sucursala Electrocentrale Işalniţa 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Decembrie 2021 - prezent 
Director Sucursala Electrocentrale Işalniţa 
Coordonarea activităţilor de producţie, mentenanţă, investiţii, financiare, economice, tehnice, comerciale, 
administrative, resurse umane, situatii de urgenţă, securitate şi sănătate, pază, documente clasificate. 
Reprezintă Sucursala în relaţiile de cu Conducerea S. C.E. Oltenia, cu celelalte entităţi din cadrul societăţii 
şi cu autorităţile locale, precum şi în relaţiile comerciale cu furnizori şi prestatori de lucrări sau servicii. 
 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Ișalnița 
Energetică 
 
Iulie 2021 – decembrie 2021 
Director Direcția Tehnică 
Managementul activităților Direcției Tehnice, ce cuprinde Serviciul Termomecanic, Serviciul Electrotehnic 
– Automatizări, Comp. UCC, Comp. Mentenanță Predictivă, Comp. SU. Planificarea anuală a achizițiilor 
de produse, servicii, lucrări din fonduri de investiții și fonduri de producție, coordonarea elaborării 
documentațiilor primare de achiziție și coordonarea derulării contractelor aferente. Decide și 
coordonează măsuri și acțiuni în urma analizelor de mentenanță predictivă. Prezidare ședințe de 
avizare CTE S.E. Ișalnița și calitatea de membru în Consiliul CTE CEO. Locțiitor al Directorului S.E. 
Ișalnița. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Ișalnița 
Energetică 
 
Iulie 2016 – iunie 2021 
Şef Serviciu Termomecanic 
Coordonarea activităţii de planificare anuală şi urmărire lucrări de investiţii, reparaţii şi întreţinere, a 
elaborării documentelor primare de achiziţii produse, servicii, lucrări. Coordonarea derulării contractelor 
de lucrări, achiziţii produse şi servicii. Asigurarea suportului tehnic pentru activitatea de producţie 
energetică şi de mentenanţă. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Işalniţa 
Energetică 
 
Iulie 2013 –iulie 2016 
Inginer Serviciul de Termoficare - Divizia Energetică 
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Furnizează date tehnice si informatii ce vor fundamenta deciziile conducerii Complexului Energetic 
Oltenia în domeniul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, Urmăreşte stadiul derulării 
studiilor preinvestiţionale aferente investiţiilor, analizează riscurile şi propune măsuri de diminuare sau 
eliminare a acestora, elaborează analize şi situaţii privind derularea lucrărilor de investiţii. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 
Energetică 
 
Aprilie 2013 –Iulie 2013 
Director Proiecte  
Managementul derulării lucrării „Instalatii de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din 
SE Işalniţa” – Contractor Consorţiul Bilfinger Berger Babcock Noell – S.C. Romelectro S.A., contract la 
cheie cuprinzând elaborare inginerie de bază, inginerie de detaliu, executare lucrări de Construcţii Montaj, 
punere în funcţiune, valoare contract 76.562.232EUR.Responsabilităţi de Director de Proiect, fiind 
reprezentantul Beneficiarului în relaţia cu Contractorul, obţinere autorizaţii şi avize, aprobare documentaţii 
de proiectare, aprobare modificări soluţii tehnice, aprobare execuţie lucrări, recepţie lucrări, recepţie 
echipamente, aprobare rapoarte de progres, acceptare la plată facturi, semnare documente contractuale 
– acte adiţionale, anexe ale contractului, grafice de execuţie şi de plăţi.Responsabil cu coordonarea 
derulării proiectului de investiții privind încadrarea proiectului în parametrii de performanţă, de calitate, 
timp şi buget alocat. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Işalniţa 
Management proiecte complexe 
 
