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Curriculum vitae 

Europass 
 
 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume și prenume MOTOUNU Daniel Cătălin 

Adresă (numărul, strada, cod poştal,  
oraş, ţara) 

Bucureşti, România 

Telefon Tel: 021.4119760  

E-mail iscir@iscir.ro 

Naţionalitate Română 

  

  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă  
profesională pertinentă,începând cu cea 
mai recentă dintre acestea) 
 

Perioada Septembrie 2018 - Prezent și Iunie 2012 - Februarie 2017 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR, Str.Sf. Elefterie 47-49, Sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea măsurilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
Administrație publică centrală 

Funcţia sau postul ocupat 
 
Principale activităţi şi responsabilităţi 

 

Director Direcția Inspecție, Supravegherea Pieței și Reglementare 
 
Coordonarea activității de inspectie, supraveghere a pieței și reglementare la nivel central 
▪ Implementarea Directivelor Europene  
▪ Redactarea de reglementari tehnice nationale in domeniul instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil din domeniul clasic 
▪ Redactarea de reglementari tehnice nationale din domeniul nuclear 
▪ Armonizarea legislației naționale în domeniu 

 ▪ Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a activităţii tehnice 
▪ Elaborare programe anuale de instruire 
▪ Acceptare documentații și verificare tehnică a instalațiilor din cadrul obiectivelor nucleare 
▪ Acceptarea programelor de examinări/investigații tehnice la echipamente cu grad ridicat de 
risc 
▪ Atestarea formatorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Autorizare personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează examinări nedistructive și distructive 
▪ Analiza avariilor și accidentelor la instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR 
▪ Responsabilitati administrative 

 

Perioada Februarie 2017 - Septembrie 2018 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR, Str.Sf. Elefterie 47-49, Sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea măsurilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
Administrație publică centrală 

Funcţia sau postul ocupat Direcția Inspecție, Supravegherea Pieței și Reglementare - Inspector de specialitate 
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Principale activităţi şi responsabilităţi Activități de inspectie și reglementare la nivel central 
▪ Implementarea Directivelor Europene  
▪ Redactarea de reglementari tehnice nationale in domeniul instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil din domeniul clasic 
▪ Armonizarea legislației naționale în domeniu 
▪ Acceptarea programelor de examinări/investigații tehnice la echipamente cu grad ridicat de 
risc 
▪ Atestarea formatorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Autorizare personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează examinări nedistructive și distructive 
▪ Analiza avariilor și accidentelor la instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR 
▪ Responsabilitati administrative 

 

Perioada Martie 2012 – Iunie 2012 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR, Str.Sf. Elefterie 47-49, Sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea măsurilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
Administrație publică centrală 

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu Inspecție Reglementare Domeniu Clasic 

Principale activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activității de inspectie la nivel central, în domeniul clasic  
▪ Redactarea de reglementari tehnice nationale in domeniul instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
▪ Planificarea activității tehnice aferente domeniului clasic 
▪ Acceptarea programelor de examinări/investigații tehnice la echipamente cu grad ridicat de 
risc 
▪ Atestarea formatorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Autorizare personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează examinări nedistructive și distructive 
▪ Analiza avariilor și accidentelor din domeniul ISCIR 
▪ Responsabilitati administrative 

 

Perioada Februarie 2011 - Martie 2012  

Numele şi adresa angajatorului ISCIR, Str.Sf. Elefterie 47-49, Sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea măsurilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 
Administrație publică centrală 

Funcţia sau postul ocupat Șef Birou Avizări/Autorizări 

Principale activităţi şi responsabilităţi ▪ Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Atestarea formatorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Coordonarea, elaborarea și verificarea eliberării autorizațiilor, la nivel național 
▪ Coordonarea, elaborarea și verificarea eliberării atestatelor, la nivel național 

  

Perioada Septembrie 2009 – Februarie 2011 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR, Str.Sf. Elefterie 47-49, Sector 5, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonarea activității de inspectie la nivel național 
Redactarea de reglementari tehnice nationale in domeniul instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi 
a aparatelor consumatoare de combustibil 
Administrație publică centrală 

