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INFORMAŢII PERSONALE Gîtlan Adrian  

 

          

; 

  
Sexul M | Data naşterii 24/01/1978 | Naţionalitatea română  

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

PROFILUL PERSONAL 

Director Direcţia Mecanoenergetică – RADET Bucureşti   

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Director Direcţia Mecanoenergetică 
RADET –  Direcţia Mecanoenergetică 
-Planificare, organizare, coordonare si control in  desfasurarea activitatilor din cadrul Directiei Mecano-
Energetica.  
-Coordonarea  activitatilor din cadrul Directiei asigurand folosirea judicioasa a resurselor umane si
materiale disponibile pentru respectarea regulamentului de functionare cu privire la sarcinile ce revin
Directiei Mecano-Energetica 

 02 martie 2017–prezent  

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Director  Interimar Direcţia Producere şi Exploatare 

RADET – Direcţia Producere şi Exploatare 
-Planificare, organizare, coordonare si control in  desfasurarea activitatilor din cadrul Directiei
Producere si Exploatare.  
-Coordonarea activitatilor din cadrul Directiei asigurand folosirea judicioasa a resurselor umane si
materiale disponibile pentru respectarea regulamentului de functionare cu privire la sarcinile ce revin
Directiei. 

18 august 2016– 28 februarie  
2017 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Inginer Şef – Sucursala Nord  

RADET – Sucursala Nord 

- Coordonare, îndrumare şi control a activităţilor desfăşurate de către sectiile  din subordinea
Sucursalei Nord; 

01 februarie 2015 -  17 august
2016 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Manager Specialist Îmbunătăţire Procese -  Sucursala Nord 

RADET – Sucursala Nord 

20 februarie 2014 -  31 ianuarie
2015 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

mailto:adrian.gitlan@radet.ro


   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

 

 

 

 

 

 

Inginer Şef  Divizia Transport  

RADET –  Divizia Transport 

- Coordonare, îndrumare şi control a activităţilor desfăşurate de către sectiile  din subordinea 
Diviziei Transport; 

  21 mai 2013  -  19 februarie 
2014 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Şef Secţie Transport Sud  

RADET –  Secţia Transport Sud 
- coordonarea activitatii a unui colectiv de peste 150 de salariati ai Sectiei Transport Sud  
-incadrarea activitatii de transport  in indicatorii de performanta stabiliti; 
- monitorizarea functionarii in parametri cantitativi si calitativi a retelelor de transport zona Sud; 
- urmarirea realizarii cantitatilor de energie termica din bugetul de venituri si cheltuieli. 

25 august 2009 -  20 mai 2013 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Inginer Exploatare –  Secţia Transport Sud 

RADET –  Secţia Transport Sud 
- monitorizarea si respectarea indicatorilor de performanta pentru activitatile de 
transport energie termica; 
- coordonarea unei echipe de 30 de salariati; 
- intocmirea bilanturilor de energie termica pentru fiecare punct termic din zona de 
responsabilitate; 
- supravegherea si optimizarea functionarii a retelei de transport agent termic primar 
si a punctelor termice din zona de responsabilitate; 
- coordonarea remedierii avariilor aparute la reteaua primara din aria de responsabilitate. 

 16 aprilie 2004   -  25 august 
2009 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Inginer  –  Serviciul Derulare Lucrări  

RADET –   Serviciul Derulare Lucrări 

- urmarire in executie a lucrarilor derulate de catre RADET 

   2 octombrie 2003 -  15 aprilie 
2004  

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

Inginer  –  Serviciul Investiţii  

RADET –   Serviciul Investiţii 

- - urmarire in executie a lucrarilor derulate de catre RADET 

  1 octombrie 2002  -  1 octombrie 
2003   

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 
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Cititor Constatator  –  Secţia Termoficare Griviţa  

RADET –    Secţia Termoficare Griviţa 

- citirea contoarelor aferente consumatorilor arondati Sectiei de termoficare Grivita 

16 iunie 1998 – 30 septembrie 
2002 

Tipul sau sectorul de activitate Transport şi Distribuţie Energie Termică 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
Master – Echipament Termic Clasic şi Nucelar Scrieţi nivelul EQF, 

dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Mecanica şi Mecatronica 

2011 – 2013  

-Inginerie mecanica/ Ingineria si Managementul sistemelor si echipamentelor termice  
-Analiza tehnica in domeniul ingineriei si managementul sistemelor si echipamentelor termice 
-Definirea si clasificarea conceptelor de functionare a instalatiilor termice din industria MAI, a 
instalatiilor termice de producere a energiei, a instalatiilor de producere a frigului, a 
conditionarii aerului si a instalatiilor in domeniul energiei nucleare 
-Definirea si clasificarea conceptelor de protectie a mediului din cadrul Sistemelor 
Termice,Frigorifice si Nucleare 
-Analiza si interpretare datele si informatiile la nivelul conostintelor de baza, din domeniul 
ingineriei Sistemelor Termice,Frigorifice si Nucleare 
-Formulare prin comunicare scrisa si orala de argumente, decizii si demersuri concrete in 
domeniul ingineriei Sistemelor Termice,Frigorifice si Nucleare 
-Pregatirea unor activitati de cercetare-dezvoltare, de productie, de asistenta inginer de 
proiectare/cercetare/dezvoltare 
-Capabilitatea de a opera cu sistemle informatice si de proiectare asistata de calculator 
aplicabile in domeniul Echipamentelor Termice,Frigorifice si Nucleare 
-Capacitatea de a dezvolta si utiliza sisteme moderne de conversie si cogenerare a energiei 
si a conditionarii aerului in cadrul aplicatiilor din domeniul de pregatire al Masterului  
-Capacitatea de a exploata economic si ecologic echipamentele din cadrul Sistemelor 
Termice, Frigorifice si Nucleare 
 

Licenţă – Îmbunătăţiri Funciare  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri 
Funciare şi Ingineria Mediului – Profil Construcţii    

1997 – 2002  

 

 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

  

 

Limba maternă română  
  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare    - Capacitate  de comunicare dobândită prin experienţa proprie în diversele funcţii de conducere 
deţinute  
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership – am coordonat activitatea de echipe formate din 20 – 2800 persoane 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Adaptare rapidă la situaţii neaşteptate, capacitate de decizie în situaţii limită, comunicare, lucrul în 
echipă şi conducerea acesteia, negociere, organizare. 
Iniţiativă, motivaţie, capacitatea de a învăţa lucruri noi, autocontrol, gestiunea timpului, creativitate, 
integritate,rezistenţă la stres. 

AUTOEVALUARE Competenţă digitală 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator elementar   Utilizator elementar   Utilizator elementar   Utilizator elementar   Utilizator elementar   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 
 Programe: MS Word, Excel. 

Permis de conducere  B 

 
 
 
 

  © Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

