Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Stamatovici, Tiberiu

Adresă

Nr.7, str. Bran, 300144, Timișoara, România

Telefon

Mobil: +40 724 204 186

E-mail

tiberiustamatovici@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

3 Decembrie 1966

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat / Inspector Aeronautic – Manager de Siguranță /
Domeniul ocupaţional Siguranță aeronautică
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
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2020 – prezent
Inspector aeronautic – Manager de Siguranță
În domeniul siguranței aeronautice (Managerul de Siguranță al aeroportului):
• Implementarea și întreținerea sistemelor de management al siguranței.
• Efectuarea de investigații interne despre incidente / accidente.
• Gestionarea Manualului de Aerodrom.
• Efectuarea următoarelor activități:
o facilitarea identificării pericolelor;
o asigurarea și facilitarea evaluării riscurilor de siguranță;
o gestionarea sistemul de raportare în domeniul siguranței;
o furnizarea de rapoarte periodice privind performanța în materie de siguranță;
o asigurarea inspecțiilor de siguranță;
o efectuarea de audituri interne de siguranță;
o asigurarea întreținerii documentației de siguranță (jurnalul de pericole și riscurile
asociate etc.);
o instruirea pentru managementul siguranței;
o asigurarea că există instruire operațională în materie de siguranță;
o monitorizarea performanței de siguranță ale unităților operaționale implicate în
operațiuni de aerodrom;
o consilierea conducerii în probleme de management al siguranței;
o asistarea managerilor de linie cu probleme de management al siguranței (reducerea și
controlul riscurilor etc.);
o furnizarea evaluării siguranței pentru o schimbare în sistem;
o gestionarea informațiilor aeronautice specifice;
• pentru fiecare dintre următoarele procese de siguranță operațională pe aerodrom: date
despre aerodrom, planificarea de urgență pe aerodrom, servicii de salvare și stingere a
incendiilor, monitorizare și inspecție a zonei de operațiuni aeriene și a facilităților conexe,
reducerea pericolului reprezentat de fauna sălbatică, funcționarea vehiculelor, sistem de
ghidare și control al suprafeței de mișcare (SMGCS ), operațiuni în condiții de iarnă,
operațiuni de noapte, operațiuni în condiții de vizibilitate redusă, ajutoarele vizuale și
sistemele electrice ale aerodromului, siguranța funcționării aerodromului, protejarea
aerodromului, utilizarea aerodromului cu avioane cu coduri superioare, întreținerea
aerodromului, managementul platformei.
Aeroportul Arad
Aleea Aeroportului, nr. 4, Arad, România.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2018 - 2020
Ofițer de Siguranță a Zborului și Asigurarea Calității

