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INFORMAŢII  PERSONALE 
 
Nume şi prenume  Dughir  Ionut – Catalin 

 
Adresă  Bd-ul 9 Mai nr.14,Piatra Neamt, 

 
Telefon  0233 233340, interior 100 

 
E-mail personal  ionut.dughir@apaserv.eu,  
 

Naţionalitate  Romana 
 

Data naşterii  19.09.1967 

 

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 
 

• Data (de la – până la)  02.11.2011 –prezent 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Judeteana Apaserv SA Neamt,str.Lt .Draghiescu,nr.20 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Captare,tratare si distributie apa potabila ,colectare si epurare ape uzate 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director general 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Concepere si aplicare strategii si/sau politici de dezvoltare a companiei 

Organizarea selectarii personalului companiei,angajarea si concedierea 

personalului 

Negocierea Contractului Colectiv de Munca 

Reprezentarea companiei in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice 

Incheierea actelor juridice,in numele si pe seama companiei 

Administrarea conturilor bancare ale companiei 

Prospectarea oportunitatilor de afaceri cu parteneri interni si externi 

Asigurarea managementului intreprinderii ca intreg 
   

• Data (de la – până la)  06.2010 – 11.2011 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Judeteana Apaserv SA Neamt,str.Lt .Draghiescu,nr.20 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Captare,tratare si distributie apa potabila ,colectare si epurare ape 

uzate 

• Ocupaţia sau poziţia 

deţinută 

 Director dezvoltare 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitate de investitii cu finantare externa; 

Activitate de investitii din fonduri proprii; 

Activitate de achizitii publice; 

Activitate de aprovizionare; 
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Activitate de transport-mecanizare 

 
  Responsabil pentru organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor 

compartimentelor subordonate in conformitate cu prevederile legale; 

Responsabil pentru realizarea obiectivelor asumate in Master planul 

judetului si implementarea si desfasurarea in bune conditii a proiectelor cu 

finantare europeana (externa); 

Responsabil pentru realizarea proiectelor realizate din fonduri proprii 

(fondul IID) 

Responsabil de incadrarea ativitatilor compartimentelor subordonate in 

bugetul alocat si aprobat in CA al companiei; 

Responsabil pentru indeplinirea sarcinilor repartizate prin Hotararile AGA, 

Deciziile CA si Dispozitiile Directorului General; 

Responsabil de relatiile dintre Companie si toate Institutiile si Autoritatile 

statului implicate in fondurile europene. 

Responsabil de intocmirea corecta a planului anual de achizitii si 

desfasurarea acestuia in bune conditii; 

Responsabil de starea de functionare a intreg parcului auto al companiei 

si a echipamentelor specifice; 

Responsabil de functionarea, ritmicitatea si buna activitate de 

aprovizionare cu materiale si echipamente necesare companiei; 
   

• Data (de la – până la)  03.2009 – 06.2010 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Judeteana Apaserv SA Neamt,str.Lt .Draghiescu,nr.20 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Captare,tratare si distributie apa potabila ,colectare si epurare ape uzate 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director proiecte 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitate de investitii cu finantare externa; 

Activitate de achizitii publice; 

Activitate de aprovizionare; 

Activitate transport-mecanizare 
  Responsabil pentru organizarea, conducerea si desfasurarea activitatilor 

compartimentelor subordonate in conformitate cu prevederile legale; 

Responsabil cu realizarea obiectivelor asumate in Master planul judetului si 

implementarea si desfasurarea in bune conditii a proiectelor cu finantare 

europeana (externa); 

Responsabil de incadrarea in bugetul alocat si aprobat in CA al companiei; 

Responsabil pentru indeplinirea sarcinilor repartizate prin Hotararile AGA, 

Deciziile CA si Dispozitiile Directorului General; 

Responsabil de relatiile dintre Companie si toate Institutiile si Autoritatile 

statului implicate in fondurile europene preaderare. 
   

• Data (de la – până la)  11.2008 – 03.2009 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Compania Judeteana Apaserv SA Neamt,str.Lt .Draghiescu,nr.20 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Captare,tratare si distributie apa potabila ,colectare si epurare ape uzate 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Manager proiecte 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitatea  de investitii din fonduri externe 

Activitate de achizitii publice; 

Activitate de aprovizionare; 

Responsabil de implementarea proiectelor cu finantare europeana; 

Responsabil cu coordonarea activitatii Consultanta desemnata 

proiectelor cu finantare europeana si Unitatea de Implementare a 

Proiectelor ISPA; 

Responsabil de relatiile dintre Companie si Institutiile si Autoritatile 
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statului implicate in fondurile europene preaderare; 

Responsabil de desfasurarea in bune conditii a licitatiilor proiectelor de 

consultanta si lucrari finantate din fondurile europene. 

