Curriculum vitae
Rolul propus în cadrul Proiectului: expert achizitii
1. Nume: Roman
2. Renume: Radu mihai
3. Data naşterii: 17.10.1958
4. Naţionalitate:Română
5. Stare civila: căsătorit
6. Studii:
Instituţia
Diploma obtinuta si nivelul de scolarizare
Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti,
Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii (1978 - Inginer - Instalaţii pentru Construcţii
1983)
7. Limbi străine cunoscute: (de la 1 la 5, 5-maxim)
Limba
Citit
Vorbit
Scris
Romana (Limba materna)
5
5
Engleza
5
5
Franceza
3
3
8. Membri ai unor corpuri profesionale: nu este cazul
9. Alte aptitudini: utilizator word, excel, PP.
10. Pozitia profesionala in acest moment: responsabil achizi’ii IBPC „N. Simionescu”, Bucuresti
11. Vechime in cadrul operatorului economic: 6 ani ca PFA
12. Calificări relevante pentru proiect: Certificat de absolvire expert achizitii publice, COR 241940
13. Experienţa specifică în regiune:
Ţara
Romania

Nr.
crt.
0.

0.

De la Data – până la Data
2010 - prezent

14. Experienţa profesională generală:
De la Data – până la Locaţia
Operator
Data
economic
2016 - prezent
Calimanesti
SC
AATC
MARKETING
SUPORT SRL

Octombrie 2016 prezent

5
5
2

Bucuresti

Institutul
de
Biologie
şi
Patologie
Celulară“
NICOLAE
SIMIONESCU

Poziţie

Atribuţii

expert achiziții

Elaborarea caietului de sarcini, studiului de
opertunitate (fundamentare), regulamentului și
colaborarea/verificarea fișelor de date și a
formularelor în contextul noului cadru legislativ
privind achizițiile publice legea 98/2016. HG
395/2016.
Extres din obligatiile privindactivitatea de
achizitii:
-Raspund de pregatirea ,organizarea si derularea
achizitiilor publice prevazute in contractul de
finantare
-Estimez conform prevederilor legale in vigoare,
valoarea contractelor de achizitii publice, pe
baza calcularii si insumarii tuturor sumelor
platibile pentru indeplinirea contractului
respectiv,
-Elaborez si definitiveaz planul achizitiilor
publice in cadrul proiectului THERAVALDIS,
- Organizez procedurile de atribuire pentru
achizitiile prevazute in contractul de finantare,
Elaborez, utilizez si arhivez documentatia de
atribuire a contractelor de achizitii publice

Responsabil
achizitii

1.

Mai 2015 - Dec.
2016

Constanţa

LOUIS BERGER
prin
Louis
Berger S.A.S. Sediu Permanent
Desemnat

Expert achiziţii

2.

Iunie 2015 – prezent

Bucureşti

SC
TEAM
STRATEGY
CONSULTING
SRL-D,
subcontractant SC
SMART
INTEGRATION
SRL

Expert achiziţii

3.

Mai
2014
–
octombrie
2014
contract
nr.
2/05.05.2014

Gura
humorului,
Neptun,
Craiova,
Sibiu,
Timişoare,
Cluj, Sinaia

SC ARCHIDATA
SRL

Expert
noncheie
senior
achiziţii publice

4.

