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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PLASOIANU GABRIEL 

Adresă(e) Bd. Independentei nr. 59, bl. Turn, sc. 2, et.8, ap. 72 

Telefon(oane) Serviciu: 0239614401 Mobil:  0734732341  

Fax(uri) Serviciu: 0239611395 

E-mail(uri) plasoianu@gmail.com, gabiplesoianu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 17.06.1966 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
 
 
                                                    Perioada   
                         Functia sau postul ocupat 
        Activitati si responsabilitati principale 
 
                 Numele si adresa angajatorului 
    Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
 
 
Noiembrie 2015 - prezent 
Inginer Sef 
Organizare, indrumare si control activitatea de pregatire tehnica a productiei, organizare, indrumare si 
control activitate de exploatare, organizare, indrumare si control activitate investitii,  
SC BRAICAR SA, Bd. Independentei nr. 10 Bl. B2 parter 
Transport public de persoane 

  

Perioada septembrie 2005 – noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Tehnic-Aprovizionare-Investitii 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizare, coordonare, indrumare si control in activitatile Biroului Tehnic, Biroului Investitii, 
Compartimentului achizitii publice 

Numele şi adresa angajatorului SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public de persoane 

Perioada noiembrie 2004 – septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil energetic 

Activităţi şi responsabilităţi principale analiza consumurilor de energie si combustibili si intocmirea de propuneri de programe de reducere a 
consumurilor si eficientizare  a acestora 

Numele şi adresa angajatorului SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Transport public de persoane 

Perioada septembrie 2002 – noiembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Sef Sectie Transport Electric Radu Negru 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizare, indrumare, asistenta tehnica, control in activitatile de: intretinere si reparatii mijloace de 
transport in comun(tramvaie), intretinere si reparatii retele fir contact, intretinere si reparatii cale de 
rulare pentru tramvaie 

Numele şi adresa angajatorului SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Transport public de persoane 

Perioada aprilie 1998 – septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef Sectie Transport Electric Vidin 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizare, indrumare, asistenta tehnica, control in activitatile de: intretinere si reparatii mijloace de 
transport in comun(tramvaie), intretinere si reparatii substatii de tractiune electrica 

mailto:plasoianu@gmail.com
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Numele şi adresa angajatorului 
 
                                                    Perioada 
                             Functia si postul ocupat 
         Activitati si responsabilitati principale 
 

 
             Numele si adresa angajatorului 

SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 
 
aprilie 1995 – aprilie 1998 
Sef Sectie Transport Electric 
organizare, indrumare, asistenta tehnica, control in activitatile de: intretinere si reparatii mijloace de 
transport in comun(tramvaie), intretinere si reparatii retele fir contact, intretinere si reparatii cale de 
rulare pentru tramvaie, intretinere si reparatii substatii de tractiune electrica 

   SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate    Transport public de persoane 

Perioada Noiembrie 1990 – aprilie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Sef Depou Tramvaie 

Activitati si responsabilitati principale organizare, indrumare, asistenta tehnica, control in activitatile de: intretinere si reparatii mijloace de 
transport in comun(tramvaie) 

Numele şi adresa angajatorului SC BRAICAR SA Braila, bd. Independentei nr. 10, bl. B2, parter 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Transport public de persoane 
 

  
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Aptitudini Profesionale (C.A.P.) : Expert achizitii publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislatie nationala si europeana aplcabila achizitiilor publice/  Intocmire si verificare a documentatiilor 
de achizitie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat de aptitudini 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de gestiunea energiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management energetic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunarea de Jos Galati 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

                                                 Perioada 
                   Calificarea/diploma obtinuta 
              Disciplinele principale studiate/ 

          competente profesionale dobandite 
    Numele si tipul institutiei de invatamant 
                            / furnizorului de formare 
          Nivelul in clasificarea nationala sau 
                                            internationala 
 
 

             Aptitudini si competente 
                                      personale  
 

                                        Limba materna 
 
 
 

Diploma de absolvire 
 
 
 
  1984 - 1990 
  Inginer electrotehnist – Specializarea Actionari Electrice 
  Bazele electrotehnicii, Masini si actionari electrice, Aparate electrice, Masuri si masuratori electrice,                       
  Materiale elctrotehnice, Actionari electrice 
  Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Electrotehnica 
 
 Diploma de licenta 
 
 
 
 
 
 
   
    Romana 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  1 
Utilizator 

independent (B2) 
1 

Utilizator 
independent (B2) 

1 
Utilizator 

independent (B2) 
1 

Utilizator 
independent (B1) 

1 
Utilizator 

independent (B2) 

Limba franceza  2 
Utilizator 

independent (B1) 
2 

Utilizator 
independent (B1) 

2 Utilizator 
elementar (A2) 

2 Utilizator 
elementar (A2 

2 Utilizator 
independent (B1) 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Relationare interpersonala, Abilitati de comunicare, Abilitati de conducator, Rezistent la stres 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Gandire analitica, Planificare si organizare, Planificare si control, Buna experienta a managementului 
de echipa 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Electrician autorizat nivel II (A+B) proiectare si executie instalatii electrice, 
 Planificare si prognoza, Aptitudini contractuale  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte bune operare Microsoft Word, Excell, PowerPoint 
 
 

Alte competenţe şi aptitudini Abilitate şi flexibilitate, Încredere, Perfecţionare continuuă, Creativitate, Inţiativă, Integritate, 
Profesionalism, Responsabilitate, Lucru în echipă, Perseverenţă 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Martie 2009 – iulie 2012 Consultant de aisgurari de viata ING 
  

Anexe  
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

