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Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume DUMITRU Dorian

Telefon 0744 642 140

Email dumitru.dorian1960 @ gmail.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 14 septembrie 1960

Sex Masculin

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

19.03.2021 - 22.11.2021
Director general

Activităţi si responsabilităţi
principale

Asigurarea conducerii operative a S.C. TRANSURB S.A, conform contractului de
mandat încheiat cu Consiliul de Administrație. Reprezentarea societății în relațiile cu
terții și semnează actele ce o angajează fată de aceștia, pe baza și în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administrație și a celor conferite de legislația în
vigoare.

Numele şi adresa angajatorului S.C. TRANSURB S.A – B-dul. George Coșbuc nr. 259, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcția sau postul

ocupat
Activități și

responsabilități

principale

Activități de transport public local de călători

01.06.2020 – 31.05.2021
Inginer

Întocmește și răspunde de problemele repartizate prin corespondența internă în
concordanță cu Regulamentul Propriu de Organizare și Funcționare, precum și cu
procedurile aprobate și instrucțiunile de lucru specifice Serviciului Pilotaj, Siguranța
Navigației, Monitorizare Trafic.

Numele și adresa
angajatorului

Tipul activității sau sectorul
de

activitate

Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați
Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

26.01.2020 – 31.05.2020
Director general adjunct

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității de implementare a proiectelor finanțate din fonduri proprii, de
la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile;
Coordonarea activității de pilotaj a navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul
Dunării Maritime;
Coordonarea activității biroului calitate, mediu;
Îndeplinirea atribuțiilor directorului general atunci când acesta lipsește din unitate.
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Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

21.07.2016-25.01.2020
Director general

Activităţi si responsabilităţi
principale

Asigurarea conducerii operativă a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de
Jos" Galaţi, conform contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.
Reprezentarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi în
relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în
vigoare.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.2012 – 20.07.2016
Director general adjunct

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității de implementare a proiectelor finanțate din fonduri proprii, de
la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile;
Coordonarea activității de pilotaj a navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul
Dunării Maritime;
Coordonarea activității biroului calitate, mediu;
Îndeplinirea atribuțiilor directorului general atunci când acesta lipsește din unitate.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.02.2010 – 30.09.2012
Sef serviciu investiții, construcții hidrotehnice

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității de investiții finanțate din: surse proprii, bugetul de stat, fonduri
externe rambursabile și fonduri externe nerambursabile.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

10.04.2009 – 31.01.2010
Director căi navigabile, flotă

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității privind asigurarea condițiilor de navigație pe tot sectorul
românesc al fluviului Dunărea, inclusiv pe brațele secundare navigabile prin activități
de: semnalizare plutitoare și costieră, măsurători topohidrografice, lucrări de
întreținere și reparații construcții hidrotehnice, dragaje de întreținere etc;
Coordonarea activității de pilotaj a navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul
Dunării Maritime;
Coordonarea activității de exploatare flotă și reparații nave;
Coordonarea activității de investiții.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

22.02.2005 - 09.04.2009
Consilier director general; Șef serviciu implementare programe ISPA; Șef
serviciu investiții și construcții hidrotehnice

Activităţi si responsabilităţi
principale

Consilierea directorului general în luarea unor decizii;
Coordonarea activității de pregătire a proiectelor în vederea finanțării din FEN prin
Programul ISPA;
Coordonarea activității de investiții.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

09.05.2001 – 21.02.2005
Director căi navigabile

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității privind asigurarea condițiilor de navigație pe tot sectorul
românesc al fluviului Dunărea, inclusiv pe brațele secundare navigabile prin activități
de: semnalizare plutitoare și costieră, măsurători topo-hidrografice, lucrări de
întreținere și reparații construcții hidrotehnice, dragaje de întreținere etc;
Coordonarea activității de pilotaj a navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul
Dunării Maritime;
Coordonarea activității de exploatare flotă.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. – Str. Portului nr. 32, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.10.1998 – 08.05.2001
Director executiv/Director de exploatare

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității de intervenție la navele aflate în pericol;
Organizarea și coordonarea activității de remorcaj a navelor maritime;
Coordonarea activității de exploatare flotă și reparații nave.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Remorcaj și Salvare RESALV S.A. – Str. Portului nr. 30, Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activități de servicii anexe transportului pe apă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

04.02.1995 – 30.09.1998
Director de filială

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea întregii activități a filialei;
Coordonarea activității de intervenție la navele aflate în pericol;
Organizarea și coordonarea activității de remorcaj a navelor maritime;
Coordonarea activității de spargere a gheții pe Dunărea Maritimă;
Coordonarea activității de exploatare flotă și reparații nave.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos – Filiala de Intervenție și Salvare Galați

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Intervenții la navele aflate în pericol; spargerea gheții; stingerea incendiilor la bordul
navelor și pe platformele portuare.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

02.08.1991 - 03.02.1995
Șef birou

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității de întreținere și reparații construcții hidrotehnice;
Coordonarea activității de exploatare flotă, reparații și aprovizionare.

