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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Septembrie 2020 – prezent

Director Corp Control
ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

Coordonarea activității de control intern
 verifică modul de respectare a prevederilor legale în vigoare în cadrul
ISCIR;
 verifică modul de organizare și managementul la nivelul structurilor
din
cadrul ISCIR;
 urmărește respectarea ordinelor, regulilor și dispozițiilor interne
privind conducerea și gestionarea resurselor, a modului de implementare
a politicilor și strategiilor aprobate și a atribuțiilor specifice la nivelul
ISCIR;
 atribuții necesare prevenirii actelor de corupție, precum și la
implementarea, coordonarea, colectarea și raportarea de o manieră
profesionistă a măsurilor.
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale
Iunie 2012 – septembrie 2020

Inspector de specialitate
ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

Serviciul Inspecție Domeniul Clasic
Activități de inspectie la nivel central
 Acceptarea programelor de examinări/investigații tehnice la echipamente
 Avizarea furnizorilor de formare profesională din domeniul ISCIR
 Autorizare persoane juridice care efectuează examinări/investigații tehnice
la echipamente
 Propune spre soluționare petițiile, sesizările și reclamațiile care se înscriu în
sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în
vigoare
 Responsabilitati administrative
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Mai 2011 – iunie 2012

Inspector Şef
Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

 stabilind activităţile ce se desfăşoară în cadrul structurilor din subordine,
 adoptă toate măsurile legate pentru atingerea obiectivelor stabilite,
 identifică din timp a problemelor ce se ivesc şi rezolvarea acestora,
 înaintează către conducerea ISCIR propuneri în vederea activităţii inspecţiei,
 propune suspendarea/retragerea autorizaţiilor persoanelor fizice/juridice în
cazul încălcării/nerespectării prevederilor legale,
 verifică modul de aplicare de către structurile din subordine a aplicării
legislaţiei în vigoare, urmăreşte aplicarea SMC, etc.
Ianuarie 2011 – Mai 2011

Martie 2007 – Decembrie 2010

Inspector de specialitate
ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

Inspector de specialitate

ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

CORP CONTROL
 verificarea respectării prevederilor Prescripţiilor Tehnice în vigoare, orice
dispoziţie a Inspectorului de Stat Şef, etc.
Martie 2007 - Mai 2005

Iulie 2004 - Mai 2005

Inspector de specialitate

ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat, Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

Inspector de specialitate
Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sect. 5, Bucureşti

Octombrie 2002 - Iulie 2004

Inginer proiectant
SC CRIMBO GAS 2000 SRL
 obţinerea de autorizaţii şi a autorizaţiilor de construcţii privind amplasarea şi
autorizarea în funcţionare a instalaţiilor de alimentare cu gaz petrolier
lichefiat,
 responsabil cu supraveghere lucrarilor în domeniu, etc.

Mai 2001 - Iulie 2002

Februarie 2000 - Mai 2001

Ianuarie 1997 - Februarie 2000

Supraveghetor
SC PACOMP SA Bucureşti
 activități administrative
Inginer
SC VISAK IMPEX SRL București
 activități administrative
Inginer
SC AMERICAN REALTY SRL București
 activități administrative
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Februarie 1992 - Ianuarie 1997

Liber profesionist

Ianuarie 1985 - Februarie 1992

Controlor CTC
Întreprinderea Mecanică Fină București

Septembrie 1982 - Ianuarie 1985

Strungar
Întreprinderea Mecanică Fină București

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2011
2010

2008

2008
2007

2006
2005
2004
1999
1990
1984

Formator expert ISCIR - atestat cu dreptul de a face parte din comisia de
atestare şi de a preda la cursurile de formare profesională din domeniul
reglementat de ISCIR
Formator - certificat de absolvire eliberat in conformitate cu OG
nr.129/2000pregătirea formării, evaluarea participanţilor la formare, marketing-ul formării,
organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea
calităţii programelor şi a stagiilor de formare
- Managementul riscurilor- Ministerul Economiei şi Finanţelor, Şcoala de
Finanţe Publice şi Vamă- certificat de participare la semin
- Codul Controlului Intern cuprinzând standardele de management/control
intern la entităţile publice- cerificat de participare
- Gestionarea conflictelor- SC FORMENERG SA- certificat de absolvire a
cursului
- Managementul calităţii. Auditor în domeniul calităţii- SC Delta Q ISOTOP
SRL- certificat de absolvire a cursului de perfecţionare- examinarea
documentelor referitoare la sistemul de management al calităţii,
planificarea activităţii de audit, întocmirea documentelor specifice activităţii
de audit, analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii,
etc
- Armonizare legislativă- SC CURS EURO INFO SRL- certificat de absolvire
eliberat in conformitate cu OG nr.129/2000.
- Aplicarea în unităţile industriale a legislaţiei transpusă din directivele
europene- Ministerul Economiei şi Comerţului- IPCUP Ploieşti- certificat de
absolvire a cursului de instruire şi consultanţă
- Securitate şi sănătate în muncă – Ministerul muncii şi solidarităţii sociale
Inspecţia muncii- certificat de perfecţionare
- Inspector resurse umane- Ministerul muncii şi protecţiei sociale- certificat
de absolvire eliberat in conformitate cu OG nr.288/1991
- Inginer- Ministerul invăţământului- Institutul Politehnic Bucureşti,
Facultatea de Mecanică, specializarea Mecanică Fină, direcţia de specializare
Aparate de măsurare
- diploma de bacalaureat profilul industrie uşoară
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Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Franceză
Engleza
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Permis de conducere

ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

B2
B1

B2
B2

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C2
C2
B1
B2

SCRIERE

C1
B1

▪ leadership
▪ Comunicare;
▪ Spirit de echipă;
▪ Spirit organizatoric
Categoria B

Data: 18.10.2021
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