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INFORMATII PERSONALE 
 

 
Nume si prenume  Groapă Ionuţ Dorin 
Adresa  Plevna nr. 238, Călăraşi, România 
Telefon  0342 109640; 0730 061 131 
Fax   
E-mail   dorin_cl@yahoo.com 
Nationalitate  Român 
Data nasterii  02  09  1969 

EXPERIENTA 

PROFESIONALA  

 

  
• Data (de la – pâna la)  07.05.2018 - prezent 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 ECOAQUA S.A. Călăraşi, str. Progresul, nr. 27, bloc BBB, et 3 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Servicu de alimentare cu apă și canalizare 

• Functia sau postul ocupat  Director tehnic  
• Principalele activitati si 
responsabilitati 
 

 Monitorizare flux tehnologic, reducere pierderi, programare investiții, 
informatizare. 
 

• Data (de la – pâna la)  15.01.2013 – 06.05.2018 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi, str. 
Progresul, nr. 27, bloc BBB, et 2 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Dezvoltarea şi monitorizarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Călăraşi 

• Functia sau postul ocupat  Referent tehnic (2013-2014) și director tehnic (2014-prezent) 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Monitorizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în judetul 
Călăraşi (programe de investiţii, gestiunea nămolului, indicatori de 
 calitate, etc). 
 

• Data (de la – pâna la)  10.09.2012 - 10.06.2013 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 S.C. IPROCHIM S.A., Bucuresti, strada M. Eminescu, nr. 19-21, sector 1,  

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Proiectare si inginerie civila si industriala 

• Functia sau postul ocupat  Sef compartiment Cercetare-Dezvoltare 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Relationarea cu mediul academic si de cercetare pentru identificarea 
resurselor inovative si aplicarea lor in proiectare 
 

• Data (de la – pâna la)  01.07.2009 – 07.09.2012 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi, str. 1 
Decembrie 1918, Consiliul Judeţean Călăraşi, camera D6 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Dezvoltarea şi monitorizarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Călăraşi 

• Functia sau postul ocupat  Referent tehnic 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Monitorizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul 
Călăraşi (programe de investiţii, gestiunea nămolului, indicatori de 
 calitate, etc). 
 

• Data (de la – pâna la)  18.10.2005 – 01.07.2009 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi,  nr. 2, Şoseaua Chiciu, 910005, 
Călăraşi 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Autoritate judeţeana de protecţie a mediului 

• Functia sau postul ocupat  Director executiv 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea serviciilor din subordine, în activitati specifice de monitorizare 
a calităţii mediului şi autorizare a activităţilor antropice  cu posibil impact 
asupra mediului. 

 
• Data (de la – pâna la)  17.04.2003 – 18.10.2005  
• Numele si adresa angajatorului  S.C.  DOUBLE D S.R.L.  Strada Cornişei, bl PM6, Călăraşi  
• Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Consultanţă tehnică  

• Functia sau postul ocupat  Administrator asociat  
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• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Realizarea şi derularea de contracte de consultanţă tehnică în domeniul 
producerii alcoolului etilic alimentar şi a produselor din domeniul vinificaţiei cu 
diferite societăţi 
 

 

• Data (de la – pâna la)  01.10.2000 – 17.04.2003 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 S.C. TRANSAMERICAN 2000 S.R.L., Varianta Nord nr.5, Călăraşi 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Producerea alcoolului etilic alimentar 

• Functia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea producţiei, elaborarea de reţete de fabricaţie, elaborarea de 
instrucţiuni tehnologice., urmărirea modului de realizare a instrucţiunilor, 
modificare utilajelor, traseelor şi modului de operare în vederea creşterii 
producţiei şi randamentelor de transformare a materiilor prime, angajarea 
personalului tehnic 

 
• Data (de la – pâna la)  01.06.2000 - 01.10.2000 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 S.C. UNITED DISTILLERIES S.R.L., nr. 5. Varianta Nord, Călăraşi 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Producerea băuturilor alcoolice 

• Functia sau postul ocupat  Şef linie de îmbuteliere 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Urmărirea respectării reţetelor de fabricaţie, urmărirea activităţii de 
îmbuteliere, depozitare şi expediere a produselor, urmărirea desfăşurării 
activităţilor de reparaţie şi întreţinere a utilajelor pe timpul serviciului. 
 

• Data (de la – pâna la)  01.03.1999 – 01.06.2000  
• Numele si adresa angajatorului  S.C. ALCOROM S.A., nr. 5, Varianta Nord, Călăraşi  
• Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Producerea alcoolului etilic alimentar  

• Functia sau postul ocupat  Şef de tură  
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Urmărirea parametrilor tehnologici ai fabricii de alcool etilic rafinat, instruirea 
personalului din subordine, activităţi de reparaţii curente 

 

 
• Data (de la – pâna la)  13.05.1998 – 01.03.1999 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 S.C. REPSID S.A. Calarasi 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Confecţii metalice 

• Functia sau postul ocupat  Inginer în compartimentul Marketing – Import – Export 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Participam la activitatea de Tirguri si Expozitii, întocmeam formalităţile 
vamale de import şi export, redactam corespondenta purtată în limba 
engleză a societăţii. 

