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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANDREŞOIU, Armando Traian 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Mobil:    

Fax(uri)  

E-mail(uri) Serviciu:  armando.andresoiu@oil-terminal.com 
Personal: armando.andresoiu@gmail.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada Septembrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef Departament Logistică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor activităților Departamentului Logistică 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada Iulie 2012 – August 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director Logistică și Reparații  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor activităților Direcției Logistică și Reparații 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada Decembrie 2010 – Noiembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect POSDRU/78/3.2/A/67353 cu titlul: 

“Siguranţă şi sănătate în activitatea de transport a substanţelor chimice” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor activităţilor proiectului 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada August 2011 – Iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Serviciul Achiziții 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studierea permanentă a tuturor oportunităţilor în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 
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Perioada    Aprilie 2010 – August 2011 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Serviciul Tehnic, Direcţia M.E. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studierea permanentă a tuturor oportunităţilor în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada August 2009 – Aprilie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Prognoză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor biroului, Studierea permanentă a tuturor oportunităţilor în vederea obţinerii 
de finanţări nerambursabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada Decembrie 2008 – Noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect Phare2006/018.147.04.02.02.01.204 cu titlul:  
 “Calificarea – cheia siguranţei locului de muncă”, 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor activităţilor proiectului 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada  Mai 2008 – August 2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Programe de Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor biroului, Studierea permanentă a tuturor oportunităţilor în vederea obţinerii 
de finanţări nerambursabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 

  

Perioada Octombrie 2007 – Mai 2008  

Funcţia sau postul ocupat Director Logistică  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonam şi asiguram buna funcţionare a diviziei de transport containere pe auto. 
Negociam cu clienţii şi cu colaboratorii: -tarifele pt. prestatiile companiei (cu clientii); -tarifele acordate 
de către companie (colaboratorilor); Verificam periodic satisfacţia clienţilor şi a colaboratorilor.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Noreco Agencies Ltd. S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Operator portuar - Manipulare containere 

  

Perioada 2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer – Serviciul Marketing-Comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire plan de marketing, studii de piaţă etc. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, Str. Caraiman Nr. 2, Cod Poştal 900117,  
Website: www.oil-terminal.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 5224 – Manipulări   (sector: industria petrochimică) 
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Perioada 1999 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Ofiţer Mecanic Maritim  

Activităţi şi responsabilităţi principale Ofiţer mecanic maritim III, II pe nava tip tanc petrolier la companie italiană.  
Responsabilităţi: - în timpul cartului supravegheam buna funcţionare a tuturor maşinilor şi instalaţiilor 
din cadrul compartimentului "Maşini" şi interveneam în caz de avarie la vreuna din aceste maşini sau 
instalaţii. - coordonam activitatea tuturor lucrătorilor din cadrul compartimentului "Maşini"; 

Numele şi adresa angajatorului Walmar Assets Ltd. S.R.L. Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Navigaţie maritimă 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

05-08.12.2019 
 
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația Responsabil cu protecția datelor 
cu caracter personal – Cod COR 242231, Manager - cod COR 112029 
 
 
S.C. Expert Aktiv Group S.R.L. 
 
 
 
30.10.2019-01.11.2019 
Certificat de absolvire a cursului de perfecționare “Etică și integritate publică” 
Dezvoltarea capacității de identificare a riscurilor ce pot afecta integritatea și a capacității de aplicare a 
Standardului 1 de Control Intern Managerial – Etică și integritate 
 
Institutul Național de Administrație, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 
 
08-11 Februarie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul “Managementul și gestiunea arhivării documentelor” – Cod COR: 
441504. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe “Arhivar”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ATC & IT Solutions S.R.L. 

