INFORMAŢII
PERSONALE

DINU DANIEL
, jud. Timiş, România

Sexul Masculin | Data naşterii | Naţionalitatea Română

DIRECTOR INVESTIȚII

LOCUL DE MUNCA
PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
15.02.2018 – 15.12.2019;
15.10.2020 – prezent

Director Investiții
Angajator: S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „TRAIAN VIUA” S.A.
▪ Coordonează elaborarea proiectelor, studiilor de prefezabilitate, fezabilitate,
proiectelor tehnice aferente obiectivelor de investiţii, de către societăți specializate
in domeniu, cu care aeroportul are încheiate contracte;
▪ Coordonează și urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale privind realizarea
obiectivelor de investiţii;
▪ Întocmește specificațiile tehnice și caietele de sarcini, în vederea achizițiilor
publice și echipamente, lucrări, servicii aprobate prin programul de achiziţii anual,
sau de cate ori este necesar;
▪ Avizează caietele de sarcini pentru achiziția de echipamente, lucrări și servicii;
▪ Urmărește derularea lucrărilor din cadrul direcției prin stabilirea etapelor,
termenelor de execuție și verificarea pe teren a lucrărilor și documentației aferente
▪ Participă la întocmirea Planului de Dezvoltare a S.N. AIT-TV S.A.;
▪ Coordonează elaborarea proiectelor, studiilor de prefezabilitate, fezabilitate,
proiectelor tehnice;
▪ Monitorizează contractele privind realizarea obiectivelor de investiţii;
▪ Coordonează stabilirea obiectivelor, efectuarea unei diagnoze a situației actuale
generale și pe departamente, identificarea alternativelor și alegerea soluției optime
privind activitatea departamentelor;
Sectorul de activitate: Aviația civilă

01.07.2016 – 14.02.2018

Consilier al Directorului General
Angajator: S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara „TRAIAN VIUA” S.A.
▪ Oferirea de consultanță și mediere la soluționarea tuturor situațiilor și actelor pe
domeniul securității aeronautice legate de activitatea aeroportului.
▪ Oferirea de consultanță la elaborarea și implementareaprogramului de control al
calității în domeniul securității aviației civile PCIC – SECA, pentru asigurarea
eficienței PSA, Programului de pregătire în domeniul securității al aeroportului,
precum și procedurilor interne de securitate ale acestuia.
▪ Coordonarea și oferirea sprijinului privind detectarea și corectarea rapidă a
deficiențelor.
▪ Monitorizarea modului în care aeroportul urmează să respecte măsurile de
securitate descrise în PSA, Programul de pregătire în domeniul securității aviației
civile al aeroportului, precum și cu procedurile internede securitate ale
aeroportului.
Sectorul de activitate: Aviația civilă
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01.11.2013 - 25.05.2016

Şef Structură de Protecţie / Intervenţie Antiteroristă şi Control de
Securitate în cadrul Aeroportului Internaţional Timişoara
„TRAIAN VUIA”
Angajator: Unitatea Militară 0667 Timişoara / Serviciul Român de Informaţii
▪ Coordonarea activităţilor de control de securitate desfăşurate în Aeroportul
Internaţional Timişoara asupra pasagerilor şi bagajelor acestora, persoanelor
altele decât pasagerii şi articolelor transportate, expedierilor de marfă şi poştă,
proviziilor de bord şi de aeroport;
▪ Coordonarea activităţilor de instruire, verificare şi testare în domeniul AVSEC a
personalului din subordine;
▪ Coordonarea activităţilor de exploatare tehnică a echipamentelor de securitate;
▪ Coordonarea activităţilor de cooperare operativă a structurii proprii cu celelalte
structuri cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile;
▪ Activităţi de reprezentare operativă a structurii antiteroriste în relaţia cu partenerii
din cadrul aeroportului internaţional şi cu reprezentanţii altor instituţii cu atribuţii în
domeniul securității aviaţiei civile.
Sectorul de activitate: Siguranţă naţională