 
• Data (de la – pâna la)  14.08.1995 – 18.08.1997 
• Numele si adresa 
angajatorului 

 S.C. AMONIL  S.A.  Slobozia 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Combinat de îngrăşăminte chimice 

• Functia sau postul ocupat  Inginer chimist, în serviciul Cercetare – Proiectare 
• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Calcule tehnologice pentru instalaţia de amoniac Kellogg, referitoare la 
bilanţuri de masă şi energie, dimensionări tehnologice de utilaje, calcule 
de trasee pentru diverse fluide din proces, studii comparative ale ofertelor 
de modernizare primite de la diverse firme de proiectare. 

 

EDUCATIE SI FORMARE 
(ÎNCEPÂND CU CEA MAI RECENTĂ) 

 

   
• Perioada (de la – pâna la)  2006 - 2008 
• Numele si tipul institutiei de 
învatamânt si al organizatiei 
prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Economie 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupationale 

 Economie şi Comunicare Economică în Afaceri 

• Tipul calificarii / diploma 
obtinuta 

 Comunicare şi Relaţii Publice în Afaceri 
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• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 
învatamânt 

 Master 

 
• Perioada (de la – pâna la)  2006 – 2007 
• Numele si tipul institutiei de 
învatamânt si al organizatiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesionala 

  
Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupationale 

 Administraţie publică 

• Tipul calificarii / diploma 
obtinuta 

 Formare specializată în administraţie publică 

• Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învatamânt 

 Formare continuă pentru administraţia publică 

 
• Perioada (de la – pâna la)  1990 – 1995 
• Numele si tipul institutiei de 
învatamânt si al organizatiei 
prin care s-a realizat formarea 
profesionala 

 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 
Facultatea de Chimie Industriala 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupationale 

 Specializarea - Inginerie chimica 

• Tipul calificarii / diploma 
obtinuta 

 Diploma obtinuta:  inginer chimist 

• Nivelul de clasificare a formei 
de instruire / învatamânt 

 Invatamant superior de lunga durata 

 

COMPETENȚE PERSONALE 
                                 
 

 

Limba materna  Romana 
 

Limbi straine cunoscute  
 

 

  Engleza 

• abilitatea de a citi           B1 
• abilitatea de a scrie         B1 
• abilitatea de a vorbi      B1 
 

COMPETENȚE DE 

COMUNICARE 

 

 

 Comunicare facilă cu persoane aparținând unor grupuri socio-profesionale 
diverse 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 

(Descrieti aceste aptitudini si 
indicati în ce context le-ati 

dobândit) 

 

   



 

 Curriculum Vitae   Groapă Ionuţ Dorin 

  
 

Competente 
organizaționale / 
manageriale 
 
 

  
 In activitatea de inginer tehnolog si in cea de consultant tehnic a 
trebuit sa conduc si sa coordonez activitatea compartimentului tehnic si a 
personalului muncitor in vederea obtinerii celor mai bune performante 
tehnice ale instalatiilor. 
 In activitatea de director executiv a trebuit sa particip la activitatea de 
conducere a Agentiei pentru Protectia Mediului si sa gestionez bugetul alocat 
In activitatea de director tehnic al asociației Ecoaqua am participat la luarea 
deciziilor strategice de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare în aria membrilor asocaiți. Deciziile strategice s-au luat pe baza 
elaborării unor documente complexe - Master Plan, Studii de Fezabilitate, 
Planuri investiționale pe termen lung - la elaborarea și analiza cărora am 
participat. Am făcut parte din conducerea echipei mixte asociație-operator și 
am coordonat culegerea de date, am elaborat caietele de sarcinni pentru 
contractare consultanților, am participat la elaborarea întocmirea listelor 
prioritare de investiții și a cererii de finanțare pentru elaborarea documentelor 
de proiectare și a celor pentru atribuirea contractelor de lucrări. 
 
 

 

Abilitati si competente tehnice 
(Descrieti aceste aptitudini si 
indicati în ce context le-ati 
dobândit)   

  Operarea instalatiilor din domeniul productiei de alcool a constituit 
mult timp, (apoximativ sase ani) principala mea ocupatie și. împreună cu 
activitatea din cadrul Amonil m-au ajutat sa dobândesc cunostiinte solide in 
domeniul operării și conducerii instalațiilor chimice industriale. 
 Atat activitatea industrială cat si cea din administratia publica au 
solicitat perfectionarea cunostintelor de utilizare a calculatorului. În acest 
context am fost obligat sa cunosc operarea pe calculator si utilizarea de 
diverse programe (Math Cad, AutoCad, Microsoft Officel, Open Office, 
procesoare de  imagini, programe de recunoastere de text tip OCR, HTML + 
CSS si altele) 
 

 

 
 
Alte aptitudini si competente 
competente care nu au mai 
fost mentionate anterior 
(Descrieti aceste aptitudini si 
indicati în ce context le-ati 
dobândit) 
 

  

Informatii suplimentare 
(Indicati alte informatii utile si 
care nu au fost mentionate, de 
exemplu persoane de                                   
contact, referinţe, etc) 
 

   

Anexe 
(Enumerati documentele 
atasate CV-ului, daca este 
cazul). 
 

  

 

permis de conducere   Categoriile  BE   CE 
  


