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Curriculum vitae  

  

Informa ţii personale   

Nume / Prenume OLARU Ciprian  
Adresa  

Telefon  

E-mail  
  

Naţionalitate  

Situaţia civilă  

Data naşterii  
  

Experien ţa profesional ă  

Perioada 01.01.2022 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer I 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- conlucrarea cu firmele de proiectare și execuție, desemnate prin procedurile 
legale, pentru realizarea documentațiilor și lucrărilor de investiții; 

- conlucrarea cu instituțiile abilitate pentru obținerea aprobărilor legale în vederea 
obținerii certificatelor de urbanism, avizelor și a autorizațiilor de construire etc.; 

- întocmirea listelor de cantități necesare lucrărilor de reparații și de întreținere; 
- responsabilități privind respectarea procesului tehnologic și a disciplinei în muncă. 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Inginerie 

  

Perioada 01.12.2010 – 31.12.2021 

Funcţia sau postul ocupat Statistician medical 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- gestionare computerizată privind evidenţa medicamentelor, procedurilor medicale 
şi a materialelor folosite în cadrul secției, raportate la fiecare pacient; 

- întocmirea şi raportarea evidenţelor privind numărul pacienţilor internaţi lunar;  
- colectarea și raportarea datelor privind situația pacienților critici din programul 

național AP-ATI; 
- întocmirea şi raportarea altor date statistice.          

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate 

  

Perioada 03.12.2007 – 01.06.2011 

Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic – part time 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Gestionarea documentelor şi înregistrărilor tehnice din cadrul firmei. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Hidrorep S.R.L. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Inginerie: Prestări servicii în domeniul industrial 

  

Perioada 01.11.2004 – 28.07.2009 

Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic, Sef compartiment mecanic 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- organizare şi coordonare echipe de lucru pentru lucrările aferente autorizațiilor 
firmei; 
- analiza soluții de lucru, evaluare risc, evaluare cunoștințe dobândite în procesul de 
instruire organizat la nivel de societate;   
- urmărirea modului de utilizare rațională a timpului de lucru pentru execuția 
lucrărilor; 
- gestionarea documentelor şi înregistrărilor din compartimentul mecanic; 
- stabilire sarcini şi atribuții pentru lucrările în execuție; 
- responsabilităţi în elaborarea, menținerea şi îmbunătăţirea sistemului de 
management de mediu din cadrul firmei.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. INDUSTRIAL ELECTRO AUTOMATIZĂRI S.R.L. Bacău, Strada Chimiei nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Inginerie: Prestări servicii în domeniul industrial 

  

Educa ţie şi formare   
  

Perioada 2007- 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în domeniul „Ştiinţe Inginereşti”, specializarea: Inginerie Mecanică, 
Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Master: Optimizarea echipamentelor de proces din industria alimentara - Lucrarea 

de Disertaţie realizată la Universitatea din Zaragoza-Spania, prin programul 

Socrates-Erasmus (13 feb – 13 iun 2006). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Bacău 

  

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic: Utilaj tehnologic pentru industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Bacău 

Aptitudini şi competen ţe 
personale  

 

Limbi străine  Înţelegere  Vorbire  Scriere  
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie Ascultare Citire 

Engleza   C1 Utilizator 
Experimentat C2 Utilizator 

Experimentat B2 Utilizator 
Independent B2 Utilizator 

Independent B2 Utilizator 
Independent 

Spaniola   C1 Utilizator 
Experimentat C1 Utilizator 

Experimentat C1 Utilizator 
Experimentat C1 Utilizator 

Experimentat B2 Utilizator 
Independent 

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

- adaptabilitate la cerinţele mediului de lucru. 
- abilitate pentru lucrul în echipă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- coordonarea echipelor de lucru 
- dinamicitate și seriozitate 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

- cunoştinţe bune privind utilizarea aplicaţiilor de tip Office (Word, Excel, PowerPoint, 
etc.). 
- cunoştinţe primare în utilizarea programelor de tip CAD (SolidWorks, AutoCAD). 

  

Permis de conducere Permis de conducere Cat. B – 2005 
 

Articole publicate 10 lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice naționale 
recunoscute din țară și străinătate din care 3 ca prim autor. 

 


