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CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă

IONIŢĂ PROFIR

Bucureşti, România

Telefon
Fax
E-mail

ionita@mt.ro
română

Naţionalitate
Data naşterii

Localitatea Galați, județul Galați

Locul nașterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

1989 – prezent

*Perioada (de la - până la)

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Transport naval

*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Inginer principal, inspector de specialitate, expert, consilier
superior, șef serviciu transport multimodal,consilier superior

*Funcţia sau postul ocupat

-

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi
-

fundamentarea, promovarea şi urmărirea realizării
obiectivelor de investiţii privind modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurilor portuare şi de căi
navigabile ce urmează a fi finanţate de la bugetul de
stat şi monitorizarea acestora;
elaborarea actelor normative specifice domeniului
transporturi navale;
urmărirea realizării programelor de activitate în
domeniul transporturilor navale în conformitate cu
strategia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
întocmirea documentaţiei necesare obţinerii surselor de
finanţare externă;
monitorizarea proiectelor realizate prin asistenţă
financiară externă;
întocmirea situaţiei realizărilor programelor de investiţii
pe surse de finanţare;
participă la realizarea programelor de achiziţii publice.
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1981 – 1989
*Perioada (de la - până la)

Întreprinderea de Construcţii Hidrotehnice Constanţa (ICH)
Secţia de Exploatare şi Reparaţii Utilaj Naval
Aleea Albăstrelelor nr. 2, Constanţa

*Numele şi adresa angajatorului
Întreţinere şi reparaţii nave tehnice
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat

Inginer stagiar, îmbarcat pe funcţia de motorist, ajutor ofiţer
mecanic, ofiţer mecanic maritim portuar, inginer CTC,
inginer reprezentant al ICH în cadrul Comisiei de
Supraveghere reparații nave din Șantierul Naval Constanța
-

supravegherea şi coordonarea lucrărilor de întreţinere,
exploatare şi reparaţii nave;
certificarea calităţii lucrărilor de reparaţii nave.

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
-

-

-

-

activitatea de promovare şi gestiune a investiţiilor
finanţate din alocaţii bugetare, surse atrase (fonduri
private sau parteneriat public privat), credite
nerambursabile ale Uniunii Europene (PHARE, ISPA,
FEDR, TEN-T), credite BEI;
gestionarea finanțării și urmărirea realizărilor la
obiectivele de investiții:
1. Apărări de maluri pe Canalul Sulina;
2. Terminal de containere în Portul Constanţa;
3. Canalul Dunăre – Marea Neagră;
4. Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari;
5. Terminale de pasageri în porturile Constanța,
Tulcea, Orșova, Moldova Veche;
6. Construcția de Pontoane de acostare destinate
controlului de trecere a frontierei după normele
Schenghen;
7. Construcția de nave SAR și nave de depoluare;
8. Terminal de barje în portul Constanța
promovare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții “Amenajarea râurilor Argeș și Dîmbovița
pentru navigație și alte folosințe “(Canalul DunăreBucurești)
studii de amplasament, necesitate şi oportunitate în
proiectarea portuară, capacităţi portuare, crearea
condiţiilor de navigaţie în şenal şi în acvatoriile
portuare;
analiza eficienţei economice a investiţiilor;
promovare acte normative;
fundamentare, finanţare şi urmărire realizări pentru
mari obiective de investiţii
analiza situaţiilor economice şi financiare ale
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-

societăţilor comerciale şi regiilor autonome;
proiectare bugete de venituri şi cheltuieli;
analiza criteriilor de performanţă în managementul
unităţilor economice;
concesionare și subconcesionare bunuri aparținând
domeniului public al statului;
promovare terminale intermodale
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la - până la)

2009 - 2011

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Universitatea Politehnică București
Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor
Tehnologice

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Studii doctorale – Transportul Intermodal

*Tipul calificării/diploma obţinută

Perioada (de la - până la)

1993

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Inspectoratul de Stat al Navigației Civile

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută

Brevet Ofițer Mecanic Maritim III

Perioada (de la - până la)

1987

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută

Certificat de Inovator – Stand pentru probat vane

*Perioada (de la - până la)

