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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informații personale         
Nume/prenume Dumitrache Aristide - Cătălin      

Adresă    
Telefon       

Email catalin.dumitrache@ctbus.ro      
Naționalitate română        
Data nașterii 23.06.1968        

          
Locul de muncă CT BUS S.A.       

          

Experiența profesională         

Perioada 2014 – pana in prezent       

Funcția sau postul ocupat Inginer sef / Serviciul tehnic-mentenata      

  
Membru CA al RATC Constanta, in perioada 08.05.2017- 
10.11.2019   

          
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducere si coordonare Serviciul Tehnic - structuri tehnice ce concura la 
intretinerea si repararea  autovehiculelor  din parcul auto, al Biroului tehnic si al 
compartimentelor organizate ca Ateliere de intretinere si reparatii,  

  
Elaborare si verificare caiete de sarcini in vederea achizitiilor de  produse si  
servicii  

  
Elaborare / verificare proceduri operationale din aria Serviciului tehnic – 
mentenanta 

  Elaborare / verificare norme tehnice interne      

  
 

       
          Tipul activităţii sau 

sectorul de                                         
activitate 

Transport public de persoane 

     
          

Numele şi adresa angajatorului 
SC CT BUS SA.( fosta RATC R.A.) str. Industriala nr. 8, Constanta, 900147, 
www.ctbus.ro 

          
Perioada 2006 – 2014        

                 Funcţia sau postul 
ocupat 

Responsabil-Șef atelier electric & electronic  
    

Perioada 2005 – 2006        
                Funcţia sau postul 

ocupat 
Inginer 

       
Perioada 2004 – 2005        

                 Funcţia sau postul 
ocupat 

Subinginer 
       

mailto:catalin.dumitrache@ctbus.ro
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Perioada 1998 – 2004        
                 Funcţia sau postul 

ocupat 
Maistru electrician 

      
Perioada 1988 - 1998        

                 Funcţia sau postul 
ocupat 

electrician 
       

  
 

       
Educaţie şi formare         

Perioada 2012  - 2016        
Calificarea / diploma 

obţinută    inginer        

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de inginerie 
mecanica , industriala si maritima, program de studii de licenta: 
Autovehicule rutiere    

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 6 
       

   
       

                                       
Perioada 

2000 - 2004 
       

        Calificarea / diploma 
obţinută 

  Inginer  
       

            Numele şi tipul 
instituţiei de      învăţământ / 

furnizorului de  formare 

 Universitatea OVIDIUS  din Constanta, Facultatea de inginerie 
mecanica,  specializarea automobile 

  
     Nivelul în clasificarea 

naţională  sau internaţională 
 ISCED 5 

       
           

                                        
                                  Perioada 

 1994 - 1996 
       

       Calificarea / diploma 
obţinută 

 Maistru AMC – automatizari 
     

              Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala tehnica de maistri  - Liceul Decebal  - Constanta,  
specializarea aparate de masura si control si automatizari 

  
        Nivelul în clasificarea 

naţională  sau internaţională 
 ISCED 4 

       
                                
                                        

Perioada 
 1982 – 1986 

      
          Numele şi tipul instituţiei 

de   învăţământ / furnizorului 
de formare 

Bacalaureat, Liceul Industrial nr.6 Constanta                   
 ( in prezent Colegiul Traian )    

       Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 ISCED 3 
       

   
       

                   Cursuri de 
pregatire profesională 

Certificat de calificare – operator calculator 
    

  Centrul de calificare si recalificare pentru tineret – A.T.P. – 1996   

  

Training Sisteme de gestiune electronica a consumului de carburant Rompetrol 
Downstream si ORPAK Industries Ltd. Israel - 2004 

  

 Training Sisteme de frinare asistate electronic ABS-ASR, KNORR-BREMSE 
Fekrendszerek KFT, Hungary – 2005;  

  

Training Sisteme de frinare asistate electronic ABS-ASR, KNORR-BREMSE 
Fekrendszerek KFT, Hungary – 2007;        
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  - Training Maintenance , service and repair – 2007 , Minsk Automobile Plant,  

  BelavtoMaz, MINSK , 19 – 24 august 2007;     

  

Training Euro 4 Specifications, 8-10 octombrie 2007, Anadolu ISUZU Otomotiv  
Sanayi ve Ticaret A.S. Istanbul, Turkey;  

  

 MERCEDEZ- BENZ  Training Center din cadrul Mercedez – Benz  Romania - 
Sisteme de motor pentru seria 900 din gama  Mercedes – Benz si utilizare 
tester Minidiag, 17 – 18 martie 2009;  

  Training Maintenance , service and repair – 2009 , Minsk Automobile Plant,  

  BelavtoMaz, MINSK , 21-25 septembrie 2009;     

  

Certificare RAR – atestare a capacitatii profesionale pentru functia de 
conducator unitate reparatii auto – septembrie 2014  

  

Certificare RAR – atestare a capacitatii profesionale pentru functia de 
conducator unitate reparatii auto – august 2017  

  
Training Euro 6 Specifications, 17-21 septembrie 2018, Anadolu ISUZU 
Otomotiv   Sanayi ve Ticaret A.S. Istanbul, Turkey  

  

UITP Training Programme ,Ticketing and Fare Management 09 – 11 january 
2019 Istanbul, Turkey  

  

Certificare RAR – atestare a capacitatii profesionale pentru functia de 
conducator unitate reparatii auto – august 2020  

          
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Capacitate rapida de analiza si sinteza, creativitate, 
initiativa    

  Capacitate de organizare, lucru in echipa     

  Comportament echilibrat, deschis la nou si progres tehnic    

  Disponibilitate in asumarea responsabilitatilor,     

  
Capacitate de 
negociere       

          
Limba maternă Romana 

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza 

Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere    

Nivel european (*) 
Ascultare Citire 

Participare 
la 

conversație 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă    

Limba engleza B2 B2 B2 B1 B1    

Limba franceza A2 A2 A2 A2 A2    

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

          

Competenţe şi abilităţi sociale Initiativa, atentie la detalii, integritate,  comunicare,creativitate, 
Comprehensivitate, demarare si coordonare proiecte, experienta in 
coordonarea unor  echipe multidisciplinare formate din specialisti cu 
calificare diversa :mecanici, electricieni auto,electronisti etc. 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  

  
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Cunoasterea legislatiei in domeniu,a normelor  tehnice si 
regulamentelor   

  Consultanta tehnica, diagnosticare si reparare instalatii auto, agregate 
auto, CAN-BUS-uri, diverse module electronice.  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare PC-  diverse sisteme de operare, operare sisteme diagnoza 
automotive/ mecatronica  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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  Stagiul militar satisfacut 1986-1987      

Permis de conducere categoria  B, din anul 1995      
 
 
 

Informaţii suplimentare         

Anexe 
 Copie diploma  Universitatea Ovidius, Facultatea de inginerie 
mecanica, Specializarea automobile 2000 - 2004  

  

Copie diploma Universitatea Ovidius din Constanta, Facultatea de 
inginerie mecanica , industriala si maritima, program de studii de licenta 
: Autovehicule rutiere 2012-2016  

         
 