Oct.2012 –
mai
2015
conform
contract
nr. 017/08.10.2012

Craiova,
Timişoara,
Bucureşti,
Târgovişte,
Iaşi, Roman

S.C.
EmbryoProjects S.R.L

Expert achizitii

pentru achizitiile prevazute in contractul de
finantare, conform cerinte legislatie in domeniul
achizitiilor publice si documentatia ce cuprinde
toate informatiile legate de obiectul contractului
de achizitie publica si de procedura de atribuire
selectata,
- Participa ca membru in comisia de evaluare
pentru procedurile de atribuire.
Asigurarea de catre Prestator a activitatilor
tehnice de specilaitate conform pozitiei in
proiect, in favoarea Beneficiarului, in vederea
realizarii Proiectului: Asistenta tehnica pentru
Managementul proiectului
“Sistem de
management integrat al deseurilor in Judetul
Constanta”
Obiectul prezentului contract il reprezinta
prestarea de servicii de consultanţă pentru
eficientizarea
îndeplinirii
atribuţiilor
Organismului Intermediar pentru Cercetare
privind activitatea de verificare a Cererilor de
rambursare aferente proiectelor finanţate în
cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE, pentru
următoarele categorii de servicii:
a.
Verificări de Cereri de Rambursare
b.
Verificari de Cereri de Plata
c.
Emitere punct de vedere / Opinie la
solicitarea Beneficiarului
d.
Realizarea de vizite de monitorizare
Susţinerea sesiunilor de training, în calitate de
lector, cu durata de 5 zile având ca temă
ahiziţiile publice, în contextul cadrului legislativ
naţional (Ord. 34/2006, etc.). Sesiunile de
training se desfăşoară în
7 regiuni de
dezvoltare, în cadrul POS AT, având ca
Autoritate de Management şi Autoritate
Contractantă, Ministerul Fondurilor Europene,
în cadrul contractului de prestări servicii nr.
2/05.05.2014.
Membru în echipa multidisciplinară de
verificare a proiectului ” ASISTENTA
TEHNICA
PENTRU
SUSTINEREA
ACTIVITATII DE VERIFICARE LA FATA
LOCULUI SI ACTIVITATII DE CONTROL A
PROIECTELOR FINANTATE IN CADRUL
AXEI PRIORITARE 2 – POS CCE, PRIN
ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
CONSULTANTA SI EXPERTIZA” dezvoltat
de către Agentia Natională de Cercetare
stiintifică, în cadrul POS CCE, actualmente
Organism Intermediar pentru Cercetare, axa 2
management Financiar şi Control în cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu calitatea de
expert achiziţii în cadrul contractului nr.
017/08.10.2012 . Activitatea constă în
deplasarea pe teren la beneficiarii de granturi,

5.

Oct.2011 – Feb.
2014
conform
contract
nr.225/01.08.2011 şi
a actelor adiţionale
nr.1/24.10.2011, nr.
2/01.04.2012,
nr.
3/15.04.2012,
nr.
4/11.03.2013

Brăila,
Oradea,
Reşiţa

Hill International
SRL

Expert Achizitii

verificarea dosarelor de atribuire si întocmirea
unor raporte de constatare a situatiei existente în
ce priveste documentele justificative si
propunerea de penalităti atunci când prevederile
legale, specifice privind cadrul legal pentru
achiziţii publice nu au fost respectate.
Verificările s-au făcut în concordanţă cu cadrul
legilativ privind achiziţiile publice, respectiv:
OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, legislaţia secundară şi terţiară în
aplicarea acesteia.
OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora.
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea
OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora. Ordonanta
de urgenta 47/2014.
HG nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea
ratelor aferente reducerilor procentuale
/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile
prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau
a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Ordiunul 1120/2013 privind aprobarea
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privaţi în cadrul
proiectelor finanţate din instrumente structurale,
obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul
proiectelor finanţate prin mecanismele
financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
Ordinul 1050/2012 privind aprobarea procedurii
de atribuire aplicabilebeneficiarilor privaţi de
proiecte finanţate din instrumente struturale.
Regulamentul privind procedurile de achiziţii
stipulat în contractele de finanţare semnate între
aplicanţii şi finanţatori.
Ca membru al echipelor de asistenţă tehnică, în
cadrul POS MEDIU pentru management al
proiectelor de:
- „Reabilitarea
şi
modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată în jud.
Brăila”, contract nr.225/01.08.2011 şi a
actelor adiţionale nr.1/24.10.2011şi nr.
4/11.03.2013
- „Implementarea proiectului la sursa
CET Oradea şi reabilitarea reţelelor de

