


  Ianuarie – iunie 2003
Marș cu o nava militară în funcția de ofițer mecanic de cart, responsabil cu vitalitatea 
navei și instructor pentru studenții militari aflați în practică la bordul navei, până în 
marea Mediterană, cu escală în 15 țări, respectiv 18 porturi.
Academia Navala „Mircea cel Batrin” – M.Ap.N.
1992 – 2003
Ofițer 3, 2 și șef mecanic la echipajul de rezervă al submarinului „Delfinul” – M.Ap.N.
1887 – 1992
Comandant grupă scafandri de luptă cercetare – diversiune și specialist scafandru la 
Divizionul Scafandri de Luptă – Forțele Navale.
1985 – 1987
Instructor formator unități speciale de pază – M.Ap.N.

                      Educaţie şi formare    2009
 - Advanced fire-fighting” -  Curs “Prevenirea și lupta contra incendiilor - nivel avansat” 
 -Training course for instructors” – Curs “Formare instructor IMO”.

Calificarea / diploma obţinută Instructor IMO pentru navigatori.
Centrul Român de formare și perfecționare a personalului navigant  din transporturi 
maritime – CERONAV / Ministerul Transporturilor.
2006 – 2008
Master în “Managementul și marketingul în transporturi, porturi, zone libere și burse”
Academia Navală „Mircea cel Bătrin” – MApN
2006
Cursurile “Calitatea în Învățământul Superior” și “Sistemul de management al calității” 
compatibile cu cerințele ISO 9001:2000” certificate de catre TUV NORD.
Auditor intern pentru managementul calității.
Academia Navală „Mircea cel Bătrin” – MApN
2005 
Curs postuniversitar “Managementul resurselor umane, tehnice și materiale în Forțele 
Navale”. Academia Navală „Mircea cel Bătrin” – MApN
1992 -1993
Curs de submariniși – submarinul Delfinul;
Curs de asigurare tehnico-materiala - MApN
1987 - 1992
Curs scafandru autonom pentru scufundări cu aparate de scufundare cu circuit 
deschis, aparat cu circuit închis cu oxigen și aparate cu volum constant; 
Curs de autorizare în lucrări de distrugeri subacvatice și terestre; 
Curs de parașutiști. Centrul de Scafandri – MApN.
1986
Curs de autoapărare și lupta corp la corp - MApN.
1981 – 1985
Institutul de Marină „Mircea cel Bătrin”; Facultatea Electromecanica Navala; Secția 
Militară
Inginer electromecanic.

1977-1981 
Cursuri liceale - Liceul Militar de Marină “Alexandru Ioan Cuza” Constanța – profil 
electromecanic
1969 – 1977 
Cursuri gimnaziale - Școala Generală nr.1 din Tecuci, jud. Galați



Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza, rusa

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba 1 Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
Limba 2 Mediu Mediu Începător Începător    Începător
Limba 3 Începător Începător Începător Începător    Începător

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine, integritate profesională, personalitate 
organizată, empatie și receptivitate față de problemele umane, capacitate deosebită de
relaționare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv). Experiență de peste 35 de 
ani de lucru cu oamenii. În decursul acestor ani am executat/planificat/coordonat 
activități diverse (management/administrare), de la activități simple, cotidiene, la 
activități deosebit de periculoase pentru viața oamenilor.

Competenţe şi aptitudini tehnice Inginer electromecanic
Competenţe şi aptitudini de

utilizare a calculatorului
Cunoașterea sistemului de operare microsoft office (word,excel,power-point), internet.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare

                              
                

În mai 2009, de pe funcția de director administrativ, trecut în rezervă la cerere, de la 
Academia Navală „Micea cel Bătrân”, cu gradul de comandor de marină.