   

Perioada 08-11 Decembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de perfecționare profesională „Guvernanță corporativă și 
managementul riscului, Modul1/Manager al Sistemului de Management al Riscului” – Cod COR: 
325708. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe „Guvernanță corporativă și managementul riscului, Modul1/Manager al Sistemului de 
Management al Riscului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK Service Corporation 

  

Perioada 15-17 Decembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de perfecționare profesională „Guvernanță corporativă și 
managementul riscului, Modul1/Manager al Sistemului de Management al Riscului” – Cod COR: 
325708. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe „Guvernanță corporativă și managementul riscului, Modul1/Manager al Sistemului de 
Management al Riscului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK Service Corporation 
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Perioada 29 Septembrie – 1 Octombrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Program de perfecționare profesională „Comunicare în organizație”. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe „Comunicare în organizație”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK Service Corporation 

  

Perioada 15-17 Decembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Program de perfecționare profesională „Leadership strategic și management 
inovator”. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe „Leadership strategic și management inovator” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK Service Corporation 

  

  

  

Perioada 11-14 Decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Curs Expert Achiziții Publice – cod COR: 214946 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe Expert Achiziții Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Expert Aktiv Group S.R.L. Bacău 

  

Perioada Mai – Iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare - Curs postuniversitar „Logistică și management”, Domeniul “Inginerie și 
Management” – cod calificare:  L120230020 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe logistică și comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Formare și Dezvoltare Continuă “Ovidius” – Universitatea “Ovidius” Constanţa 

  

Perioada 21-26 Martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” –            
Cod COR 242213 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe accesare fonduri structurale și de coeziune europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

T.S.I. Consultanță & Training S.R.L. București 

  

Perioada 15 – 17  ianuarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare curs de instruire „Sistem de control intern managerial – Modalități de 
proiectare și implementare la nivelul unei instituții publice”  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Competențe în „Sistemul de control intern managerial – Modalități de proiectare și implementare la 
nivelul unei instituții publice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația „United Europe” – Filiala Vaslui 

  

Perioada 27 Iunie – 1 Iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecționare „Expert prevenire și combatere a corupției – Modul: 
Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor 
preventive” – Cod COR 261920  
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Expert prevenire și combatere a corupției – Modul: Remedierea vulnerabilităților specifice instituțiilor 
publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg S.A. București 

  

Perioada 30 Iulie – 3 August 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „MK7 – Comunicare managerială și imagine” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Competențe în comunicare managerială și imagine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg S.A. București 

  

  

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de training „Comunicarea în organizații” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Competențe în comunicare în cadrul organizațiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Privat de Calificare Adulți S.R.L. Constanța 

  

Perioada 20 – 23 Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecționare „Auditor Intern în sectorul public” – Cod COR 241306  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditor Intern în sectorul public 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Expert Aktiv Group S.R.L. Onești 

  

Perioada Ianuarie - Februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Manager proiect – cod COR 241919 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Work Education S.R.L. Constanţa 

  

Perioada Iulie – August 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare seminar: „Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea 
propunerilor de proiecte de calitate pentru Fondul Social European” din cadrul proiectului “Sprijin 
pentru ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în pregătirea ca Autoritate de Management 
pentru POS DRU România” – Phare 2005/017-553.04.03.04.01 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea de propuneri de proiecte de calitate pentru finanţare prin cererea deschisă de propuneri de 
proiecte din cadrul POS DRU 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consorţiul European Profiles S.A., Archidata, Ecosfera 
 

  

Perioada 2005 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Master în Management maritim și portuar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Maritimă Constanța 
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Perioada 2000 – 2002  

Calificarea / diploma obţinută Master în Legislație maritimă internațională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Maritimă Constanța 

  

Perioada 1997 – 1998  

Calificarea / diploma obţinută Master în Electromecanică Navală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Marină Civilă Constanța (actuala Universitate Maritimă Constanța) 

  

Perioada 1992 – 1997  

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Electromecanică Navală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Marină Civilă Constanța (actuala Universitate Maritimă Constanța) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 

Limba italiană  C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 
C1 

Utilizator  
experimentat 

C1 
Utilizator  

experimentat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale      Sunt o persoană sociabilă cu foarte bune capacităţi de comunicare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. 

   Manager de proiect – POSDRU/78/3.2/A/67353 cu titlul:  

   “Siguranță și sănătate în activitatea de transport a substanțelor chimice” - perioada de implementare:               
02.12.2010 – 30.11.2012 

 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. 

 Manager de proiect – Phare2006/018.147.04.02.02.01.204 cu titlul:  

“Calificarea – cheia siguranţei locului de muncă” implementat în perioada 02.12.2008 – 30.11.2009 
 

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
Conform CV; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sistem de operare: Windows 10,  

MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), etc. 

Alte competenţe şi aptitudini La solicitare; 
  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B (din 1992) 
  

Informaţii suplimentare La solicitare; 
  

Anexe La solicitare. 

  

 