termoficare în municipiul Oradea”,
Realizarea „Sistem de management
integrat al deşeurilor din Judetul CaraşSeverin”. nr.225/01.08.2011 şi a actelor
adiţionale
nr.1/24.10.2011,
nr.
3/15.04.2012
În calitate de expert achiziţii a asigurat suportul
unitătilor locale de implementare a proiectelor în
domeniul achiziţiilor publice, fie prin elaborarea
documentelor de licitatie pentru servicii,
furnizări si lucrări, fie prin verificarea celor
elaborate de către de Autoritatea Contractanta.
Documentatiile de atribuire au fost elaborate în
conformitate cu prevederile ord. 34/2006,
modificată si actualizată.
A participat la derularea sesiunilor de instruire
privind aplicarea prevederilor OUG 34/2006,
oferit membrilor echipelor de implementare de
la primăria din Oradea, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin şi SC DUNĂREA Brăila.
Activitatea de training s-a derulat în
conformitate cu cerinţele caietelor de sarcini
pentru asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică
de management de proiect.
Reabilitarea termică, implementarea măsurilor
de eficientă energetică si utilizării energiilor
regenerabile în clădirile sociale si rezidentiale
din judetele Dolj si Hunedoara ( UNDP GEF
Project „Improve Energy Efficiency in low
income households and comunities in
Romania”)
Consultantul este responsabil cu:
- elaborarea documentelor de licitatie pentru
pachetele de servicii de proiectare si cele de
lucrări, conform prevederilor OUG 34/2006,
modificată si actualizată,
- monitorizarea procesului de achizitii până la
semnarea contractului.
Autoritatea contractantă:MDRT, prin Directia
Generală Lucrări Publice.
Ca membru al echipei de asistentă tehnică
pentru proiectul de promovare a măsurilor de
eficientă energetică si reabilitare termică în
blocurile de locuinte, promovat in cadrul POR /
MDRT a participat la elaborarea unui model
pentru documentatia de licitatie conform
prevederilor OUG 34/2006, modificată si
actualizată.
Ca specialist achizitii în cadrul implementării
componentei B”Proiect de diminuare a riscurilor
în cazul producerii calamităţilor naturale şi
pregătireapentru situaţii de urgenţă” ratificat
prin Legea nr. 389/2004" finanţat de Banca
Mondială, a derulat urmatoarele activităţi:
-

6.

Mai 2012-mai 2013
conform contract fn
semant
pe
11.05.2012

Bucureşti

UNDP

Expert achizitii
publice

7.

Ian. 2012-Mai 2012
conform
contract
(agreement) fn din
10.01.2012

Bucureşti

Exergia/Cowi

Expert achizitii
publice

8.

Mar.2011Mar.2012, conform
contract nr. 992/
15.03.2011

Bucureşti

MDRT-UMP

Specialist
achizitii,
consilier gradul
IA

-

9.

2008 Iulie- iulie
2010 conform carnet
de muncă seria Bf,
nr. 0129781

Bucureşti

Ramboll SRL

Consultant

10.

2005 Decembrie –
2007
Aprilie
conform contract nr
14/16.12.2005

Bucureşti

Firma
de
Consultanţă
tehnică EBD ca
subantreprenor al
Hill International

Expert
pe
termen lung

a
participat
la
elaborarea
documentaţiilor de licitaţii locale si
internationale, pentru achiziţii şi
lucrări, bunuri si servicii, în
conformitate cu prevederile ghidului
Băncii Mondiale, versiune 2004.
- a participat la procedurile de achizitii
ca membru în comisiile de evaluare,
numite prin ordin de ministru, pentru
contractele de lucrări, bunuri si servicii
prevazute in program.
- a actualizat planul de achizitii existent
al întregului program si a mentinut,
prin completare, bazele de date
privitoare la contractele nou semnate si
în derulare.
a întocmit acte aditionale la contractele existente
de lucrări, bunuri si servicii si a întocmit
documentatiile pentru obtinerea acordului de la
Banca Mondială.
Dezvoltarea activităţii de proiectare în cadrul
departamentului de energie al Ramboll SRL,
training şi suport pentru clienţi în cadrul
contractelor în derulare. În cadrul activităţii
zilnice am elaborat oferte pentru participarea la
licitaţiile pentru întocmirea de proiecte pentru
reabilitarea termică a clădirilor, proiectare şi
asistenţă tehnică pentru parcuri eoliene, surse de
energie pe biomasă, surse de energie pe turbine
cu gaz, training pentru accesarea fondurilor
structurale pe POS de competitivitate.
Expert pe termen lung pentru Regiunea 8 şi
membru al grupei de sprijin din cadrul ADR
Ilfov pentru îndrumarea aplicanţilor din regiune
în scopul elaborarii documentaţiilor de aplicatii
in domeniul deseurilor (studii de fezabilitate,
documentele dosarului de aplicatie) în
concordanţă
cu
prevederile
“Ghidului
aplicantului” pentru “Schema de granturi pentru
proiecte mici de management al deşeurilor” RO
Phare 2003/005-551.05.01.04.03.02.
Activitatea
desfaşurată
pentru
sprijinul
aplicanţilor a inclus:
Evaluarea propunerilor acceptate din regiunea
centru în vederea elaborării concluziilor cu
privire la nivelul de cunoaştere pe care
beneficiarii de grant le-au primit în perioada de
implementare a schemei pilot;
Analizarea concluziilor rezultate în urma
procesului de evaluare şi prezentarea acestor
informaţii în cadrul cursurilor de pregătire a
beneficiarilor de grant din celelalte 7 regiuni.
Training pentru aplicanţi în scopul însuşirii
prevederilor ghidului programului;
Training pentru monitorizarea programului;

11.