Septembrie 2012 –Aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Proiecte Complexe 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul derulării lucrării „Instalatii de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din 
Sucursala Electrocentrale Işalniţa”– Contractor Consorţiul Bilfinger Berger Babcock Noell – S.C. 
Romelectro S.A., contract la cheie cuprinzând elaborare inginerie de bază, inginerie de detaliu, executare 
lucrări de Construcţii Montaj, punere în funcţiune, valoare contract 76.562.232EUR. 
Managementul derulării lucrării “Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 
1 şi 2 din Sucursala Electrocentrale Craiova II” – Contractor Alstom Power Italia şiAlstomInfrastructure 
România, contract la cheie cuprinzând elaborare inginerie de bază, inginerie de detaliu, executare lucrări 
de Construcţii Montaj, punere în funcţiune, valoare contract 53.365.815EUR. 
Responsabilităţi de Director de Proiect pentru ambele lucrări, fiind reprezentantul Beneficiarului în relaţia 
cu Contractorul, obţinereautorizaţii şi avize, aprobare documentaţii de proiectare, aprobare modificări 
soluţii tehnice, aprobare execuţie lucrări, recepţie lucrări, recepţie echipamente, aprobare rapoarte de 
progres, acceptare la plată facturi, semnare documente contractuale – acte adiţionale, anexe ale 
contractului, grafice de execuţie şi de plăţi.Responsabil cu coordonarea derulării proiectelor de investiții 
privind încadrarea acestora în parametrii de performanţă, de calitate, timp şi buget alocat. 

Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova 
Management proiecte complexe 

Perioada Mai 2012 – Septembrie 2012 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Strategie Dezvoltare 
Managementul Direcţiei Strategie Dezvoltare pentru Sucursala Electrocentrale Işalniţa şi pentru 
Sucursala Electrocentrale Craiova II. 
Coordonarea Direcţiei de management de proiecte complexe privind derularea proiectelor „Instalatii de 
desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din Sucursala Electrocentrale Işalniţa” şi 
“Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 1 şi 2 din Sucursala 
Electrocentrale Craiova II”, având în subordine Directorul de Proiect. Responsabilităţi privind coordonarea 
activităţii şi aprobarea deciziilor importante ale Directorului de Proiect, validarea aprobării plăţilor, 
coordonarea recepţiilor de echipamente şi lucrări. 
Coordonarea Departamentului Strategie Dezvoltare, care cuprinde Serviciul Investiții şi Biroul Strategie-
dezvoltare, privind elaborare strategii pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea prezidenției Consiliului 
Tehnico Economic de avizare a documentaţiilor, coordonarea elaborării şi avizării planurilor anuale şi 
multianuale de investiţii, evaluarea şi estimarea bugetului de investiţii, coordonarea derulării investiţiilor, 
încadrarea în bugetul alocat, obţinerea avizelor şi acordurilor conform legislaţiei în vigoare, gestionarea 
promovării si recepţiei investiţiilor. 
Coordonarea Serviciului Tehnologia Informaţiilor ş iComunicaţiilor, asigurarea funcţionalităţii, operabilităţii 
şi mentenanţei atât hardware cât şi software a echipamentelor IT - servere, hub-uri, modemuri, staţii de 
operare, calculatoare, periferice, derularea contractelor de mentenanţă. Asigurarea funcţionalităţii, 
operabilităţii şi mentenanţei atât hardware cât şi software a echipamentelor de comunicaţie – centrale 
telefonice, telefoane fixe şi mobile, derularea contractelor de telefonie fixă şi mobilă. Asigurarea 
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Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

funcţionalităţii, operabilităţii şi mentenanţei sistemelor de avertizare incendii şi a reţelelor de comunicaţii 
radio. 
Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova 
Management strategie dezvoltare 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martie 2009 – Mai 2012 
Director Program 
Managementul Programelor de derulare investiţii majore pentru Sucursala Electrocentrale Işalniţa şi 
pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II. 
Management de proiect privind promovarea si derularea următoarelor 5 proiecte majore S.C. Complexul 
Energetic Craiova S.A.: 
1. Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şicenuşă Valea Mânăstirii folosind tehnologia de preparare a 

fluidului autoîntăritor de zgură şicenuşă de electrofiltru. Realizarea instalaţiilor propriu-zise de 
preparare, evacuare şi transport zgură şi cenuşă în fluid dens şi amenajare a depozitului pentru 
prima supraînălţare la SE Craiova II, aferentă compartimentului nr. 1; Contractor S.C. Romelectro 
S.A., valoare contract 110.436.739,74 lei, echivalent 33.116.450,38 EUR. Coordonare obținere 
avize şi acorduri, planificare, coordonare derulare lucrări în șantier, livrare echipamente, acceptare 
la plata facturi, recepții lucrări, echipamente şi puneri în funcțiune, teste şi probe de performanţă. 

2. Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă mal drept si mal stâng Jiu SE Işalniţa folosind 
tehnologia fluid dens; Contractor S.C. Romelectro S.A., valoare contract 120.920.470,37 lei – 
echivalent 33.090.818,89 EUR. Coordonare obținere avize şi acorduri, planificare, coordonare 
derulare lucrări în șantier, livrare echipamente, acceptare la plată facturi, recepții lucrări, 
echipamente şi puneri în funcțiune, teste si probe de performanţă. 

3. Reducerea emisiilor de NOx la cazanele de abur de 525 t/h, tip Benson, de la blocurile  energetice 
nr. 1 si 2 – SE Craiova II; Contractor S.C. Vulcan S.A., valoare contract 17.400.000 lei – echivalent 
4.128.799,56 EUR. Coordonare obținere avize şi acorduri, planificare, coordonare derulare lucrări 
în șantier, livrare echipamente, acceptare la plata facturi, recepții lucrări, echipamente şi puneri în 
funcțiune, teste şi probe de performanţă. 

4. Instalatii de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 7 si 8 din SE Işalniţa, managementul 
promovării proiectului, al obţinerii avizelor şi acordurilor, membru în comisia de evaluare pentru 
licitaţie, membru în comisia de negociere a contractului. Coordonare obținere avize şi acorduri, 
planificare, coordonare derulare lucrări în șantier, livrare echipamente, acceptare la plata facturi, 
recepții lucrări, echipamente şi puneri în funcțiune, teste şi probe de performanţă. 

5. Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile energetice 1 şi 2 din S. E. Craiova II, 
managementul promovării proiectului, al obţinerii avizelor şi acordurilor, membru în comisia de 
evaluare pentru licitaţie, membru în comisia de negociere a contractului. Coordonare obținere avize 
şi acorduri, planificare, coordonare derulare lucrări în șantier, livrare echipamente, acceptare la plata 
facturi, recepții lucrări, echipamente şi puneri în funcțiune, teste şi probe de performanţă. 

Managementul Contractului 1IMA/05.07.2011, perfectat de CEN Craiova cu Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) privind obţinerea finanţării din Fonduri Structurale a 
proiectului „Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile nr.1 şi nr.2 SE Craiova II”, 
Director de proiect privind accesarea Fondurilor Structurale – reprezentant al firmei în relaţia cu MECMA. 
Coordonator al elaborării documentelor necesare pentru accesarea Fondurilor Structurale. Responsabil 
privind derularea contractului de finantare din Fonduri Structurale, elaborare rapoarte de progres lunare, 
elaborare cereri de rambursare, asigurare arhivare documentatie, etc. 
SC Complexul Energetic Craiova SA 
Management Proiecte complexe 
 
2004 – 2009 
Şef Serviciu Implementare Proiecte 
Coordonare proces implementare proiecte majore de investitii in termocentrale - modernizari, reabilitari, 
lucrari de protectie a mediului, elaborare si avizare studii preinvestitionale, de prefezabilitate, de 
fezabilitate, analize pe contur. Obtinere avize si acorduri privind executia lucrarilor de investitii. Promovare 
caiete de sarcini si organizare licitatii. Planificarea investitiilor si evaluarea costurilor aferente. 
    Coordonare proces implementare proiecte majore de investitii finanţate din Fonduri Structurale, 
elaborare documentaţie privind aplicaţie şi depunere documente la Organismul Intermediar pentru 
Energie. Coordonare si intocmire dosar aplicaţie şi depunerea la Organismul Intermediar pentru Energie 
şi la Comunitatea Europeană in vederea accesării Fondurilor Structurale pentru Proiectul "Instalaţie 
comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile nr. 1 si nr. 2 de 150 MW la SE Craiova II". 
   Coordonare acţiuni de implementare pentru Proiectul "Craiova II Sulfur Dioxide Reduction Project – 
Feasibility Study" in baza unui grant obţinut de la USTDA (United States Trade Department Agency) de 
416 000 USD; Organizare şi derulare licitaţie internaţională conform caietului de sarcini specific USTDA, 
analiză oferte şi adjudecare licitatie internationala. Coordonarea derulării elaborarii studiului de 
fezabilitate cu firma Black & Veatch Corporation (USA), contractare, corespondenta si clarificari in limba 
engleza, responsabil derulare şi recepţie studiu, avizare la plata facturi. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  

