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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Septembrie 2012 – Prezent

Director sucursală
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Borzeşti, Oneşti (România)
Conducerea, organizarea şi funcţionarea sucursalei cu eficienţă maximă prin identificarea
oportunităţilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.
Am coordonat activităţile din:
- Departamentul de costuri;
- Departamentul de operare;
- Departamentul de marketing energetic;
- Departamentul de mentenanţă şi investiţii.
- Departamentul de resurse umane
Am coordonat un nou proiect de producere şi livrare a energiei fotovoltaice în stația
electrică din Borzeşti şi în Sistemul Energetic Naţional.

iulie 2008 – septembrie 2012

Inginer principal specialist
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Borzeşti, Oneşti (România)
Specialist în consultanţă în probleme de exploatare, reparaţii şi investiţii în centrale
termoelectrice de mare putere (grupuri energetice de 50-200 MW)
Participare la întocmirea programelor de eficientizare a agregatelor energetice.
Participare la etapele de modernizare a instalaţiilor din centrală.
Participare la delegaţii externe în Germania si Polonia pentru documentare tehnică,
vizitarea unor obiective energetice moderne, specializări tehnice şi tratative comerciale.
Participare şi coordonare înfiinţării societăţilor comerciale: SC Termon SRL Oneşti, SC
Termoserv SA Borzeşti, SC UT Comăneşti SA.

Martie 2001 – iulie 2008

Director Tehnic, Producţie
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Borzeşti, Oneşti (România)
Am coordonat:
- Secţiile de Exploatare Cazane , Turbine si Electric
- Departamentul de producere şi distribuţie energie electrică
- Staţia de descărcare păcură cu rezervoare de 30.000 tone capacitate.
- Staţia de gaze (consum 150.000Nm3 / h).
- Sectoarele de întreţinere mecanice şi electrice.
- Departamentul buget şi investiţii tehnice.
Am coordonat toate activităţile de exploatare şi întreţinere pentru unităţile de putere 3x50
MW (cu funcţionare pe păcură şi gaze) şi unităţile de 2x200 MW având funcţionare pe gaz
şi păcură.
Am asigurat eficientizare pe parte economică a tuturor activităţilor de exploatare,
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optimizarea funcţionării în sarcină a unităţilor energetice din exploatare şi am coordonat
activităţile de întreţinere şi activităţile legate de resursele umane, în conformitate cu
programele propuse.
Am avut responsabilitate în activităţile legate de negocierea şi încheierea de contracte,
recrutarea de forță de muncă specializată, aprovizionarea cu materiale, piese de schimb şi

echipamente tehnice,de asigurare a calității, buget, planificare, elaborarea procedurilor

evaluarea riscurilor pentru toate activitățile,
Am avut colaborări cu diverşi investitori în energie (ALSTOM POWER România, ABB
România, ELSACO , etc)

şi cu Compania Națională Transelectrica,

pe domeniul

producerii şi furnizării energiei electrice si asigurarea stabilitatii si securitatii Sistemului
Energetic Naţional în zonă.
Am participat în cadrul comisiilor numite de Ministerul Economiei şi Finanţelor la acţiunea
de atragere de capital privat în dezvoltare durabilă a sistemului energetic naţional şi
promovarea de tehnologii performante în producerea de energie electrică în centrale
electrice de mare putere.
Decembrie 1992 – martie 2001

Şef Secţie
SC Termoelectrica SA - Sucursala Electrocentrale Borzeşti, Oneşti (România)
Am început ca inginer stagiar, apoi şef exploatare Secţia Cazane şi am coordonat toate
activităţile din unităţile de producere energie electrică şi termică în exploatare (producere
energiei, tratare apă şi condens, aer, combustibili - păcură şi gaze, apă fierbinte, apă de
răcire, recuperare condens, etc).
Am supravegheat testele de performanţă pentru cazane, turbine cu abur, instalaţiile de apă
demineralizată şi de tratare a condensului.
M-am ocupat de întreţinerea şi repararea echipamentelor energetice şi efectuarea testelor
de performanţă după reparaţii capitale.
Am elaborat toate procedurile privind producerea de energie electrică şi termică (abur şi
apă fierbinte) cât şi procedurile pentru întreţinerea curentă a utilajelor aflate în exploatare.
Am elaborat toate procedurile privind exploatarea şi întreţinerea în siguranţă din punct de
vederea al protecţiei muncii pentru activităţile din subordine cu determinarea factorilor de
risc şi eliminarea riscurilor ce pot genera accidente de muncă.
M-am ocupat de instruirea personalului pe linie de producţie, securitatea muncii şi
prevenire şi stingere a incendiilor.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2005

Doctorat în Reinginerie tehnologică managerială a centralelor electrice de
mare putere din Sistemul Energetic National
Universitatea Transilvania Braşov

2002

Master in Managementul energiei
Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Energetică
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1999

1987–1992

Atestat expert naţional - Managementul general şi consultanţă pe domeniile
managementului industrial
Universitatea Politehnică Bucureşti
Inginer specializarea maşini termice - motoare
Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică

CURSURI
Pan European Conferences Ltd LISABONA 2007 curs de Management development programme;
Centrul de formare PRRFECT SERVICE – Dezvoltarea abilităţilor pedagogice şi de instruire – 2003.
Centrul de Formare Profesională Bucureşti - Managementul centralelor electrice în vederea reducerii
costurilor - 2002.
Centrul de Formare Profesională Bucureşti - Conducerea oamenilor şi relaţii de muncă – 1998.
Centrul de Formare Profesională Bucureşti - Perfecţionarea instructorilor de securitatea muncii -1994.
LUCRARI STIINTIFICE SI
PUBLICATII
Participarea la Conferinţa Naţională de Energie, Neptun 2000 si 2006
Participarea la Conferinţa Naţională de Inginerie Energetică, Oradea 2003, cu
următoarele lucrări:
- “Reingineria strategiilor de dezvoltate a sistemelor energotehnologice ”
- “Sisteme expert de conducere a instalaţiilor energetice echipate cu automate programabile”
- “Strategii manageriale privind evoluţia sistemelor energotehnologice în concepţia pieţii
supuse globalizării”;
- “ Structura şi funcţionalitatea sistemelor expert aplicabile proceselor de afaceri energetice”.
- “Soluţii de încadrare în sistemul energetic a centralelor electrice asistate informatic”
- “Inovarea tehnologică a centralelor electrice ca premise de reducere a preţului energiei”

Limba maternă

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

B1

B1

B1

B1

B1

franceză

A2

A2

A2

A2

A1

Niveluri: A1 şi A2: Utilizator elementar - B1 şi B2: Utilizator independent - C1 şi C2: Utilizator experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de lider, capacitate de organizare în scris şi discurs oral, capacitatea de a lua decizii
sub stres, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de asimilare noi informaţii şi
abilităţi, disponibilitate pentru implicare in activităţi socio-culturale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de analiză sarcini şi responsabilităţi, capacitatea de evaluare abilităţi
profesionale ale colaboratorilor şi alocare de sarcini, spirit analitic, lucru in echipă, spirit de
evaluare şi îmbunătăţire, monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Experienţa şi înţelegerea sistemului de lucru in mediul de stat cât şi privat, experienţa în
organizarea, conducerea şi dezvoltarea în mediul privat, abilităţi tehnice în domeniul
energetic

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Utilizare MS OFFICE (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer.
Categoria B
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Pagina 3 / 3