01.03.2009 – 30.10.2013

Şef Structură Logistică şi Transport
Angajator: Unitatea Militară 0667 Timişoara / Serviciul Român de Informaţii
▪ Coordonarea activităţilor de gestionare a bunurilor materiale de resort echipament,
alimente, armament, muniţii şi mijloace tehnice, cazarmare, transporturi,
carburanţi şi lubrifianţi etc.;
▪ Coordonarea activităţilor de achiziţii publice a bunurilor materiale pe toate
resorturile amintite;
▪ Bugetarea şi prognozarea financiar – materială a necesităţilor funcţionale şi
operative ale unităţii,
▪ Implementarea noilor programe de gestiune şi evidență materială;
▪ Coordonarea activităţilor instituţiei în domeniile de siguranţă şi sănătate în muncă,
radioprotecţie, ISCIR, metrologie, protecţia împotriva incendiilor;
▪ Implementarea tuturor atribuţiilor unităţii în ceea ce priveşte construirea şi dotarea
noului sediu, precum şi relocarea personalului şi mijloacelor tehnice;
Coordonarea activităţilor de cooperarea operativă a structurii proprii cu celelalte
structuri din cadrul unităţii, precum şi cu eşaloanele superioare din cadrul
serviciului.
Sectorul de activitate: Siguranţă naţională

15.12.1996 – 28.02.2009

Şef Structură de Intervenţie Antiteroristă / Contrateroristă
Pirotehnică
Angajator: Unitatea Militară 0667 Timişoara / Serviciul Român de Informaţii
▪ Coordonarea activităţilor operative desfăşurate ;
▪ Coordonarea activităţilor de exploatare şi întreţinere a bunurilor materiale de resort
pirotehnic;
▪ Întocmirea şi implementarea planurilor de pregătire specifică, verificarea şi
testarea cunoştinţelor dobândite şi a deprinderilor formate;
▪ Desfăşurarea atribuţiilor de responsabil cu radioprotecţia la nivelul unităţii;
Conducerea efectivă a activităţilor de intervenţie antiteroristă şi contrateroristă a
echipei pirotehnice în situaţiile de criză înregistrate la nivelul judeţului Timiş.
Sectorul de activitate: Siguranţă naţională
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01.03.1994 – 14.12.1996

Şef Detaşament Pază / Ordine şi Linişte Publică
Angajator: Corpul Gardienilor Publici Timiş / Consiliului Judeţean Timiş
▪ Coordonarea, organizarea, planificarea, instruirea şi verificarea activităţilor
operative desfăşurate de Detaşamentul 1, constituit din 200 – 500 gardieni publici
▪ Coordonarea activităţilor de pază a bunurilor materiale aparţinând instituţiilor
publice şi persoanelor juridice private cu care Corpul Gardienilor Publici Timiş
avea relaţii contractuale.
▪ Coordonarea activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice în cadrul localităţilor
Timişoara, Jimbolia, Deta, Comloşu Mare, Făget şi Margina, pentru care exista un
contract de prestări servicii încheiat între consiliile locale şi Corpul Gardienilor
Publici Timiş;
▪ Recrutarea şi instruirea personalului pentru obţinerea calificărilor necesare
desfăşurării activităţii de gardian public şi ulterior pentru desfăşurarea activităţilor
specifice;
▪ Întocmirea documentelor necesare desfăşurării activităţilor operative şi înaintarea
acestora spre aprobare instituțiilor în drept.
Relaţionarea cu beneficiarii în vederea îmbunătăţirii activităţii, întocmirea de noi
contracte şi urmărirea încasării contravalorii serviciilor prestate.
Sectorul de activitate: Siguranţă naţională

15.07.1993 – 28.02.1994

Administrator societate comercială producţie mobilier din lemn
Angajator: S.C. Mobillux S.R.L. Rm. Vâlcea
Constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată şi demararea activităţilor
lucrative.
Sectorul de activitate: domeniul privat

01.09.1990 – 13.07.1993

Comandant companie geniu
Angajator: Unitatea Militară 01125 Timişoara / Ministerul Apărării Naţionale
Coordonarea şi organizarea activităţilor operative ale Companiei Instrucţie Geniu cu
efective de până la 250 de cadre militare şi militari în termen
Sectorul de activitate: Apărare naţională

23.08.1988 – 01.09.1993

Comandant pluton geniu
Angajator: Unitatea Militară 01125 Timişoara / Ministerul Apărării Naţionale
Coordonarea şi organizarea activităţilor operative ale Plutonului de Poduri cu
efective de până la 50 militari în termen
Sectorul de activitate: Apărare naţională

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
15.10.2007 – 15.07.2009

Studii postuniversitare de masterat în specializarea „Ştiinţe
Penale”
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative / Universitatea de Vest din Timişoara

