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INFORMAŢII PERSONALE Răzvan-Dumitru CIURCIUBIȘI 
 

 București, România 

  

  

 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 28.06.1984 | Naţionalitatea Română  
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

Perioada Aprilie 2020 - prezent 

Funcția ocupată Inspector de Stat Șef Adjunct 

Angajatorul Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Principalele activități Coordonarea serviciilor juridice, resurse umane și economic-administrativ 

Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică 

  

Perioada Iulie 2018 – aprilie 2020 

Funcția ocupată Inspector de Stat Șef Adjunct 

Angajatorul Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Principalele activități Coordonarea Inspecțiilor Teritoriale și Direcției Inspecție, Supraveghere Piață și Reglementare 

Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică 

  

Perioada Aprilie 2012 – Iulie 2018 
Funcția ocupată Inspector de specialitate 

Angajatorul Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Principalele activități 

Efectuare de inspecții in vederea respectării condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor 
din domeniul reglementat ISCIR: 
- echipamentelor sub presiune 
- a ascensoarelor 
- a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane 
- a recipientelor simple sub presiune 
- a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși 
- echipamentelor sub presiune 
- generatoarelor de aerosoli 
- cazanelor de apă caldă ce funcționeaza cu combustibili lichizi sau gazoși 

Tipul sau sectorul de activitate Administrație publică 
  

Perioada Martie 2011 – Aprilie 2012 

Funcția ocupată Inginer 

Angajatorul ICT TOTALL TERM SRL 

Principalele activități 

Estimarea costurilor și materialelor folosite într-o lucrare 
- Monitorizarea realizării obiectivelor 
- Centralizarea și analiza activităților de muncă și situatia financiară a șantierului atât pentru 
societate cat si pentru beneficiar 
- Responsabil pentru proceduri generale și specifice de lucru (ore de lucru, pregătire și 
punctualitatea rapoartelor de de lucru) 
- Vânzarea de sisteme de încalzire, panouri solare, pompe de caldură, boilere și piese de schimb 
pentru toate sistemele de încălzire 
-Antemăsuratori în vederea întocmirii devizului de lucrări; 
-Întocmirea devizului de lucrări, precum și partea financiară a acestuia, pentru lucrări de 
reparații sau executarea de lucrări noi pentru instalații sanitare, termice și regenarabile; 
-Prospectarea pieței în vederea obținerii unui preț competitiv al ofertelor depuse pentru lucrările 
de instalații sau a vânzărilor de echipamente; 
-Vânzare produse de specialitate pentru instalațiile termice; 
-Administrare site vânzări on-line. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 

Bun comunicator, gândire analitică, autodidact, flexibil, eficace în organizarea timpului, proactiv, abilități 
organizatorice și de delegarea a activităților, competitiv și exigent, ambițios și determinat, apreciez munca în echipa 
cât și munca individuală, intuitiv, perfecționist și adaptabil la schimbare. 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate Instalații sanitare, termice 

  

Perioada Iunie 2004 – Martie 2011 

Funcția ocupată Asociat Unic/Administrator 

Angajatorul Triumph Instal Construct S.R.L. 

Principalele activități 

Responsabil pentru gestionarea activităților companiei, inclusiv inițierea de noi programe 
- Monitorizarea realizării obiectivelor 
- Responsabil pentru selectarea și angajarea de personal, elaborarea fișelor de post și 
supravegherea acestora 
- Gestionarea echipei proprii de peste 20 de angajați 
- Coordonarea activităților de muncă - lucrari de construcții și instalatii (sanitare, sisteme de 
încălzire, sisteme electrice) 
- Urmărirea și verificarea lucrărilor de construcție și montaj 
- Coordonarea activității de mentenanță și reparații, la cerere și intervenții 
- Centralizarea și analiza activităților de muncă și situația financiară a șantierului atât pentru 
angajații pentru lucrările de construcții și instalații, precum și pentru beneficiari 
- Responsabil pentru proceduri generale și specifice de lucru 
- Elaborarea bugetelor, estimarea costurilor și negocierea acestora cu beneficiarii 
- Urmărirea cheltuielilor lunare pentru a se încadra în limitele aprobate 

Tipul sau sectorul de activitate Construcții civile, instalații sanitare și termice 

  

2006 – 2010  Inginer  

Facultate - Universitatea Ecologica Bucuresti - Facultatea de Inginerie Manageriala și a Mediului - 
Specializarea: Inginerie economică industrială 

 

1999 – 2003 Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2 B2 B2 B2 

 Autorizatie de traducator si interpret nr. 32578 pentru limba engleza obținută în 2011 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
 

Competenţe de comunicare  Foarte bune 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 
Foarte bune 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 
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Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  

   
 

 

 Autocad, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, 
Microsoft Front-Page), asamblare si configurare, diagnosticare si depanare sisteme de tip PC; 
crearea, dezvoltarea si intretinerea retelelor de calculatoare.  

Cunostinte de retelistica, routing/switching/TCP-IP, Configurarea si optimizarea sistemelor de operare 
tip Windows. 

Permis de conducere  Categoria B  

Cursuri 

Certificări 
Certificat de absolvire a cursului de FORMATOR (COR 242401) 
Atestat de FORMATOR EXPERT ISCIR 