 
 
 
 
 
 
 
 
               Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
               Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

   Coordonare implementare Proiect de investitii "Reabilitarea şi modernizarea Blocului 7 de 315 MW din 
S.E. Işalniţa" de 210 mil EUR; elaborare caiet de sarcini şi documente de licitaţie, derulare licitaţie 
internaţională, clarificări, adjudecare şi negocieri pentru atribuire contract cu Consorţiul Itochu - Toshiba 
- Babcock Hitachi. 
SC Complexul Energetic Craiova SA 
Implementare proiecte majore 
 
1998-2004 
Şef Serviciu Tehnic 
Coordonare activitate de întocmire documentaţii tehnice pe specialităţile mecanic, electric, automatizări, 
chimic, construcţii, instalaţii, utilaj greu, auto, căi ferate uzinale, privind achiziţii de lucrări şi echipamente, 
recepţii de lucrări, piese de schimb şi echipamente, asistenţă tehnică exploatare şi reparaţii agregate 
energetice, întocmire şi avizare documentaţii tehnice şi proiecte de investiţii, reparaţii, modernizări şi 
reabilitări. Asistenţă tehnică la derularea contractelor de lucrări. Coordonare elaborare devize de lucrări 
şi normare activităţi. Asigurarea managementului arhivei tehnice şi a bibliotecii Sucursalei. Coordonarea 
elaborării, avizării şi derulării programelor anuale de reparaţii. Managementul responsabililor ISCIR, 
Protecţia Mediului şi a responsabilului cu incidentele şi avariile. 
S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Craiova. 
Activitate Tehnică energetică 
 
1994-1998 
Adjunct Şef Secţie  - Secţia „Reparaţii Turbine” 
Coordonare (ca locţiitor al Şef Secţie) al activităţii de reparaţii turbine cu abur şi auxiliare, pompe şi 
armături din Termocentrala Işalniţa, servicii de întreţinere şi recondiţionări piese de schimb. Planificarea 
şi coordonarea  activităţii a 4 sectoare – turbine, pompe, armături industriale, agregate rotative 
(ventilatoare de gaze şi de aer), cu circa 120 de persoane şi 4 maiştrii. Responsabilităţi privind preluarea 
defecţiunilor, planificarea reparaţiilor, asigurarea documentaţiilor tehnice necesare, asigurarea bazei 
materiale, asigurarea resursei umane, stabilirea tehnologiilor, asigurarea sculelor şi dispozitivelor, 
obţinerea autorizaţiilor de lucru, asigurarea condiţiilor privind securitatea muncii. Asigurarea normării 
activităţii desfăşurate de secţie, elaborarea necesarului de materiale şi piese de schimb, participarea la 
recepţii piese de schimb. Asigurarea instructajului specific de protecţie a muncii. 
CONEL- Sucursala Electrocentrale Craiova 
Reparaţii echipamente energetice 
 
1989-1994 
inginer – Serviciul „Proiectare” 
Întocmire documentaţii de execuţie şi reparaţii echipamente energetice, întocmire tehnologii de reparaţii, 
proiectare, elaborare, verificare şi avizare desene tehnice de execuţie şi reparaţie piese de schimb. 
Întocmire de relevee după piese de schimb fără documentaţie, stabilire materiale, tehnologie de execuţie, 
abateri de formă şi poziţie, abateri dimensionale – în funcţie de rolul, funcţiaşi mediul de lucru al piesei 
respective. Gestionarea părţii mecanice a arhivei tehnice a Sucursalei. 
RENEL-Sucursala Electrocentrale Işalniţa 
Proiectare 
 

                                                  Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
               Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
Educaţie şi formare 

1986-1989 
inginer stagiar – Secţia„Reparaţii Cazane” 
Efectuare lucrări de reparaţii cazane cu abur şi echipamente auxiliare – ventilatoare, pompe, armături. 
Asigurarea preluării defecţiunilor din instalaţie şi transmiterea la conducerea secţiei în vederea planificării 
remedierilor. Asistenţă tehnică la efectuarea de reparaţii de avarii – spargeri sisteme sub presiune la 
cazane, defecţiuni armături, mori de cărbune, benzi Redller, electrofiltre, ventilatoare de gaze şi de aer, 
pompe Bagger. 
Intreprinderea Electrocentrale Craiova 
Reparaţii echipamente energetice 