Apr.2002-Dec.2004
conform contract fn
din 29.04.2002

Bucureşti

CRIMM
parte
consorţiului BCR
SA,
DFC
Ltd.,Finlombardia
SpA

Expert training
pentru achiziţii

12.

Mai 2001-Apr. 2002

Bucureşti

Centrul
pregătire
(Fundaţia
CFPPDA )

Expert
pe
termen scurt

13.

2000 Mai – Iunie
2008

Bucure;ti

S.C.Danfoss
Romania SRL

de
ARA

2000 Mai
Iunie 2008

–

Pregătirea materialelor de training pentru
achiziţii în concordanţă cu prevederile PRAG
(ghidul procedurilor de achiziţii al comunităţii
europene) pentru bunuri, servicii şi lucrări;
Reevaluare aplicaţiilor din regiunea 7 în vederea
analizării gradului de cunoaştere a prevederilor
ghidului şi a însuşirii cursurilor de pregătire de
către aplicanţi. S-au evaluat de asemenea şi
tehnologiile propuse în scopul comparării cu
cele prezentate în regiunea centru.
Programul a oferit asistenţă tehnică şi
consultanţă pentru implementarea contractului
de bază în cadrul programului RO 9904.04
Phare Ricop “Managementul fondurilor de grant
pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.
Misiunea principală a fost de training şi suport
pentru beneficiarii de grant în scopul însuşirii
procedurilor de achiziţii conform prevederilor
din PRAG.
Activitatile expertului au inclus:
- a pregătit materiale şi a susţinut
activităţi de instruire pentru beneficiarii
de fonduri nerambursabile, conform
programului stabilit de echipa de
conducere a proiectului
s-a implicat in elaborarea documentelor de
licitaţii pentru bunuri, servicii şi lucrări conform
prevederilor din PRAG.
Expert pentru ADR 5 Vest în cadrul campaniei
de conştientizare pentru Phare 2001 CES fonduri nerambursabile pentru proiecte mici de
infrastructură în domeniul apă si canalizare;
Activitatile expertului au inclus:
- a oferit training pentru însuşirea ghidului de
evaluare a ofertelor şi dezvoltarea proiectelor
(studii de fezabilitate şi raport asupra studiului
de fezabilitate) pentru potenţialii aplicanţi.
- a participat la elaborarea documentaţiei
„Manual de referinţă pentru pregătirea
formularelor de aplicaţii şi a proiectelor pentru
schema de sume nerambursabile de proiecte
mici de infrastructură ( apa si canalizare)”
- a participat in calitate de trainer şi consultant
pentru proiectul „Identificarea proiectelor de apă
şi canalizare finanţat de USAID prin programul
RIP”, oferind suport şi îndrumare pentru
întocmirea Documentelor de propunere de
proiect (DPP) - faza de studiu de prefezabilitate:
suport pentru autorităţile locale în identificarea
şi dezvoltarea proiectelor conform criteriilor de
finanţare ale IFI (EU Phare CES, BERD,BIE);
evaluarea DPP depuse de autorităţile locale (din
14 judeţe).
Activitate în cadrul departamentului de energie
termică: elaborare studii de piaţă şi activitate de

14.

Feb.1998 –Mai 2000
conform carnet de
muncă seria Bf, nr.
0129781

15.
Apr.1992 –Ian. 1998
conform carnet de
muncă seria Bf, nr.
0129781

Bucureşti

Banca Comerciala
Romana-Centrala

Inginer

Bucureşti

Ministerul
Finanţelor,
Departamentul de
finanţare
a
investiţiilor de la
bugetul de stat