Funcţia sau postul ocupat Director Direcţia Inspect Clasice 
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Principale activităţi şi responsabilităţi Coordonarea a 15 Inspecţii Teritoriale ISCIR 
▪ Elaborarea planurilor strategice de dezvoltare a activităţii tehnice 
▪ Elaborare programe anuale de instruire 
▪ Verificarea modului de planificare a activității tehnice 
▪ Elaborare documentaţii pentru proceduri conform SR EN ISO 9001 
Coordonarea serviciului supraveghere şi verificare instalaţii clasice 
▪ Controlul modului de efectuare a activității tehnice în cadrul inspecțiilor teritoriale 
▪ Acceptarea programelor de examinări/investigații tehnice la echipamente cu grad ridicat de 
risc 
▪ Atestarea formatorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR 
▪ Autorizare personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează examinări nedistructive și distructive 
Coordonarea serviciului prescripţii tehnice şi evidenţă tehnică 
▪ Implementarea Directivelor Europene  
▪ Armonizarea legislației naționale în domeniu 
▪  Responsabilitati administrative 

  

Perioada August  2004 – Aprilie 2009 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR - Inspecția Teritorială București, Str.Fluviului nr. 16, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificări la instalații sub presiune și instalații de ridicat 
Instituție în subordinea administratiei publice centrale 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Şef/Inspector Şef Adjunct 

Principale activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activității Inspecției Teritoriale ISCIR București (cea mai mare mare din România) 
▪ Planificarea activității tehnice în domeniile instalațiilor sub presiune și al instalațiilor de ridicat 
(aproximativ 70.000 echipamente/instalații) 
▪ Planificarea activității financiar contabile 
▪ Urmărirea activității de recuperare a creanțelor   
▪ Elaborare programe anuale de instruire 
▪ Urmărirea realizării indicilor tehnici și economici 
▪ Elaborare curricule de training pe diverse tematici tehnice 
▪ Elaborare de proceduri conform SR EN ISO 9001 
▪ Implementarea și certificarea activității conform SR EN ISO 9001 
▪ Verificări în funcționare instalații sub presiune și de ridicat 
▪ Autorizare personal de deservire: fochiști, laboranți-operatori centrale termice, operatori 
umplere GPL, automatiști supraveghere și întreținere, stivuitoriști, macaragii, liftieri 
▪  Autorizare personal sudor și personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează instalare, montare, reparare, verificare, reglare, 
umplere, întreținere și revizie la instalații sub presiune și de ridicat 
▪ Cercetări de avarii și accidente 
▪ Responsabilitati administrative 

  

Perioada Noiembrie 2001 – August 2004 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR - Inspecția Teritorială București, Str.Fluviului nr. 16, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificări la instalații sub presiune și instalații de ridicat 
Instituție în subordinea administratiei publice centrale 

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu/Șef Birou 

Principale activităţi şi responsabilităţi ▪ Planificarea activității tehnice în domeniile instalațiilor sub presiune și al instalațiilor de ridicat 
▪ Urmărirea realizării indicilor tehnici 
▪ Efectuare de verificări tehnice în domeniul instalațiilor sub presiune : 
▪ Avizare de proiecte de construire și de reparare 
▪ Autorizare de sudori si omologare procedee de sudare 
▪ Verificări pe fluxul de fabricație instalații sub presiune 
▪ Verificări în funcționare instalații sub presiune 
▪ Autorizare personal de deservire: fochiști, laboranți-operatori centrale termice, operatori 
umplere GPL, automatiști supraveghere și întreținere 
▪  Autorizare personal sudor și personal care efectuează examinări nedistructive 
▪ Autorizare persoane juridice care efectuează instalare, montare, reparare, verificare, reglare, 
umplere, întreținere și revizie la instalații sub presiune 
▪ Cercetări de avarii și accidente 
▪ Responsabilitati administrative 
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Perioada Octombrie 1995 – Noiembrie 2001 

Numele şi adresa angajatorului ISCIR - Inspecția Teritorială București, Str.Fluviului nr. 16, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificări la instalații sub presiune și instalații de ridicat 
Instituție în subordinea administratiei publice centrale 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Principale activităţi şi responsabilităţi ▪ Efectuare de verificări tehnice în domeniul instalațiilor sub presiune : 
▪ Avizare de proiecte de construire și de reparare 
▪ Autorizare de sudori si omologare procedee de sudare 
▪ Verificări pe fluxul de fabricație instalații sub presiune 
▪ Verificări în funcționare instalații sub presiune 
▪ Autorizare personal de deservire:  fochiști, laboranți-operatori centrale termice 
▪ Cercetări de avarii și accidente 

  

Perioada Septembrie 1993 – Octombrie 1995 

Numele şi adresa angajatorului S.C. REPUBLICA S.A. – Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie țevi pentru industria energetică, extractivă, etc. 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principale activităţi şi responsabilităţi  ▪ Pregătirea instalațiilor sub presiune și de ridicat pentru verificarea tehnică ISCIR 
▪ Efectuarea de verificari la instalațiile aflate în responsabilitatea RSVTI, conform prevederilor 
prescripțiilor tehnice specifice 
▪ Verificări metrologice la mijloace de măsurare în domeniile: forță, presiuni, mase, lungimi, 
electrice 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Iulie 2018 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