1981 – luna iulie

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Centrul de Instrucție al Marinei Militare – Convocare
metodică

*Domeniul studiat/aptitudini

Electromecanică navală
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ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută

Gradul de sublocotenent

*Perioada (de la - până la)

1976 – 1981

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Universitatea Galaţi
Facultatea nave

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Construcţii nave, exploatare nave, exploatare portuară

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diploma de Inginer

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii superioare de lungă durată

*Perioada (de la - până la)

1975 - 1976

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Centrul de Instrucție al Marinei Militare - Școala Militară de
ofițeri de rezervă în cadrul serviciului militar obligatoriu

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Electromecanică navală

*Perioada (de la - până la)

1971 – 1975

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Liceul Teoretic Târgu Bujor

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Secţia reală

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii medii
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Specializări, perfecţionări

1987 „Cadre tehnice de conducere – exploatare şi reparare
utilaj naval” – Centrul de Instruire şi Perfecţionare a
Lucrătorilor din Marina Civilă Constanţa;
1991 „Investiţiile stăine şi privatizarea” – Centrul Naţiunilor
Unite pentru Corporaţii Transnaţionale, Agenția Română de
Dezvoltare Bucureşti;
1993 Atestat de absolvire program – Limba Franceză,
avansaţi, Centrul de Perfecţionare, Documentare şi Editură
al Căilor Ferate București
1997 Certificat de absolvire a cursului de pregătire – Limba
Engleză, începători, SC Picon SA Bucureşti;
1998 „Investiţii financiare – Piaţa RASDAQ – SVM”,
Comisia Naţională de Valori Mobiliare Bucureşti;
2002 „Planificare portuară: Urbanism, Economie,
Proiectare”, Institutul pentru Studii de Integrarea
Transporturilor între Statele Europene, Trieste, Italia;
2004 „Planuri, programe şi bugete în planificarea
infrastructurii şi implementarea lor. Regulamente de
utilizare a Fondurilor Comunitare”, Seminar PHARE,
Ministerul Transporturilor Construcțiilor șiTurismului;
2004 „Finanţarea întreprinderilor în Uniunea Europeană”,
Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia;
2005 Certificat de absolvire program de perfecţionare
„Politica de protecţie a mediului în Uniunea Europeană”,
Institutul Naţional de Administraţie, Bucureşti.
2006 Certificat de absolvire program de perfecţionare
„Managementul calității în administrația publică”, Institutul
Naţional de Administraţie, Bucureşti
2006-2007 Certificat de absolvire Curs de Specializare
”Tehnici de măsurare și poziționare tridimensională (3D) ”,
Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea
de Geodezie
2008 Certificat de absolvire Curs de Specializare “Cum pot
fi accesate fondurile structurale de către organizațiile din
România? “, Welcomeurope, Paris
2012 Certificat de absolvire Program de perfecționare “Control
intern managerial”, Perform Center București
2012 Certificat de absolvire Program de perfecționare
“Managementul riscurilor”, Perform Center București
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă

Asumarea răspunderilor
Identificare probleme / puncte cheie / rezolvare pragmatică
Capacitate de sinteză

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Franceză
Mediu
Mediu
Mediu

Aptitudini şi competenţe sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,
într-un mediu multicultural, ocupaţi
o poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate
în care munca de echipă este
esenţială.
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
De exemplu coordonaţi sau conduceţi
Activitatea altor persoane, proiecte şi
Gestionaţi bugete; la locul de muncă,
în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la
domiciliu.

Comunicare foarte bună cu alte persoane
Munca în echipă

Aptitudini organizatorice
Coordonarea activității personalului în calitate de șef serviciu
transport intermodal
Verificarea conformităţii tehnice a proiectelor
Capacitate de sinteză
Membru în Consiliile de Administrație ale Companiilor
naționale și ale instituţiilor publice
Membru în comisii de licitaţie naţionale

Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)

Utilizare calculator
Utilizare echipamente de birotică

Permis de conducere

-

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu

ANEXE

Anexat este prezentată lista lucrărilor științifice cu mențiunea
că cele elaborate înainte de anul 1989 nu au fost publicate,
ele aparținând întreprinderilor în cadrul cărora au fost
aplicate
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