 
 

Perioada 2005 – 2008 
Calificarea / diploma obţinută Doctor inginerie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Universitatea Transilvania Braşov; Facultatea „Inginerie electrică şiştiinţa calculatoarelor”; specialitatea 
„Inginerie Industrială” 

Perioada 2003-2005 
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Calificarea / diploma obţinută Master“Managementul Energiei” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
                  Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
Cursuri de perfecţionare 
 

                                               Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                               Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                          Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Universitatea Politehnică Bucureşti; Facultatea de „Energetică” 
 

 
1981-1986 
Inginer Mecanic 
Facultatea „Mecanică”; specialitate „Maşini termice – motoare cu ardere internă” – Universitatea 

Politehnică Bucureşti 
 

1977-1980 
Absolvire Liceu teoretic 
Liceul de matematică – fizică Ion Minulescu - Slatina 

 
 

 
 
2014 
Certificat de Auditor Energetic Pentru Clădiri, gradul profesional I, specialitatea Construcţii şi Instalaţii 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 
 
2009 
Certificate for technical training for Multisafe Double Hose – Diaphragm Pumps 
 
Feluwa PUMPEN GMBH Germany 
 
 
2008 
Curs „Implementarea proiectelor finanţate de administraţia Fondului pentru Mediu” 
 
S.C. Bordun tehnologica SRL 
 

 
2006 
Curs „Accesarea Fondurilor Structurale pentru finanţarea proiectelor de investiţii din sectorul energetic” 
S.C. de Formare a Energeticienilor din România – FORMENERG S.A. 
 
 

2005 
Curs specializare „Limba Engleză avansaţi” 
SC Centrul de Formare şiPerfecţionare PERFECT SERVICE SA 
 
 
2001 
Curs „Metode de analiză şi tehnici pentru manageri” 
   SC Centrul de Formare şiPerfecţionare PERFECT SERVICE SA 
 
 
   1999 
Curs „Conducerea oamenilor şirelaţii interumane” 
   S.C. de Formare a Energeticienilor din România – FORMENERG S.A. 
 
 
   1998 
Curs „Utilizare program informatic EXCEL” 
   S.C. de Formare a Energeticienilor din România – FORMENERG S.A. 
 
 
1996 
Curs „Instructor de Protecţia Muncii” 
   S.C. de Formare a Energeticienilor din România – FORMENERG S.A. 
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Aptitudini şicompetenţe 
personale 

 
Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Maghiară 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Maghiară  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi oratorice, de comunicare socială şi abilitatea de a susţine prezentări publice, obţinute atât în 
pregătirea teoretică – cursuri de specializare, masterat, doctorat, în activitatea desfăşurată, cât şi prin 
participarea la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea şi coordonarea activităţilor în contextul utilizării optime a resurselor financiare, materiale şi 
umane în vederea atingerii scopurilor stabilite. Competenţe de lider, aptitudini de organizare şi 
management al echipei de proiect şi gestionare corespunzătoare a congestiilor. Evaluarea şi 
managementul riscurilor. Aceste aptitudini au fost dobândite atât teoretic în faza de educaţie şi formare, 
cât şi în practică, prin experienţa funcţiilor de conducere ocupate. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectare, exploatare, întreţinere şi reparaţii agregate energetice, întocmire studii, derulare contracte, 
elaborare documentaţii aplicaţii Fonduri Structurale, aptitudini ce au fost dobândite atât teoretic în faza 
de educaţie şi formare, cât şi în practică, prin experienţa funcţiilor ocupate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Microsoft Project, Autocad, 3D Studio, Primavera Enterprise, 
LEAP (Longrange Energy AlternativesPlanning), RETScreen (International Clean Energy Project 
AnalysisSofware),Greenius(Green Energy Systemanalysis) dobândite prin activitatea curentă, prin 
activităţile de formare profesională (masterat şi doctorat), prin cursuri de perfecţionare şi prin activitatea 
din timpul liber. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Arte marţiale AIKIDO – Centură neagră 3 DAN; Instructor Aikido, calitate dobândită prin absolvire cursuri 
şi susţinere de examene în cadrul Federaţiei Române de Aikido. Membru „Shugyosha”, gradul „Shoden” 
al Şcolii de arte marţiale „Ecole de Budo RAJI International”. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Afilieri la organizaţii profesionale:  
- EURELECTRIC membru în - Environment&SustainableDevelopmentCommittee – WG 

