CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

MĂRCULEŢ PETRU

Adresă

BUCUREŞTI, Str. Nuvelei nr. 8, et. 1 ap. 4.
Sectorul 1

Telefon

0751192362

E-mail

petru.marculet@mt.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

01.08.1956

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
*Perioada (de la - până la)

01.09.1989 - prezent

*Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Transporturilor

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Planificare - dezvoltare; Resurse umane

*Funcţia sau postul ocupat

șef serviciu

*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

resurse umane, coordonare activitate

*Perioada (de la - până la)

01.09.1983 - 01.09.1989

*Numele şi adresa angajatorului

INCERTRANS Bucureşti

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cercetare ştiințifică în transporturi

*Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

*Principalele activităţi şi
Responsabilităţi
*Perioada (de la - până la)

Contracte de cercetare în domeniul transportului
naval, reparaţii nave şi utilaje portuare,
administraţie portuară
01.09.1981 - 01.09.1983

*Numele şi adresa angajatorului

I.T.A. Buzău

*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Reparaţii auto
Inginer stagiar

*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi responsabilităţi

Efectuarea stagiului conform programului;
activităţi în cadrul compartimentului tehnic

EDUCATIE SI FORMARE
*Perioada (de la - până la)

1993

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Academia de Studii Economice Bucureşti

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Management în transporturi

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de absolvire

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Studii postuniversitare

*Perioada (de la - până la)

1976 - 1981

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Institutul Politehnic Iaşi

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Facultatea de Mecanică

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de inginer

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Învăţământ superior tehnic

*Perioada (de la - până la)

1971 - 1975

*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Liceul „Ştefan cel Mare - Tg. Neamţ”

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Liceu teoretic

*Tipul calificării/diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat

*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Învăţământ nivel mediu

Aptitudini dobândite în cursul vieţii şi carierei dar
care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat
sau o diplomă

Microsoft Office (Word, Excel)
Internet

Limba maternă

Română

Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente,
maşini etc.)
Permis de conducere

Utilizare calculator
Categoria B