FORMENERG S.A. 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Politici Publice - Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei 

Tipul calificării / diploma obţinută DIPLOMĂ DE PARTICIPARE 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Decembrie 2017-Ianuarie 2018 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Scoala Postliceala „Henri Coandă” Timisoara 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Evaluator de competente profesionale 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Octombrie-Decembrie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari 
și Consultanți (SETEC) 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Expert tehnic extrajudiciar și consultant AGIR (ingineria și managementul sistemelor tehnice,  
inginerie mecanică și mecatronică) 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

 
Perioada 

 
Februarie 2013 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări Mecanice – ISIM Timișoara 
 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Managementul Riscului Industrial 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

 
Perioada 

 
Decembrie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări Mecanice – ISIM Timișoara 
 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Inspector Sudor 

Tipul calificării / diploma obţinută ATESTAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Decembrie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Fundația Școala Portuară - Constanța 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Formator 

Tipul calificării / diploma obţinută Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Noiembrie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări Mecanice – ISIM Timișoara 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Analiza baza pe risc - RBI 

Tipul calificării / diploma obţinută ATESTAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

 
Perioada 

 
Octombrie 2009  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Atlas Consulting – Constanța 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Managementul în administrația publică 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Septembrie 2007 – Februarie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Universitatea Politehnica București 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Ingineria încălzirii locale și a echipamentelor termice, industriale și nucleare 

Tipul calificării / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MASTER 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Învățământ post-universitar 

  

Perioada Februarie 2009 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

European Organization for Quality 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Managementul Sistemelor de Calitate conform SR EN ISO 9001 

Tipul calificării / diploma obţinută EOQ – Quality System Manager 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Ianuarie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

ISCIR 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Formare profesională în domeniul reglementat de ISCIR 

Tipul calificării / diploma obţinută ATESTAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Noiembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 
Asociația Română pentru Calitate 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Managementul Sistemelor de Calitate conform SR EN ISO 9001 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT CNFPA 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada August 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Proiect ContaPlus – TTINI SMART IDEAS SRL 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Managementul Resurselor Umane 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

 
Perioada 

 
Mai 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Proiect ContaPlus – TTINI SMART IDEAS SRL 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Codul controlului Intern/Controlul Intern la Entități Publice 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Septembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

ISCIR 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Formator pentru Operator Responsabil cu Supravegherea Tehnică a Instalațiilor  - RSVTI 

Tipul calificării / diploma obţinută ATESTAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

 
Perioada 

 
Noiembrie 2006 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei /Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 
SC FORMENERG SA 
 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Aplicarea Legislației armonizate în Domeniul Industriei și Comerțului 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT CNFPA 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Ianuarie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Ministerul Economiei și Comerțului 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Metode și proceduri specifice de prevenire și combatere a actelor de corupție în instituții publice 
și la agenții economici 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Ianuarie 2003 – Decembrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Lloyd’s Register, The Netherlands/Baten&Partners, The Netherlands/Wittveen&Bos, The 
Netherlands 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Implementation of Directive 97/23/EC:Pressure Equipment Directive 

Tipul calificării / diploma obţinută CERTIFICAT 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Curs perfecționare/specializare 

  

Perioada Septembrie1988 -Iulie1993 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ și 
al organizației profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională. 

Universitatea Politehnica București 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție 

Tipul calificării / diploma obţinută DIPLOMĂ  DE INGINER 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învățământ 

Învățământ superior 

 
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 
PROFESIONALE 

 

Perioada 1997 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector, Formator, Formator tehnic expert RSVTI, Formator expert în domeniul ISCIR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri de instruire/specializare/perfecționare pentru personal din domeniul ISCIR 
▪ Operatori cu supravegherea tehnică a instalațiilor RSVTI 
▪ Personal tehnic de specialitate din domeniul ISCIR 
▪ Personal de deservire din domeniul ISCIR 
▪ Personal pentru examinări nedistructive: operatori examinare vizuală 
▪ Operator cazane, turbine cu abur, instalatii auxiliare de termoficare 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesională în domeniul ISCIR 
Activitați în sectorul industrial și de servicii asociate: 
1997-2000: Lector curs calificare fochist 
1997-2006: Lector programe de instruire operatori RSVTI în cadrul ISCIR 
 2007-prezent: Formator programe de instruire operatori RSVTI 
2012: Formator program de formare profesională Operator cazane, turbine cu abur, instalatii 
auxiliare de termoficare 
2011: Formator program de formare profesională - Stivuitorist 
2011-prezent: Formator program de formare profesională - operator control nedistructiv - 
examinare vizuală nivel 2 
2010-prezent: Formator program de formare profesională - Îmbuteliator fluide sub presiune 
2010-prezent: Formator programe de instruire personal tehnic de specialitate din domeniul ISCIR 
 