Expert tehnic si
de achiziţii

vânzări, dezvoltarea activităţii de vânzare pe
proiecte, dezvoltarea conceptelor noi de
echilibrare a reţelelor de agent termic primar şi
secundar parte a sistemelor centralizate de
distribuţie a agentului termic, promovarea
soluţiilor de echilibrare în cadrul cursurilor de
audit energetic derulate de Asociaţia Inginerilor
Instalatori din România prin Facultatea de
Instalaţii din Bucureşti. dezvoltarea relaţiilor cu
principalii proiectanţi din România în vederea
insuşirii şi implementării soluţiilor de echilibrare
în sistemele centralizate de încălzire şi aer
condiţionat.
Menţinerea şi dezvoltărea relaţiilor de
afaceri cu principalii clienţii ai firmei (cu cifre
de afaceri mai mari de 1 milion de euro),
promovarea conceptelor daneze de alimentare cu
energie termică în regim centralizat şi în regim
de cogenerare.
fost membru al echipei de proiect
Danfoss (în calitate de furnizor) in cadrul
proiectului de echipare a instalaţiilor de
încălzire, din cadrul sistemelor centralizate de
încălzire cu echipamente de măsură şi control al
consumurilor de energie.
participarea la pregătirea personalului
de specialitate al Contractantului (firma Zenner)
pentru însuşirea modului de funcţionare a
achipamentelor de echilibrare a reţelelor
secundare de distribuţie a agentului termic la
consumatori şi elaborare a proiectelor pentru
montarea echipamentelor de echilibrare. Valoare
proiect: 8 milioane Euro, finanţare din fonduri
PHARE
Membru al unităţii de administrare al proiectului
BERD MUDP II (Programul de dezvoltarea a
utilităţilor Municipale); elaborarea documentelor
de aprobare pentru plăţi în cadrul proiectelor de
reabilitare a sistemelor de distribuţie a apei;
pentru Arad, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila,
Bacău, Cluj, Constanţa, Focşani, Oradea,
Târgovişte in concordanţă cu contractele
semnate pentru asigurarea finantarii prin
PHARE, BERD, bugetul statului; monitorizarea
aprobărilor pentru fiecare contract, a stadiilor
fizice
pentru fiecare contract; raportarea
periodică către Ministerul Finanţelor şi BERD;
cooperarea cu consultanţii Phare.
Membru al Directiei Generale Programe si
Acorduri Investitii Publice si Achizitii Publice .
Activitatile au constat in urmatoarele:
Membru al echipei de implementare a
programului Oraşe Energie finanţat de BERD
pentru municipiile: Ploieşti, Buzău, Făgăraş,
Paşcani, Olteniţa prin participarea directă la

proceduri pentru evaluarea studiului de
fezabilitate pentru reabilitarea sistemului
centralizat de distribuţie a energiei termice în
municipiul Ploieşti şi promovarea la cofinanţare
din fonduri publice, în cadrul consiliului
interministerial, prin elaborarea raportului de
expertiză pe baza căruia s-a emis acordul
Ministerului Finanţelor pentru aprobarea la
finanţare din fonduri publice şi alte fonduri legal
constituite şi
revizuirea documentaţiei de licitaţie (PT. CS);
valoarea investiţie: cca 44 milioane $.
Membru al echipei (reprezentind Guvernul
Romaniei) pentru negocierea acordului de
împrumut al BERD pentru reabilitarea
sistemelor de încălzire din cele 5 oraşe. In cadrul
acestor negocieri purtate de o echipă de experţi a
Ministerului Finanţelor condusă de secretarul de
stat pentru buget, s-au negociat clauzele
contractului
de
împrumut,
costurile
împrumutului, evoluţie preţului la Gigacalorie
pe o perioada de 25 de ani, contribuţiiile
beneficiarilor (consiliile locale şi operatorii
locali ai sistemelor centralizate de distribuţie a
energiei termice) împrumutului la schema de
rambursare, cadrul legislativ specific, cadrul
normativ de reglementare al activităţilor
specifice de proiectare în domeniul instalaţiilor
termice.
Reabilitarea sistemului de încălzire centralizată
al municipiului Bucureşti, cu finanţarea de la
BEI prin participarea directă la proceduri pentru
evaluare a studiului de fezabilitate pentru
înlocuirea reţelei primare (DN 800 mm – Dn
1200 mm) de distribuţie aparţinând CET SUD şi
aprobare a documentaţiilor pentru promovarea la
cofinanţare din fonduri plublice, în cadrul
consiliului interministerial, prin elaborarea
raportului de expertiză pe baza căruia s-a emis
acordul Ministerului Finanţelor pentru aprobarea
la finanţare din fonduri publice şi alte fonduri
legal constituite şi revizuirea si avizarea
documentaţiei de licitaţie (PT. CS); valoare
investiţe: cca 8 milione $. Pe baza concluziilor
rapoartelor de expertiză s-a emis acordul la
finanţare al Ministerului Finanţelor care avea
calitatea de împrumutat şi cofinanţator al
lucrărilor prin intermediul sumelor alocate de la
bugetul de stat în completarea la împrumutul
bancar.
Reabilitarea sistemelor centralizate de distribuţie
a energiei termice în municipiile: Târgovişte,
Timişoara, Cluj, Galaţi, Braşov, Arad, prin
evaluarea studiilor de fezabilite, emiterea
raportului de expertiză şi a acordului

