Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Adrian BLEJAN

Adresa

Bucuresti (Romania)

Mobil

+40 723 865 859

E-mail

blejan.adrian@yahoo.com

Naţionalitate

romana

Data naşterii

29/07/1986

Sex

Barbatesc

Loc de muncă vizat /
Domeniu ocupaţional
Experienţa profesională
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Compania Municipala Managementului Traficului Bucuresti

Perioada

01.02.2018→ prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director Tehnic

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SC Infratech Consulting SRL
Consultanta

Perioada

17.03.2017→ 31.01.2018

Funcţia sau postul ocupat

Project Manager

Activităţi si responsabilităţi principale

- Asistență tehnică în conformitate cu prevederile contractuale FIDIC, specificații, instrucțiuni,
autorizații de proiecte de infrastructură pentru diferiți contractanți.
- Asistență în elaborarea documentației de licitație pentru procedurile de achiziție a proiectelor de
infrastructură.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (fosta CNADNR SA)
Constructia şi întreţinerea reţelei naţionale de autostrăzi si drumuri nationale.

Perioada

10/02/2016 → 17.03.2017

Funcţia sau postul ocupat

Director Directia Implementare Proiecte Autostrazi si Drumuri Expres
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Activităţi si responsabilităţi principale

Asigurarea managementului implementarii proiectelor de autostrazi finantate din fonduri de la Bugetul
de Stat si Fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin Programul Operational Sectorial
Transport 2017 - 2013 si prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Coordonarea, supervizarea si monitorizarea activitatii compartimentelor functionale aflate in cadrul
directiei de implementare proiecte autostrazi, avand in subordine 65 persoane din 6 unitati de
implementare, respectiv coordonarea activitatii desfasurate in legatura cu urmatoarele contracte de
lucrari / servicii:
 Autostrada Transilvania:
- Execuţie lucrări Sector 1C Targu Mures - Ogra, Loturile 1 si 2 (14,605 km)
- Proiectare si executie Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii, Loturile 1, 2 si 3 (37,191 km)
- Proiectare si executie Sector 3A– Gilău – Mihaiesti (25,50 km)
- Proiectare şi execuţie Secţiunea 3c: Suplacu de Barcău – Borş (16,80 km)
- Proiectare si executie finalizare autostrada Bucuresti-Ploiesti, Sector 1 (3,325 km)
 Coridorul IV
- Proiectare si executie autostrada Nadlac - Arad, Loturile 1 si 2 (38,882 km)
- Proiectarea si executia variantei de ocolire Arad (12,250 km)
- Constructia Autostrazii Arad – Timisoara (32,250 km)
- Consultanta pentru furnizarea serviciilor de proiectare si supervizare a lucrarilor de constructie a
Autostrazii Arad – Timisoara – Lugoj
- Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Loturile 1 si 2 (36,125 km)
- Supervizare Autostrada Timisoara – Lugoj
- Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj – Deva, Lot 1 (37,620 km)
- Supervizare Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 2 (28,600 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 2
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 3 (21,141 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 3
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 (22,139 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva Lot 4
- Constructia Variantei de Ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada (32,50 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 1 (24,110 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 2 (19,745 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 3 (22,110 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 4 (16,610 km)
- Proiectare si Executie Autostrada Cernavoda-Medgidia-Constanta (51,311 km)
- Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor de proiectare si executie ale Autostazii
Cernavoda-Constanta, tronsoanele Cernavoda-Medgidia si Medgidia Constanta
- Proiectare si Executie Varianta de Ocolire a Municipiului Constanta (21,775 km)
 Autostrada Sebes – Turda
- Proiectare si executie Autostrada Sebes - Turda, lot 1 (17,000 km)
- Proiectare si executie Autostrada Sebes - Turda, lot 2 (24,250 km)
- Proiectare si executie Autostrada Sebes - Turda, lot 3 (12,450)
- Proiectare si executie Autostrada Sebes - Turda, lot 4 (16,300 km)
Activitati specifice:
 Alocarea, organizarea, coordonarea si supravegherea modului de realizare a activitatilor
privind dezvoltarea strategica, economico – financiare, tehnica si de mediu a proiectelor;
Coordonarea verificarilor proiectelor tehnice in conformitate cu Conditiile Contractuale, in
vederea avizarii in cadrul CTE-CNAIR;
 Coordonarea activităților de elaborare a previziunilor privind bugetul proiectului sau a
componentelor din cadrul acestuia și urmărește încadrarea costurilor proiectului în bugetul aprobat;
- Pregatirea documentatiilor necesare demararii procedurilor de achizitii publice pentru proiectele
viitoare;
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 Participarea la intalnirile cu terte parti, pentru analizarea stadiului proiectelor implementate
sau pentru solutionarea spetelor specifice din derualrea contractelor;
 Participarea in mod activ la luarea deciziilor privind activitatea companiei, propunand solutii si
masuri care sa conduca la eficientizarea activitatilor acesteia (proceduri de executie, regulament de
organizare si functionare, propuneri legislative);
 Coordonarea implementarii contractuale, tehnice, financiare si administrative in conformitate
cu prevederile contractuale, a contractelor de lucrari si servicii derulate in cadrul structurilor
functionale aflate in subordinea sa;
 Planificarea activitatilor in concordanta cu obligatiile contractuale;
 Identificarea riscurilor care pot apărea pe parcursul desfășurării proiectului, probabilitatea de
a se produce și masurile optime necesare a fi adoptate pentru evitarea producerii acestora sau în
cazul apariției acestor riscuri;
 Implicarea directa in revizuirea conditiilor speciale tip FIDIC Rosu si Galben, propuse de
CNAIR SA in anul 2016;
 Implicarea in dezvoltarea personalului coordonat;
In perioada februarie 2016 – 17.03.2017, suplimentar fata de activitatea desfasurata ca Director al
Directiei Implementare Proiecte Autostrazi si Drumuri Expres, am fost desemnat si am participat activ
in cadrul Consiliului Tehnico Economic din cadrul CNADNR SA
Perioada