 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

• Abilitatea de a citi  

• Abilitatea de a scrie 

• Abilitatea de a vorbi 
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi 
nivelul: excelent, bine, satisfăcător)   

Engleza 
▪ Abilitatea de a citi - bine 
▪ Abilitatea de a scrie - bine 
▪ Abilitatea de a vorbi - bine 

 

Aptitudini şi competenţe artistice  
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi 
contextul în care le-aţi dobândit) 

DA. 
Fotografia, inițiere în cadrul învățământului liceal 

Aptitudini şi competenţe sociale     
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,într-un 
mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în 
care comunicarea este  
importantă sau desfăşuraţi o activitate în 
care munca de echipă este esenţială. (de 
exemplu cultură, sport etc.)                          
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi 
contextul în care le-aţi dobândit) 

DA. 
Prin natura activitaților zilnice mi-am dezvoltat capacitatea de a dialoga, transmite cunoștințe, 
motiva și evalua categorii de personal. 

Aptitudini şi competenţe              
organizatorice                       
De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de  exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu.          
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi 
contextul în care le-aţi    
dobândit) 

DA. 
Prin activitațile de coordonare a unor entități cu componență eterogenă mi-am dezvoltat 
capacitatea de a analiza informațiile necesare pentru stabilirea prognozelor, desfășurarea 
activităților conform programărilor și în limitele bugetare aprobate. 

Aptitudini şi competenţe tehnice(utilizare 
calculator, anumite    tipuri de 
echipamente, maşini etc.)  
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi 
contextul în care le-aţi    
dobândit)                            

Da 
Utilizarea calculatoarelor personale si a perifericelor/auxiliarelor  uzuale acestora: imprimante, 
scannere, videoproiectoare. 
Utilizarea aparaturii de examinări nedistructive. 

Permis de conducere Da.  
Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe       
Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior                  
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi 
contextul în care le-aţi    
dobândit) 

- 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 
 
Cărți publicate: 
Operator RSVTI - O nouă ocupație, Editura Libripress, 2006 
Operator RSVTI - O nouă ocupație, Ediția a II-a revizuită, Editura Drepturile Omului, 2007 
Stivuitorist - ocupație autorizată ISCIR, Editura Drepturile Omului, 2007 
Rigla sudorului, Europrint SRL, 2009 
Macaragiu - ocupație autorizată ISCIR, Editura Fundației Culturale ”Renașterea Română”, 
2009 
Macaragiu - ocupație autorizată ISCIR, Ediția a II-a, Editura Fundației Culturale ”Renașterea 
Română”, 2012 
Ghidul Stivuitoristului Autorizat, Editura Libripress, 2013 
Articole de specialitate în Buletinul de Informare Tehnică al ASPIR 
 

Anexe 
(Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, 
dacă este cazul). 

DIPLOMĂ  DE INGINER, Universitatea Politehnica București 
DIPLOMĂ DE MASTER, Universitatea Politehnica București 
CERTIFICAT, Lloyd’s Register, The Netherlands/Baten&Partners, The 
Netherlands/Wittveen&Bos, The Netherlands 
CERTIFICAT, Ministerul Economiei și Comerțului 
CERTIFICAT CNFPA,  SC Formenerg SA 
CERTIFICAT, Proiect ContaPlus – TTINI Smart Ideas SRL 
CERTIFICAT, Proiect ContaPlus – TTINI Smart Ideas SRL 
ATESTAT, ISCIR 
CERTIFICAT CNFPA, Asociația Română pentru Calitate 
ATESTAT FORMATOR EXPERT, ISCIR 
EOQ – Quality System Manager, European Organization for Quality 
CERTIFICAT, Atlas Consulting 
CERTIFICAT CNFPA, Fundația Școala Portuară Constanța 
CERTIFICAT, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări Mecanice – ISIM 
Timișoara 
ATESTAT, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări Mecanice – ISIM 
Timișoara 
AUTORIZAȚIE examinări nedistructive nivel 2 (metodele VT, PT, MT etc), ISCIR  
CERTIFICAT,  AGIR 
CERTIFICAT, Școala Postliceală ”Henri Coandă” 
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, Formenerg S.A. 

  

  

  

04.05.2020 