Activităţi şi responsabilităţi principale •

•

Responsabil pentru aplicarea Programului de Siguranță a aviației pe Aeroportul Internațional
Hamid Karzai (HKIA) – Kabul, Afganistan, asigurând disponibilitatea aeroportului pentru a sprijini
misiunile NATO și pentru a opera traficul aerian comercial:
o Monitorizarea Sistemului de Management al Siguranței al aeroportului din Kabul;
o Identificarea pericolelor, evaluarea și diminuarea riscurilor de siguranță;
o Analiza și investigarea incidentelor de aviație pe aeroport;
o Elaborarea de recomandări de siguranță;
o Menținerea bazelor de date și înregistrări de siguranță;
o Analiza tendințelor efectuate cu privire la situațiile de siguranță;
o Efectuarea de inspecții ale suprafețelor de mișcare și manevră;
o Efectuarea studii și sondaje de siguranță;
o Implementarea monitorizată a directivelor și procedurilor de siguranță;
o Monitorizarea lucrărilor necesare de întreținere a aeroportului;
o Monitorizarea activităților contractorilor în zona de mișcare;
o Răspuns la situații de urgență în cadrul Planului de alertă pentru accidente;
o Răspuns la problemele legate de siguranța zborului;
o Monitorizarea planului de deszăpezire;
o Stabilirea suspendării temporare a operațiunilor aeroportuare din motive de siguranță;
o Asigurarea instruirii și certificării conducerii vehiculelor în zona de operațiuni aeriene;
o Reprezentarea Biroului de Siguranță (HKIA ASMO) la reuniuni și grupuri de lucru;
o Evaluări realizate asupra impactului construcțiilor în aeroport;
o Pregătirea și diseminarea informațiilor de siguranță;
o Organizarea examenelor de conducere a vehiculelor;
o Asigurarea consilierii personalului Biroului Afgan de Siguranță al aeroportului în sfera de
aplicare a Planului de Tranziție a funcțiilor serviciilor aeroportului către afgani.
Asigurarea respectării standardelor de calitate a siguranței de către organizațiile și operatorii de
pe aeroport și aplicarea Programului de Siguranță a aviației care asigură disponibilitatea
aeroportului de a sprijini misiunile NATO și de a opera traficul aerian comercial:
o Asigurarea conformității organizației cu standardele aplicabile ICAO și practicile recomandate;
o Implementarea programului de calitate al biroului de management al siguranței pe aerodrom
în conformitate cu ISO 10005;
o Asigurarea respectării directivelor și SOP-urilor pe HKIA;
o Asigurarea instruirii condusă și documentată în conformitate cu standardele aplicabile;
o Efectuarea de audituri interne regulate în sistemul de management al siguranței pe HKIA
conform ISO 9001 și cu planurile de calitate stabilite;
o Efectuarea de audituri de sistem, audituri de conformitate, audituri de proces și audituri de
departament conform ISO 9001 și 19011-2002;
o Identificarea discrepanțelor și recomandarea de acțiuni corective pentru îndeplinirea
standardelor;
o Elaborarea de rapoarte de audituri;
o Dezvoltarea și menținerea de proceduri pentru îmbunătățirea standardelor de siguranță;
o Urmărirea aplicării recomandărilor emise de Biroul de Management al Siguranței;
o Implementarea standardelor de calitate stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale;
o Monitorizarea respectării calității contractanților în zonele de operațiuni aeriene.
o Revizuirea procedurilor de operare standard (SOPs);
o Oferirea de încredere, bazată pe fapte, Lanțului de Comandă HKIA că organizațiile
îndeplinesc standardele și cerințele de calitate;
o Supravegherea și sprijinirea operatorilor și organizațiilor care stabilesc proceduri operaționale;
o Furnizarea de educație pentru managementul calității și asistarea la planul de instruire și
mentorat;
o Îndeplinirea sarcinilor enumerate în fișa postului Ofițer pentru Siguranța Zborului, atunci când
este necesar;
o Am elaborat Manualul HKIA pentru managementul siguranței și Planul de implementare a
SMS-ului conform SMM - Doc ICAO 9859.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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IAP Worldwide Services / RMS
1022 West 23rd Street, Ste. 400, Panama City, Florida, USA.
Baza NATO din Kabul, Afganistan, inclusiv zonele de operațiuni aeriene a Aeroportului Internațional
Hamid Karzai (HKIA) – Kabul.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2017 – 2018
Șef de Echipa și Supervizor – Servicii Airside

Activităţi şi responsabilităţi principale •

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

KBR, Inc. / OSS / ATA
The Derby Conference Centre, London Road Derby DE24 8UX, UK.
Baza NATO din Kabul, Afganistan, de pe Aeroportul Internațional Hamid Karzai (HKIA) – Kabul.
Baza NATO din Herat, Afganistan, de pe Aeroportul Herat.

2015 – 2017
Inspector Aeronautic – Supervizor.

Activităţi şi responsabilităţi principale •

Numele şi adresa angajatorului
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Coordonarea serviciilor de deservire a aeronavelor incluzând (dar fără a se limita la):
o parcarea aeronavelor cu vehicolul Follow Me și prin semne și semnale,
o furnizarea de energie la sol,
o alimentarea cu aer la pornirea aeronavelor,
o asistență la pornirea motoarelor,
o tractarea și împingerea înapoi a aeronavelor,
o transportul echipajului,
o colectarea deșeurilor și întreținerea toaletei,
o dezghețarea și antigivrarea aeronavelor,
o îmbarcarea/debarcarea și încărcarea/descărcarea aeronavelor,
pentru a asigura un mediu sigur pentru deservirea avioanelor militare și civile care operează în
sprijinul misiunii NATO în Afganistan.

Am colaborat cu AACR și cu managementul aeroportului pentru a coordona punerea în aplicare a
Regulamentului 139/2014 al EASA (Agenția Europeană de Siguranță a Aviației) - cerințe de
siguranță și proceduri administrative legate de aerodromuri. Membru al Grupului Național de
Lucru pentru implementarea cerințelor de siguranță EASA pe aerodromuri în România. În mai
2017 s-a obținut certificatul european de aerodrom pentru Aeroportul Internațional Timișoara
conform Regulamentului EASA - primul aeroport din România.

Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia
Str. Aeroportului, nr.2, Ghiroda, Timiș, România.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2013 – 2015
Director Direcția de Management al Calității, Siguranței și Securității Aeronautice.
În domeniul siguranței aeronautice (Managerul de Siguranță al aeroportului):
• Implementarea și întreținerea sistemelor de management al siguranței (SMS - Document
ICAO 9859)
• Asigurarea că caracteristicile fizice ale aerodromului (pistă, căi de rulare, platforme, zone de
siguranță, suprafețe de limitare a obstacolelor și ajutoare vizuale - marcaje, lumini, semne)
respectă standardele și recomandările (SARP) specificate în anexa 14 OACI și cerințele de
proiectare a aerodromului ( CS-ADR-DSN) stabilite de EASA în Regulamentul (UE) 139.
• Efectuarea de investigații interne despre incidente / accidente (14 incidente / accidente
investigate).
• Gestionarea Manualului de Aerodrom.
• Emiterea de baze de amendament AIP pentru date, servicii și proceduri de aerodrom.
• Emiterea de baze NOTAM / SNOWTAM pentru stabilirea, închiderea sau modificări
semnificative în funcționarea aerodromului.
• Efectuarea următoarelor activități:
o facilitarea identificării pericolelor;
o asigurarea și facilitarea evaluării riscurilor de siguranță;
o gestionarea sistemul de raportare în domeniul siguranței;
o furnizarea de rapoarte periodice privind performanța în materie de siguranță;
o asigurarea inspecțiilor de siguranță;
o efectuarea de audituri interne de siguranță;
o asigurarea întreținerii documentației de siguranță (jurnalul de pericole și riscurile
asociate etc.);
o instruirea pentru managementul siguranței;
o asigurarea că există instruire operațională în materie de siguranță;
o monitorizarea performanței de siguranță ale unităților operaționale implicate în
operațiuni de aerodrom;
o consilierea conducerii în probleme de management al siguranței;
o asistarea managerilor de linie cu probleme de management al siguranței (reducerea și
controlul riscurilor etc.);
o furnizarea evaluării siguranței pentru o schimbare în sistem;
o gestionarea informațiilor aeronautice specifice;
• pentru fiecare dintre următoarele procese de siguranță operațională pe aerodrom: date
despre aerodrom, planificarea de urgență pe aerodrom, servicii de salvare și stingere a
incendiilor, monitorizare și inspecție a zonei de operațiuni aeriene și a facilităților conexe,
reducerea pericolului reprezentat de fauna sălbatică, funcționarea vehiculelor, sistem de
ghidare și control al suprafeței de mișcare (SMGCS ), operațiuni în condiții de iarnă,
operațiuni de noapte, operațiuni în condiții de vizibilitate redusă CAT IIIA, ajutoarele vizuale
și sistemele electrice ale aerodromului, siguranța funcționării aerodromului, protejarea
aerodromului, utilizarea aerodromului cu avioane cu coduri superioare, întreținerea
aerodromului, managementul platformei.
În domeniul securității aeronautice:
• Supravegherea aplicării măsurilor și procedurilor de securitate aprobate pentru a promova
implementarea și întreținerea lor efectivă.
• Încurajarea conștientizării și vigilenței în domeniul securității aeronautice de către toate
persoanele care lucrează la aeroport.
• Asigurarea că instruirea adecvată este oferită persoanelor responsabile cu măsurile de
securitate a aeroportului.
• Stabilirea și promovarea capacității eficiente de reacție la amenințare și la incidente.
• Membru al echipei de planificare și proiectare a aeroportului care recomandă caracteristici de
securitate pentru a fi încorporate în orice planuri de modificare a facilităților aeroportuare
existente și pentru construcții noi.
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• Transmiterea către AACR a tuturor informațiilor pertinente legate de orice act de interferență
ilegală îndreptat împotriva aeroportului sau împotriva unei aeronave situate pe aeroport sau
care decolează de pe aeroport.
• Efectuarea de inspecții, teste și investigații ale tuturor funcțiilor legate de securitatea
aeroporturilor.
• Asigurarea că toate acțiunile corective sunt luate cu promptitudine.
În domeniul calității:
• Asigurarea respectării standardelor și practicilor recomandate de OACI.
• Implementarea programului de calitate în conformitate cu ISO 10005.
• Asigurarea conformității procedurilor operaționale ale aerodromului;
• Asigurarea că instruirea este condusă și documentată în conformitate cu standardele
aplicabile;
• Efectuarea de audituri periodice interne în Sistemul de management al siguranței conform
ISO 9001 și planurilor de calitate stabilite.
• Efectuarea de audituri de sistem, audituri de conformitate, audituri de proces și audituri de
departamente conform ISO 9001 și 19011-2002.
• Identificarea discrepanțelor în acțiunile corective recomandate pentru a îndeplini standardele.
• Elaborarea rapoartelor privind auditurile.
• Elaborarea și menținerea procedurilor pentru îmbunătățirea standardelor de calitate a
siguranței.
• Monitorizarea conformității de calitate a contractanților în zonele de operațiuni aeriene.
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
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Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia
Str. Aeroportului, nr.2, Ghiroda, Timiș, România.
2009 – 2013
Din 2012 Șef Birou Reglementări Aeronautice și Siguranță.
Până 2012 Controlor Sol delegat la Biroul Reglementări Aeronautice.
• Elaborarea de proceduri operaționale și de siguranță pe aeroport.
• Monitorizarea reglementărilor aeronautice emise de autoritățile internaționale și naționale.
• Monitorizarea conformității procedurilor și manualelor aeroportului cu cerințele de siguranță
emise de autoritățile internaționale și naționale (Anexa 14 OACI etc.).
• Elaborarea și mentenanța Manualului de Aerodrom și emiterea de Baze de modificare a AIP
pentru datele din aerodrom.
• Implementarea Sistemelor de Management al Siguranței pe aeroport (Doc ICAO 9859).
Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia
Str. Aeroportului, nr.2, Ghiroda, Timiș, România.
1994 – 2009
Controlor Trafic Aerian – Dirijare Sol.
În 2009 promovat ca Șef de Tură.
• dirijarea la sol a aeronavelor,
• supravegherea deservirii aeronavelor la sol,
• informarea aeronautica de aerodrom (baze NOTAM/SNOWTAM, interpretare planuri de zbor,
mesaje AFTN, SITA conexe, mesaje METEO, etc.),
• inspectarea si raportarea stării de disponibilitate operațională a aerodromului,
• gestionarea traficului pe platforma de parcare aeronave,
• coordonarea activităților turei de serviciu a compartimentului Control Trafic Aerian Dirijare Sol,
• asigurarea continuității conducerii după orele 16.
Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia
Str. Aeroportului, nr.2, Ghiroda, Timiș, România.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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2016
Formator
SC Life Business Skills SRL
Curs de pregătire
2015
Managementul Situațiilor de Criză
SC Vexcor SRL
Curs de pregătire
2013
Pregatire de bază și specifică - Manageri de securitate în aviația civilă
Formation Picarde de Securite
Curs de pregătire
2013
Pregatire specifică Controlului accesului, supravegherea și patrularea la aeroport
Formation Picarde de Securite
Curs de pregătire
2013
Pregatire de bază - Securitatea aviației civile
Formation Picarde de Securite
Curs de pregătire
2013
Pregatire specifica auditării aerodromurilor în domeniul siguranței aeronautice
ACI
Curs de pregătire
2013
Auditor Intern pentru Sistemul de Management al Calității
TUV Austria
Curs de pregătire