09.10.2000 – 16.02.2001

Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Explozivi,
combustibili speciali şi pirotehnie”
Academia Tehnică Militară Bucureşti / Ministerul Apărării Naţionale
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15.10.1994 - 15.07.1999

Studii universitare de licenţă în profilul „Sociopsihopedagogie”,
cu specializarea „Sociologie”
Facultatea de Sociologie şi Psihologie / Universitatea de Vest din Timişoara

01.09.1985 – 23.08.1988

Şcoala militară de ofiţeri cu specializarea „Geniu”
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate / Ministerul
Apărării Naţionale

01.09.1981 – 15.07.1985

Liceul Militar cu profilul „Matematică – Fizică”
Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova / Ministerul Apărării Naţionale

COMPETENȚE
PERSONALE
Alte competenţe şi
certificări

Limba maternă

▪ Expert accesare fonduri structurale
▪ Manager de securitate protecție fizică și Manager de securitate în domeniul
aviației civile
▪ Curs de certificare ca Formator
▪ Alte 14 calificări și certificări în domeniul conex activităților de securitate
aeronautică
▪ Curs de certificare ca instructor de securitate a aviaţiei civile, nr. 184 / 08.01.2016
▪ Curs de certificare ca operator la echipamentele de securitate aeronautică LEDS,
01.03.2014
▪ Curs de formare iniţială ca mediator 12.12.2010
▪ Curs în domeniul Diplomației economice și lobby în societatea globalizată
▪ Cursuri de 32 – 40 ore organizate de International Asociation of Bomb
Technicians and Investigators de cunoaştere a dispozitivelor explozive
improvizate şi a activităţilor teroriste absolvite în 27.06.2008, 22.06.2007 şi
13.05.2005
▪ Curs CNCAN de securitate radiologică la utilizarea instalaţiilor generatoare de
radiaţii „nivel 2”, nr. 98 / 3080 / 07.04.2006
▪ Curs CNCAN de dozimetrie şi radioprotecţie pentru utilizarea generatoarelor de
radiaţii „X”, în specializarea tehnici nucleare „nivel 1”, nr. 300 / 4043 / 28.09.2001
▪ Curs MED-ENG Canada de certificare ca operator pentru echipamentele de
protecţie balistică individuale, 13.05.2005
▪ Cursuri de 80 ore, respectiv 40 ore organizate de Departament of Justice al SUA,
prin Bureau of Alcohol, Tbacco, Firearms and Explosives de instruire în tehnicile
internaţionale de investigaţie postexplozie absolvite în 07.05.2004, respectiv
16.05.2003
Română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B1

A1

A1

A1

Certificat nr. 8472 / 21.03.2005, nivel conversaţional

Competenţe de
comunicare
Competenţe
organizaţionale

Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie
acumulată în calitate de leader / instructor al unor structuri militare şi nonmilitare
Competențe organizaționale dobândite în activităţi de organizare, coordonare şi
comandă în întreaga carieră anterioară, inclusiv în cadrul unor structuri eterogene
sau slab motivate, atât a unor echipe mici de 2 - 4 membrii cât şi a unor
macrocolective de peste 500 de persoane.
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Competenţe dobândite la
locul de muncă

Competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior:
▪ bună cunoaştere a condiţiilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 182 din 2002.
privind protectia informațiilor clasificate şi a H.G. nr. 585 din 2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România
▪ bună cunoaştere a modului de acţiune în situaţii de criză şi urgenţă fiind implicat
în peste două sute de situaţii în care a fost necesară intervenţia echipelor
specializate antiteroriste, inclusiv pe Aeroportul Internaţional Timişoara „TRAIAN
VUIA”
▪ bună cunoaştere a modului de derulare a unui proiect de investiţii de
infrastructură, fiind implicat în construcţia, dotarea şi administrarea unui sediu nou
pentru o unitate militară din cadrul sistemului de siguranţă naţională

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

▪ foarte bună stăpânire a suitei de programe office (procesare de text, calcul tabelar,
software pentru prezentări)
▪ cunoştinţe de bază de editare foto şi film
▪ cunoştinţe de bază despre programele de proiectare Arhicad
Alte competenţe

▪ artificier şi pirotehnist (în perioada 2001 – 2006 am fost certificat pentru desfăşurarea
acestor activităţi, fără să-mi susţin ulterior examenele de recertificare)

Permis de conducere

B, C, D, E

Timişoara
01.11.2021
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