Environmentand Society;  
- Membru în Societatea Inginerilor Energeticieni din România (SIER) 

  

 Articole şi comunicări profesionale publicate: 
- RenewableProductionCapacities Investment ProjectsModeling, UsingSpecialized Software - 

Conferinţa de Inginerie Energetică – CIE 2008; Editura Universităţii Oradea 2008 – Fascicula de 
Energetică Vol. 14; I.S.S.N. 1224 – 1261. 
- Reengineering of Energy Management – Conferinţa de Inginerie Energetică - CIE 2008; 

30.05.2008; Editura Universităţii Oradea 2008 – Fascicula de Energetică Vol. 14; I.S.S.N. 1224 – 
1261. 
- Models for optimization of energysystems in conception of evolutionaryalgorithms – Conferinţa 

de Inginerie Energetică 30.05.2008 - CIE 2008; Editura Universităţii Oradea 2008 - Fascicula de 
Energetică Vol. 14; I.S.S.N. 1224 – 1261. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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- Management of nonconventionalenergies - Conferinţa de Inginerie Energetică – CIE 2008; 
30.05.2008; Editura Universităţii Oradea 2008 – Fascicula de Energetică Vol. 14; I.S.S.N. 1224 – 
1261. 
- „The influence of Flue Gas Desulfurization on lignitecombustion Power Plants 

performance”;ScientificBulletinserries C: Electrical Engineering; Volume 69/2007; Editura 
Politehnica Press; Number 4 – I.S.S.N.: 1454-234x; pag. 357 – 366. 
- Managerial design of powerproducingsystems in the concept of operationalresearch”; 

Management of Knowledge Society ; editura Niculescu2007– I.S.B.N.: 978-973-748-241-9; pag. 
420. 
- „Influenţa implementării instalaţiilor de desulfurare gaze de ardere asupra exploatării 

termocentralelor pe cărbune ”Masa Rotundă organizată de World Energy Council & CNR-CME 
“Eficienţa Centralelor Electrice” - Bucureşti , Mai 2007. 
- „Dezvoltarea durabilă, trenduri globale, provocări şioportunităţi pentru energetica 

româneasca”; Revista Energetica nr. 3 Martie 2006; I.S.S.N.: 1453-2360; pag. 112-117. 
- „Soluţii de desulfurare gaze de ardere, aplicabilitate la Blocurile de 315 MW din SE 

Işlaniţaşi Blocurile de 150 MW din SE Craiova II”;„Foren2006” – World Energy Council 
Energy Seminar: www.cnr-cme.ro. 
- „Creştereaeficienţei analizei de evaluare a sistemelor de desulfurare gaze de ardere”; 

ConferinţaNaţională „Inventică şi creativitate” –27 Mai, 2006 – Universitatea Transilvania Braşov: 
www.unitbv.ro. 
- „Reducerea impactului asupra mediului înconjurător la S.E.Işalniţa prin implementarea 

instalaţiilor de desulfurare gaze de ardere”; ConferinţaNaţională de Management şi Inginerie 
Industrială – Managementul Dezvoltării Durabile-10-11 Noiembrie 2005, Universitatea Politehnica 
BucureştiI.S.B.N. 973-568-846-6 – editura Niculescu - 2005. 
- „Managementul stresului resurselor umane în concepţiareingineriei energetice”; Conferinţa de 

Inginerie Energetică CIE 2005 – 12-13 Mai 2005 Oradea România – Secţiunea „Managementul 
Sistemelor Energetice”, Editura Universităţii Oradea 2008 – Fascicula de Energetică Vol. 11; 
I.S.S.N. 1224 - 1261. 
- „Creşterea eficienţei în exploatare a modulului de producere a hidrogenului – tip Hogen seria 4 

– fabricaţie Nel, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale 
Işalniţa” – 25 – 28.10.2022 Sinaia, Conferinţa SIER. 
- „Reducerea emisiilor de oxizi de azot la Blocul Energetic nr. 7 de la la Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Işalniţa” – 25 – 28.10.2022 Sinaia, Conferinţa 
SIER. 

  
 

http://www.cnr-cme.ro/
http://www.unitbv.ro/