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2013
Managementul performanței și conceperea indicatorilor de performanță
Profiles International SRL
Curs de pregătire
2009
Sisteme de Management al Siguranţei
ACI
Curs de pregătire
2009
Sisteme de Management al Siguranţei
ICAO
Curs de pregătire
2008
„Dangerous Goods” - categoria 8 IATA – manipulare materiale periculoase

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Menzies Aviation

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de pregătire

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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2003
Handling de Bază
Academia Română de Aviație
Curs de pregătire
2000 - 2004
Informatică
Facultatea de Informatică, Universitatea Tibiscus Timişoara (licenţă Universitatea de Vest Timişoara)
Studii Superioare
1994
Controlor trafic aerian dirijare sol
Academia Română de Aviație
Curs de pregătire

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză

Autoevaluare
Înţelegere

Nivel european (*)
Ascultare

Engleză
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

C2

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C2

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C2

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C2

Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
C2

Utilizator
experimentat

Lucrul în echipă, comunicare.
Cunoasterea și lucrul cu reglementările internaționale și naționale în domeniul aviației civile.
Microsoft Office (experimentat), AutoCad (mediu), Data Base Design (mediu).

Reacție rapidă la o problemă de siguranță sau de securitate; orientat spre rezolvarea problemelor;
gândire analitică; orientare către client; responsabilitate personală; angajamentul de realizat sarcini în
termen; reziliență și flexibilitate.
Categoria B.

Informaţii suplimentare Anexate (la cerere):

• Scrisoare de recomandare (tradusă) din partea managerului sub care am lucrat la ultimul loc
de muncă (Steven E. McCall).
• Apreciere internațională în urma elaborării Manualului de Siguranță și a Planului de
Implementare a Sistemului de Management al Siguranței pentru Aeroportul Internațional
”Hamid Karzai” Kabul, Afganistan (Extras tradus din publicația lunară a companiei
americane IAP Worldwide Services).
• Certificat de apreciere (tradus) din partea contingentului American care operează la Camp
Arena Herat, Afganistan, în sprijinul Operațiunii ”Resolute Support”.

Anexe (la cerere) Diplome și certificate conform rubricii ”Educație și formare” din prezentul CV.
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