Jpass Curriculum Vitae
INFORMATII PERSONALE
Angheloiu Radu Adrian

Nume şi prenume

Str. Victoriei, bloc 37, scara 1, etaj 2, ap.7,
Tg-Jiu, cod 210165, judeţ Gorj, România.

Adresă

Telefon - fix
- mobil

0353402018-acasa
0731041306

E-mail

raduadrianangheloiu@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

03.06.1957

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
* 09.2012
* Perioada
Autoritatea Rutieră Română, Bucureşti,
* Numele şi adresa
b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1;
angajatorului
Autoritate de reglementare în transportul
* Tipul activităţii sau
rutier;
sectorului de activitate
Şef Agenţie teritorială Gorj;
* Funcţia sau postul ocupat
Singura instituţie care, la nivel de judeţ, licenţiază
* Principalele activităţi şi
transportul rutier şi autorizează, atestează
responsabilităţi
şi certifică personalul din domeniul
transportului rutier.
* 06.2012 — 09.2012
S.C. IDP S.A. Gorj
Activitate lucrări de construcţie drumuri şi
autostrăzi;
Şef divizie drumuri ;
Organizare, urmărire, execuţie lucrări drumuri;
* 06.2008 — 06.2012
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Administraţie publică locală;
Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Gorj;
Administraţie publică la nivel judeţean.
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* 02.2003 — 06.2008
S.C. DISTRIGAZ SUD S.A.
BUCUREŞTI SUCURSALA TG-JIU
Distribuţie şi comercializare gaze naturale;
Şef serviciu Recepţie Gestiune Clienţi;
Implementarea , promovarea şi coordonarea
activităţilor comerciale specifice.
* 08.2002-02.2003
S.C.Artego S.A. Tg-Jiu;
Producţia industrială a articolelor tehnice
din cauciuc;
Şef birou întreţinere-reparaţii,
construcţii şi instalaţii;
Urmărirea activităţilor de construcţii,
întreţinere şi reparaţii, din cadrul societăţii.

* 08.2000-08.2002
S.C.Petroconstruct S.A. Tg-Jiu
Execuţie reţele transport gaze, drumuri şi
platforme foraj pentru activitatea de
extracţie petrol şi gaze naturale ;
Inginer şef mecanizare ;
Asigurarea, urmarirea si coordonarea
parcului de mijloace de transport şi utilaje
necesare execuţiei, urmărirea derulării
activităţii acestora şi a execuţiei
obiectivelor.
* 12.1999-08.2000
S.C. Top S.R.L. Tg-Jiu
Comercializare materiale construcţii,
montaj tâmplărie PVC şi compartimentări
ghips carton;
Director tehnic;
Urmărire vânzări, contractare şi urmărire
execuţie lucrări.
* 02.1988-12.1999
S.C.Citex S.A.Tg-Jiu
Construcţii civile şi edilitare, instalaţii,
transport auto, prestaţii cu utilaje terasiere şi
de construcţii;
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Director mecano-energetic şi investiţii;
Asigurarea, urmărirea şi coordonarea parcului
de mijloace de transport şi utilaje, urmărirea
activităţilor la punctele de lucru, asigurarea
investiţiilor proprii.
* 09.1982-02.1988
I.J.T.L. Gorj
Prestaţii în activitatea de transport călători şi
marfă la nivelul judeţului, subordonare
Consiliului Judeţean Gorj;
Şef autobază numărul 1 transport mixt
Tg-Jiu;
Urmărire, coordonare şi asigurarea parcului de
mijloace de transport marfă şi persoane pentru
oraşele Tg-Jiu, Motru, Novaci şi
Tg-Cărbuneşti.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
* Perioada
* Numele şi tipul
instituţie de învăţământ
* Domeniul studiat
* Tipul calificării/
diploma obţinută
* Nivelul de clasificare
a formei de învăţământ

* 2008 — 2010
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI
TG-JIU ;
Administraţie Publică Europeană ;
Diplomă de absolvire ;
Cursuri masterat.
* 1985-1986
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI
Mijloace şi tehnici moderne de transport ;
Diplomă de absolvire;
Cursuri postuniversitare.
* 1977 - 1982
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCURESTI
Facultatea transporturi-secţia Autovehicule
rutiere;
Diplomă de absolvire inginer mecanic;
invăţământ superior.
* 1976-1977
Stagiul militar cu termen redus;

* 1972-1976
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Liceul teoretic" Tudor Vladimirescu"- Tg-Jiu;
Cultură generală- real;
Diplomă bacalaureat;
Învăţământ mediu.

APTITUDINI SI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii
şi carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat
printr-un certificat sau diplomă

Aptitudini şi experienţă de conducere şi
coordonare a activităţilor economice,
administraţie şi alte structuri de activitate .

Română.

Limba maternă :

Limbi străine cunoscute :

Citire

Ascultare

Franceză
Engleză

B1
A2

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Compentenţe şi aptitudini
de utilizare a calculatorului

Alte aptitudini şi
competente

Scriere

Vorbire

Înţelegere

Discurs oral

Participare la
conversaţie

B2

Utilizator
B2
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
B1
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent
Utilizator
elementar

Explimare scrisă
B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

L

Competenţă organizatorică urmare experienţei
profesionale dobândite în aproape 30 de ani de
activitate, a cursurilor de management
absolvite şi a funcţiilor de conducere deţinute
în acest timp.

Utilizare calculator în mod curent.

Diplomă atestare, formare, cursuri perfecţionare:
Min. Muncii si Min. Educaţiei: Evaluator de
Competente Profesionale;
Rina Simtex: Responsabil de proces, conform
cerinţe SR EN ISO 9001/2015;
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LSQ: Managementul calităţii ISO 9001/2000;
Ascendis: Managementul schimbării;
Humanlnvest: Managementul conducerii;
LSQ: Managementul calităţii-pilotaj procese;
BPI: Formare formatori;
Total soft: Managementul proiectelor;
Achieveglobal: Coaching pentru servicii
excepţionale.
Capacitate de efort, atitudine fair-play însuşită
pe perioada practicării de jocuri sportive (volei
de performanţă);
Hobby: sport şi pescuit sportiv.

Gradul AM, B I, B, Cl, C.

Permis de conducere
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