Numele şi adresa angajatorului Administrația Fluvială a Dunării de Jos – Filiala de Întreținere și Reparații
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Construcții Hidrotehnice, str. Portului nr. 30, Galați

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.06.1990 – 01.08.1991
Șef Secție (funcție ocupată prin concurs)

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea întregii activități a secției, care avea un număr de 765 angajați și un parc
mare de nave tehnice;
Coordonarea activităților de intervenție la navele aflate în pericol;
Organizarea și coordonarea activității de remorcaj a navelor maritime;
Coordonarea activității de spargere a gheții pe Dunărea Maritimă;
Coordonarea activității de exploatare flotă și reparații nave.

Numele şi adresa angajatorului AFDJ - RA Galați – Secția de Intervenție și Salvare Galați

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

05.08.1985 - 31.05.1990
05.08.1985-31.03.1986 – Ofițer de punte fluvial aspirant
01.04.1986-31.05.1990 – Inginer

Activităţi si responsabilităţi
principale

Îndeplinirea funcției de ofițer de punte fluvial aspirant la bordul navelor fluviale.
Îndeplinirea funcției de inginer cu atribuții de: exploatare flotă, reparații, aprovizionare
etc.

Numele şi adresa angajatorului AFDJ - RA Galați – Secția de Întreținere și Reparații Construcții Hidrotehnice
Galați

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.09.1983 -04.08.1985
Ofițer de punte maritim

Activităţi si responsabilităţi
principale

Efectuarea serviciului de cart la bordul navelor de pescuit oceanic.
Efectuarea cercetării bancurilor de pește și executarea traulării.
Gestionarea inventarului de navigație aflat la bordul navei.
Conducerea bărcilor de salvare de la bordul navei.

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Pescuit Oceanic – str. Portului Tulcea

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Departamentul Industriei Alimentare – Pescuit oceanic.

Educaţie şi formare

Perioada 2002 →2004

Calificarea/diploma obţinută Master

Disciplinile principale studiate/
competențe profesionale

dobândite

Administrarea afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorul de

formare

Academia de Studii Economice, București – Facultatea de Management

Perioada 1979 →1983

Calificarea/diploma obţinută Absolvent de învățământ tehnic superior

Disciplinile principale studiate/
competențe profesionale

dobândite

Navigație; Exploatare nave și porturi / Ofițer maritim de punte

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorul de

formare

Institutul de Marină ”Mircea cel Bătrân” Constanța – Facultatea de Navigație
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Perioada 1975 →1979

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat

Disciplinile principale studiate/
competențe profesionale

dobândite

Marinar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorul de

formare

Liceul Industrial de Marină, Brăila

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute Engleză

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Intervenție

B2 Nivel mediu B2 Nivel mediu B2 Nivel mediu B2 Nivel mediu

B1 Începător B1 Începător B1 Începător B1 Începător

(*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatea de a lucra în echipă și de a lua hotărâri în situații extreme.

Capacitatea deosebită de relaționare interumană (sociabilitate, integrare în colectiv).

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini de coordonare și administrare (oameni, proiecte) la serviciu, în activități
voluntare.

- În perioada august 2012 - ianuarie 2013, am îndeplinit funcția de membru în
Consiliul de Administrație al S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.

- În perioada februarie 2013 - august 2018, am deținut funcția de Administrator –
Președinte al Consiliului de Administrație al Operatorului Regional S.C. APĂ
CANAL S.A. Galați.

- Începând cu data de 01.09.2018 și până în data de 17.07.2021 am îndeplinit funcția
de Administrator în Consiliul de Administrație al Operatorului Regional S.C. APĂ
CANAL S.A. Galați.

- Începând cu data de 24.11.2021, dețin funcția de demnitate publică de consilier
local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

- Începând cu data de 09.02.2022, în baza contractului de mandat nr. 55/08.02.2022,
pentru o perioadă de 4 ani, dețin funcția de administrator, membru în Consiliul de
Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Căi navigabile interioare
Coordonator de proiect – proiect finanțat în cadrul POS-T ”Îmbunătățirea condițiilor
de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 – km 175”
Coordonator adjunct de proiect/Expert tehnic – proiect finanțat în cadrul POS-
T ”Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor
de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 – km 175”

Competenţe şi aptitudini de Windows, MS Office, Internet Explorer
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utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini Curs Manager proiect cod COR 241919 (Februarie 2010).
Competențe profesionale dobândite:
-stabilirea scopului, a obiectivelor proiectului, precum și estimarea și asigurarea
resurselor;
-estimarea, bugetarea, gestionarea și controlul costurilor;
-managementul contractelor;
-selectarea și managementul echipei de proiect, managementul implementării.
Absolvire curs FIDIC(2008)
Curs Expert achiziții publice-cod COR 241940(Decembrie 2008).
Curs formare continuă-Investiții publice(Februarie 2008)-ASE București.
Curs de perfecționare-Manager achiziții publice, cod COR 123506(Septembrie 2007).
Cunoașterea normelor de aplicare și legislația atribuirii contractelor de achiziție
publică.
Curs de formare continuă-Drept Maritim și Fluvial(iunie 2003)-ASE București.
Curs de formare continuă-Dreptul Transporturilor(Octombrie 2002)-ASE București.
Curs de formare continuă-Managementul Tranzacțiilor Internaționale(Februarie 2002).

Informatii suplimentare

Permis de Conducere DA, Categoria B-din anul 1990
Hobby-uri: muzică, sport