 

• Data (de la – până la)  03.2006 – 11.2008 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER 

Bucuresti,Calea Grivitei nr.343 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Transport feroviar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Expert instructor I specializare M/C 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Formarea,calificarea si perfectionarea personalului feroviar cu 

responsabilitati in siguranta circulatiei 

Verificarea profesionala periodica a personalului care efectueaqza activitati 

specifice defasurarii transportului feroviar in conditii de siguranta 

circulatiei,securitatea transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare 

Participarea in comisiile de autorizare a personalului cu responsabilitati in 

siguranta circulatiei din transportul feroviar 
   

• Data (de la – până la)  02.1998 – 03.2006 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 CNCF CFR SA,Sucursala Regionala Iasi,Divizia Trafic 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Transport feroviar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Instructor regional M 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Instruirea,indrumarea si perfectionarea personalului feroviar cu 

responsabilitati in siguranta circulatiei 

Verificarea profesionala periodica a personalului feroviar cu responsabilitati 

in siguranta circulatiei 

Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei din 

transport feroviar 

Executarea activitatii de control dupa metodologia si conform programului 

aprobat pentru personalul care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei 

trenurilor 

Avizarea propunerilor privind promovarea sau mutarea personalului care 

lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor respectiv inaintarea 

propunerilor privind sanctionarea personalului cu responsabilitati in 

siguranta circulatiei 

 

• Data (de la – până la)  06.1994 – 02.1998 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 CNCF CFR SA,Sucursala Regionala Iasi,Divizia Trafic 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Transport feroviar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Sef statie 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Conducerea si planificarea activitatii statiei in domeniul transportului de 

marfa si calatori 

Indrumarea,controlul si instruirea personalului feroviar cu responsabilitati in 

siguranta circulatiei 

Executarea activitatii de control dupa metodologia si conform programului 

aprobat pentru personalul care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei 

trenurilor 

Inaintarea propunerilor privind promovarea ,mutarea sau sanctionarea 

personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor 

Gestionarea resurselor umane si materiale 

Responsabil la nivelul unitatii privind:SSM,AII,SU,Protectia 

Mediului,Calitate 
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• Data (de la – până la)  01.1993 – 06.1994 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

 CNCF CFR SA,Sucursala Regionala Iasi,Divizia Trafic 

• Tipul de activitate sau 

sectorul 

 Transport feroviar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Inginer statie 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Intocmirea Regulamentului Intern,Regulament de Organizare si 

Functionare,plan Tehnic de Exploatare al Statiei,Fise de 

Post,Regulamente Exploatare Linii Industriale,Conventii 

Elaborarea documentatiei necesare schimbarii mersului de tren 

Elaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de 

functionare,mediu,certificat de calitate,planuri de paza 

 

 
     Educaţie şi Formare 

 

• Data (de la – până la)  09.1987 – 06.1992 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 Institutul Politehnic Bucuresti,Faculatea Transporturi 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Sisteme de transport 

Statii si complexe feroviare 

Tehnologia activitatii statiilor de cale ferata 

Organizarea fluxurilor de transport 

Informatica si cibernetica feroviara 

Conducerea intreprinderilor de transport – marketing 

Tehnica circulatiei trenurilor,instalatii de comanda si conducerea circulatiei 

Transport combinat si coordonarea transporturilor,Transport industrial 

Material rulant si tractiunea trenurilor 

• Diploma obţinută  Inginer Tehnica Transporturilor 
 

• Data (de la – până la)  02.1994 – 03.1994 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 Societatea Nationala a Cailor Ferate Roman,Centrul de 

Perfectionare,Documentare si Editura   

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Conducerea si exploatarea statiei de cale ferata 

• Diploma obţinută  Diploma Sef Statie 
 

• Data (de la – până la)  03 .2003– 10. 2003 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 CNCF CFR SA – Centrul de Perfectionare si Calificare CF  

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Instruirea,indrumarea si perfectionarea personalului feroviar cu responsabilitati 

in siguranta circulatiei 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire a cursului de specializare – Metodologia instruirii 

personalului in specialitatea exploatare feroviara 

 

• Data (de la – până la) 

  

11.2008 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 MINISTERUL Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse; 

Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Manager proiect 

• Diploma obţinută  Manager proiect 

 

• Data (de la – până la)  2009 - 2011 
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• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 Universitatea „Petre Andrei” Iasi 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Specializarea managementul economico-financiar european 

• Diploma obţinută  Master  

 

• Data (de la – până la)  02.2010 – 03.2010 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 MINISTERUL Muncii,Familiei si Protectiei Sociale 

Ministerul Educatiei,Cercetarii si inovarii 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Achizitii publice 

• Diploma obţinută  Expert achizitii publice 

 

• Data (de la – până la) 

  

2012 - 2013 

• Numele şi felul organizaţiei 

furnizoare de educaţie sau 

training 

 Ministerul Administratiei si Internelor 

Agentia Nationala a Functionarilor Publici 

• Principalele teme/abilităţi 

profesionale acoperite 

 Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire 

 
Abilităţi personale şi 
competenţe 
 
Limba maternă  Romana 

 
Limbi străine 
  Engleza 

• Citit  A2 

• Scris  A2 

• Vorbit  A2 

 

 
  franceza 

• Citit  A2 

• Scris  A2 

• Vorbit  A2 

 
Abilităţi şi competenţe 
sociale 

 

 Spirit de echipa,capacitate de adaptare la medii multiculturale,capacitate de 

comunicare 

Abilităţi şi competenţe  
organizatorice 

 

 Spirit organizatoric 

O buna cunoastere a proceselor de control al caltatii 

Abilităţi şi competenţe 
tehnice 
Legate de utilizarea 
calculatorului, anumite 
echipamente, maşini, etc.  

 O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office:Word(certificat de absolvire 

curs perfectionare anul 1999),Excel 

 
Alte abilităţi şi competenţe 
 

 volei 

Carnet de conducere  Permis categoria B 
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