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DORU BOGHIAN
0741097024
doruboghian@gmail.com
română
04 august 1962

24.12.2010 – prezent
CNCIR SA Sucursala Bacău, str. George Bacovia, nr. 156
Verificări tehnice în utilizare pentru echipamente/instalații mecanice sub presiune și de ridicat din
domeniul reglementat de ISCIR
Director sucursala
Coordonare activitate sucursală: serviciu tehnic și a compartimentelor financiar, evidență
tehnică, investigații tehnice și formare profesională pentru deservenți și operatori RSVTI.
Urmărirea și validarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/
instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat în domeniul reglementat ISCIR.
01.09.2003 – 23.12.2010
ISCIR IT Bacău, str. George Bacovia, nr. 156
Asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor
sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,din domeniul
reglementat ISCIR.
Șef serviciu verificare tehnică și siguranță în funcționare, inspector de specialitate
Coordonare compartiment instalații mecanice sub presiune, compartiment instalații de ridicat,
efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării echipamentelor mecanice sub
presiune, verificarea capabilităţii tehnice a agenţilor economici în vederea autorizării pentru
executarea lucrărilor în domeniul reglementat ISCIR, autorizarea ISCIR a sudorilor, omologarea
ISCIR a procedeelor de sudare
26.01.1993 - 15.06.2003
SC Bere Lichior Mărgineni SA, Bacău, str. Calea Moineşti, nr. 26
fabricare băuturi alcoolice, drojdie, malţ, cca. 800 angajaţi
Şef Departament mecano-energetic, șef centrala termica
Coordonare:centrală termică de zonă( 7x10 tone abur/ora), centrală frig (14x1,6 Gcal/oră),
atelier mecanic, atelier electric
Urmărire consumuri utilități, programare reparaţii și asigurare piese de schimb.
01.10.1987 - 26.01.1993
IAMRCT Bucureşti - Antrepriza Est Şantier Bacău, Bacău, str. Orizontului, nr. 44
montare - reparare cazane şi instalaţii termomecanice anexe, cca. 400 angajaţi organizaţi în 3
loturi: Bacău, Oneşti, Adjud
Șef șantier, inginer şef şantier, inginer
contractare lucrări, urmărire stadii fizice și decontări, avizare soluţii tehnice, organizare personal

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă
Limbi străine cunoscute

09.1982 – 06.1987
Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi”Iaşi - Facultatea de mecanica - Secţia Maşini termice

mecanic – mașini termice
inginer
02.2003 - EUROTHERM –Atestat - Curs service echipamente termice
06.2003 - ROMSTAL –Atestat - Curs service echipamente termice
03.2008 - ISCIR - Diploma - Contribuție deosebită la finalizarea verificărilor tehnice în vederea
punerii în funcțiune a CNE Cernavodă, Unitatea 2
02.2010 - FORM PROF IMPEX SRL - Certificat – Regimul juridic a contravențiilor
04.2010 - PROCIV FORM SRL –Certificat formator cod COR 241205
05.2010 - ISCIR Atestat – Formator expert
11.2010 - ISCIR –Atestat - Responsabil cu avizarea documentației tehnice pentru
investigații/examinări cu caracter tehnic RADTE
11.2010 - ISCIR – Atestat – Responsabil cu avizarea documentației tehnice pentru
instalare/montare/reparare/de automatizare –RADTI/RADTP/RADTA
12.2010 - ISCIR –Atestat – Responsabil cu verificarea tehnică RVT
02.2011 - ROLAB Certificat – Specialist în managementul calității, administrativ și tehnic în
organismele de inspecție
03.2011 - ROLAB –Certificat – Auditor intern pentru auditarea sistemelor de management al
calității organismelor de inspecție
09.2011 - TUV Austria Romania Certificat – Inițiere în cerințele de inspecție pentru instalații din
perspectiva unui organism de inspecție european
12.2011 – ISCIR –Atestat - Responsabil cu supravegherea tehnică RSL
03.2012 - TUV Austria Romania – Certificat – Manager al sistemelor de management al calității
04.2012 - TUV Austria Romania – Certificat – Manager al sistemelor de management de mediu
05.2012 - Asociația Română pentru Calitate -ARC Certificat RSI028 – Responsabil sistem de
management integrat
05.2012 - Asociația Română pentru Calitate -ARC Certificat RSI028 – Auditor intern sistem
integrat
06.2012 – FORM EXPERT – Certificat – Competențe antreprenoriale/CA1
06.2012 – ASCENDIS – Diplomă – Comunicare de impact
ROMÂNĂ
ENGLEZĂ

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe sociale
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice
Alte aptitudini şi competenţe
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.

Permis de conducere

Pagina 2 - Curriculum vitae Doru Boghian

MEDIU
MEDIU
MEDIU

Adaptabilitate și capacitate de lucru în echipă, comunicare,
Spirit organizatoric
am organizat și coordonat activitatea a cca 400 angajați
am coordonat activitatea de montare/reparații a diverselor instalaţiilor și echipamentelor din:
CET Borzești, Adjud, Hârșova, Mărgineni Bacău
MsOffice, AutoCAD
Exploatare şi service instalaţii de producere a energiei termice şi de tratare a apei din aceste
instalaţii
brevet de invenţie nr. 95964 OSIM
Categoria B