Ministerului Finanţelor conform legislatiei în
vigoare la data elaborării documentaţiilor,
precum şi revizuirea si avizarea documentaţiilor
de licitaţie ( PT, CS ) corespunzătoare.
Reţele de alimentare cu apă şi canalizare , staţii
de epurare şi de tratare a apei în judeţul Caraş Severin şi în Reşiţa;
Reabilitare reţele de apa şi canalizare în Cluj
Napoca;
Reabilitarea reţelelor de apă din Oradea;
Programul municipal de dezvoltare a utilităţilor
publice – Programul Municipal de Dezvoltare a
Utilitilor I (Craiova), PMDU II (Arad, Oradea,
Targovişte) - evaluarea studiilor de fezabilite,
emiterea raportului de expertiză şi a acordului
Ministerului Finanţelor conform legislatiei în
vigoare la data elaborării documentaţiilor,
precum şi revizuirea si avizarea documentaţiilor
de licitaţie ( PT, CS ) corespunzătoare; valoare
investiţie: cca 15 miloane $.
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă, a
aducţiunii, staţiei de tratare şi a reţelelor de apă
în Arad;
Aducţiune şi staţie de tratare pentru Zalău din
sursa Criş.
Reabilitare reţele de alimentare cu apă şi
rezervoare în Sighişoara;
Staţii de epurare în Azuga şi Comarnic;
Staţie de epurare industrială
în Calafat.
Reabilitare frontului de captare (18 Km ) Arad.
Reabilitarea retelelor si statiei de pompare a
municipiului Craiova.
Reabilitarea sistemelor centralizate de caldură în
Timişoara, Cluj, Arad, Constanţa, Galaţi, Bacău,
Braşov.
Revizuirea si avizarea documentaţiilor de
licitaţie pentru toate investiţiile mai sus
menţionate.
Membru al echipei de implementare a PMDU I
si PMDU II şi expertizare a studiilor de
fezabilitate:
Front de captare Cişmea I , judeţul Constanţa
Reabilitarea staţiei de pompare a apei în reţea,
Oradea
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa în
Targovişte
Reabilitarea frontului de captare Arad – 18 km.
16.

Noi.1985-Mar.1992
conform carnet de
muncă seria Bf, nr.
0129781

Bucureşti

Institutul
de
proiectare pentru
metale rare si
radioactive/
colectiv
de

Inginer
proiectant

Proiectarea de instalaţii de încălzire, ventilaţe,
recuperarea căldurii, centrale termice şi reţele de
transport fluid tehnologic în industria de
extracţie şi prelucrare a uraniului.
Proiecte:



Centrala termica Oraviţa – şef de
proiect tehnologie.
 Reţele de transport pentru fluide
tehnologice, Chituc, judeţul Constanţa
– şef de proiect.
 Ventilaţe industrială pentru 500000
mc/h3, Feldioara, judeţul Brasov – sef
de proiect.
 Reţele tehnologice pentru platforme
marine (extracţie şi prelucrare minereu
de zirconiu).
 Sisteme de recuperare a căldurii la
staţiile de compresoare cu pompe de
căldură (adaptare proiect tip IPCT).
Proiecte pentru instalaţii de încălzire şi sanitare
pentru clădire civile şi industriale.

instalatii termice

17.

18.

Noi.1984-Noi.1985
conform carnet de
muncă seria Bf, nr.
0129781

Bucureşti

Sep.1983-oct.1984
Târgovişte
conform carnet de
muncă seria Bf, nr.
0129781
15. Alte informatii relevante: n/a

Institutul
de
proiectare pentru
masini –unelte si
electrotehnică/
colectiv
de
instalatii termice
Trustul
de
instalatii montaj
Bucuresti

Inginer
proiectant

Proiectarea de instalatii de încălzire, ventilaţie,
recuperarea căldurii, reţele termice

Inginer
Inginer stagiar, supervizare instalatii electrice.

Data 22.11.2016
Semnătură

Declar pe propria raspundere, sub sancțiunea prevederilor referitoare la falsul în declarații prevăzute în Codul
Penal, că datele sunt corecte și corespund realității.

