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Informatii personale 

Nume / Prenume BUZATU DAN 

Telefon 0040-244/401.304   

Fax 0040-244/401.399 

E-mail Dan.Buzatu@conpet.ro 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii - 
  

Sex masculin 
  

Locul de munca vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesionala  
  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii si sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii si sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii si sectorul de activitate 

 
 

                                                   Perioada 

aprilie 2016 - prezent 
Director Directia Mentenanta Dezvoltare 
Organizarea, coordonarea si supervizarea activitatii directiei 
CONPET S.A. PLOIEŞTI, str. Anul 1848, nr. 1-3 
 Transportator national de titei, etan şi gazolina prin conducte şi cazane CF  
 
 
iunie 2014 - aprilie 2016 
Director Departament IT-Telecomunicaţii-SCADA  
Organizează, conduce si coordoneaza activitatea serviciilor, IT, Scada Automatizari si Telecomunicatii 
CONPET S.A. PLOIEŞTI, str. Anul 1848, nr. 1-3 
 Transportator national de titei, etan şi gazolina prin conducte şi cazane CF 
 
 
august 2005 - iunie 2014 
 Sef Serviciu SCADA  
Asigurarea mentenanţei sistemului SCADA implementat in cadrul Conpet SA, realizarea modificarilor 
necesare si interfatarea sistemului cu alte sisteme 
 CONPET S.A. PLOIEŞTI, str. Anul 1848, nr. 1-3 
 Transportator national de titei, etan şi gazolina prin conducte şi cazane CF 
 
 
ianuarie 2004 - august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Dezvoltarea filialei firmei Maguay. Contacte cu potentialii clienti, proiectarea si implementarea     

proiectelor de infrastructura informatica necesare acestora. 

Numele şi adresa angajatorului  Maguay, Filiala Ploieşti 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Producător de sisteme informatice, integrator de proiecte informatice complexe 

 
Perioada 

  
ianuarie 1995 - ianuarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Sef Oficiu Calcul 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Din 1999, coordonarea activitatii informatice a societatii, implicare in implementarea    sistemului de 
automatizare si SCADA in Conpet S.A. 
 Pana in 1999, Analist Programator, implicat în realizarea de diverse aplicatii informatice. 

Numele şi adresa angajatorului CONPET S.A. PLOIEŞTI, str. Anul 1848, nr. 1-3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 Transportator national de titei, etan şi gazolina prin conducte şi cazane CF 

Perioada   mai 1993 - ianuarie 1995 

Funcţia sau postul ocupat   Analist Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Realizare de aplicatii informatice 

Numele şi adresa angajatorului   Videlmar S.A. 

 
Perioada 

 
 octombrie 1992 - mai 1993 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer Proiectant (în cadrul Departamentului de Cercetare Proiectare) 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizare de proiecte in AutoCAD, realizare de programe specifice de proiectare in Pascal,   Basic, 

LISP. 

Numele şi adresa angajatorului  Neptun S.A. 

 

ALTE ACTIVITǍṬI 
 

Perioada 

 
 
 
2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat  Colaborator al Universitatii  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Sustinere Laborator baze de date, UML, etc.. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare, Manager de Proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Competente in implementarea proiectelor 

 
Perioada 

 
 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare, Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 competente in sensul organizarii si sustinerii de cursuri de perfectionare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Camera de Comert si Industrie Prahova 

  

Perioada  2008  

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare, Microsoft Certified Systems Engineer 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Informatica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Intelprof SRL - Microsoft Certified Center , BUCURESTI 

 
Perioada 

 
 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare, Master in Informatica 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Informatica 



 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
 2003  

 Studii postuniversitare, Trecerea de la Windows NT4.0 la Windows 2003 server  

 Informatica 

 Intelprof SRL, BUCURESTI 

 2002  
 Studii postuniversitare, Introducere in Managementul Calitatii 
  
TUV Rheinland Berlin-Brandenburg Romania, Ploiesti 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

2002  
Studii postuniversitare  
Automatizari, SCADA - Remote Control Units RTU 200/232 si RTU 211 
 
ABB University, Mannheim, Germania 
 

 1996  
 Studii postuniversitare,  Microsoft Certified Engineer NT 4.0 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba straine cunoscute 
 

Limba engleza 

Centrul de Pregatire in Informatica, BUCURESTI 
 

1994  
Analist Programator - durata curs 6 luni 
 Informatica  
 
Centrul de Calcul, Ploiesti 

 

1987 - 1992  
Inginerie 
Facultate Masini Unelte, sectia de proiectare a centrelor de prelucrare, a masinilor cu comanda 
numerica. 
Institutul Politehnic Bucuresti , BUCURESTI 

 

 

   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare, creativitate, aptitudini de comunicare interpersonala; 

Capacitate de analiza si organizare, responsabilitate; 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta in activitatea manageriala, capacitatea de a lua decizii, de coordonare, spirit de 

echipa, rezistenta la efort intelectual; 
 

  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Perseverenta, creativitate 
  

Permis de conducere B 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