22/10/2013 - 10/02/2016

Funcţia sau postul ocupat

Sef Unitate de Implementare Proiecte

Activităţi si responsabilităţi principale

Perioada 08/06/2015 - 10/02/2016
Coordonarea din punct de vedere, tehnic, financiar și administrativ, în conformitate cu dispozițiile
legale si contractuale pentru următoarele contracte de servicii/lucrări, avand in subordine un numar de
22 persoane:
 Coridorul IV
- Proiectare si executie autostrada Nadlac - Arad, Loturile 1 si 2 (38,882 km)
- Proiectarea si executia variantei de ocolire Arad (12,250 km) Constructia Autostrazii Arad –
Timisoara (32,250 km)
- Consultanta pentru furnizarea serviciilor de proiectare si supervizare a lucrarilor de constructie a
Autostrazii Arad – Timisoara – Lugoj
- Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Loturile 1 si 2 (36,125 km)
- Supervizare Autostrada Timisoara – Lugoj
- Proiectare şi execuţie autostrada Lugoj – Deva, Lot 1 (37,620 km)
- Supervizare Autostrada Lugoj – Deva, Lot 1
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 2 (28,600 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 2
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 3 (21,141 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 3
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 (22,139 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva Lot 4
- Constructia Variantei de Ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada (32,50 km)
- Supervizarea lucrărilor pentru varianta de ocolire Deva – Orăştie la standard de autostradă - Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 1 (24,110 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 2 (19,745 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 3 (22,110 km)
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 4 (16,610 km)
- Proiectare si Executie Autostrada Cernavoda-Medgidia-Constanta (51,311 km)
- Servicii de consultanta pentru supervizarea lucrarilor de proiectare si executie ale Autostazii
Cernavoda-Constanta, tronsoanele Cernavoda-Medgidia si Medgidia Constanta
- Proiectare si Executie Varianta de Ocolire a Municipiului Constanta (21,775 km)
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Perioada 22/10/2013 - 07/06/2015
Coordonarea din punct de vedere, tehnic, financiar și administrativ, în conformitate cu dispozițiile
legale si contractuale pentru următoarele contracte de servicii/lucrări/achiziții, finantate prin POS-T
2007-2013, avand in subordine un numar de 7 persoane:
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 2 (28,600 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 2
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 3 (21,141 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva, Lot 3
- Proiectare si executie autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 (22,139 km)
- Supervizare autostrada Lugoj-Deva Lot 4
- Proiectare si executie Autostrada Orastie – Sibiu, Lot 4 (16,610 km)
Activitati specifice:
 Asigurarea coordonarii, îndrumarii și controlului activităţii compartimentului funcţional aflat în
subordine precum şi de repartizarea activităților / sarcinilor ce urmează a fi îndeplinite;
 Gestionarea asistenţei financiare din Fonduri de Coeziune POST 2007 - 2013, BEI, BERD,
Bugetul de Stat;
 Elaborarea documentatiei necesare fazarii tehnico – economice a Proiectului: „Constructia
Autostrazii Lugoj – Deva, loturile 2, 3 si 4”, in vederea asigurarii finantarii acestui Proiect atat din
POST 2007 -2013 cat si POIM 2014 -2020, in colaborare cu reprezentantii AM POST si JASPERS;
 Identificarea si stabilirea obiectivelor proiectelor, fazele acestora, punctele critice și activitățile.
 Urmărirea îndeplinirii corespunzătoare de către proiectanți/ consultanți/ antreprenori a
obligațiilor contractuale;
 Coordonarea activitatii de verificare a propunerilor de modificari la contracte în conformitate
cu legislatia aplicabila si procedurile în vigoare;
 Coordonarea activitatii de verificare și aprobare a Certificatelor de plată pentru lucrări și
servicii, în conformitate cu legislatia aplicabila si procedurile în vigoare;
 Coordonarea activitatii de verificare și aprobare a rapoartelor întocmite de către Consultanți
 Participare in cadrul procedurilor de solutionare a Disputelor in cadrul contractelor de lucrari,
avand la baza conditiile de Contract FIDIC
 Coordonarea elaborarii in termen a Caietelor de sarcini pentru serviciile de asistență tehnică,
proiectare și supervizare necesar a fi contractate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor,
 Participarea la întalnirile cu terțe parți, pentru analiza progresului proiectului sau pentru
soluționarea diverselor aspecte specifice apărute în derularea proiectului;
 Coordonarea si efectuarea de inspecţii periodice pe şantier pentru verificarea activităţii
constructorilor și a consultanților și pentru urmărirea progresului si conformității lucrărilor cu cerințele
contractuale;
 Participrea in comisii de Receptie la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile HG
273/1994;
 Analizarea revendicarilor (claim-urile) inaintate de catre Constructor precum si rapoartele de
analiza elaborate de catre Consultant si propunerea masurilor pentru solutionarea acestora si evitarea
producerii situatiilor similare in viitor;
 Urmarirea stadiului exproprierilor necesare, stadiului avizelor, acordurilor si autorizatiilor
necesarea implementarii proiectului;
 Verificarea transmiterii de raportări săptămânale privind stadiul proiectelor către conducerea
CNAIR și MT;
 Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor/ companiilor cu atribuţii de audit si control, naţionale
si europene pentru realizarea misiunilor de audit si control ce vizează proiectele finanţate din fonduri
externe;
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In perioada Octombrie 2013 – Februarie 2016, suplimentar fata de activitatea desfasurata ca Sef
Unitate de Implementare Proiecte, am fost desemnat si am participat activ in cadrul Consiliului
Tehnico Economic Siguranta Circulatiei din cadrul CNADNR SA
In perioada Aprilie 2014 - Februarie 2016, suplimentar fata de activitatea desfasurata ca Sef Unitate
de Implementare Proiecte, am fost desemnat si am participat activ in cadrul Consiliului Tehnico
Economic din cadrul CNADNR SA
In perioada Iunie 2014 - Februarie 2016,, suplimentar fata de activitatea desfasurata ca Sef Unitate
de Implementare Proiecte, am fost desemnat si am participat activ in cadrul Comisiei Tehnice din
cadrul CNADNR SA
Perioada

17/03/2011 → 21/10/2013

Funcţia sau postul ocupat

Inginer - Responsabil Contract

Activităţi si responsabilităţi principale

Implementarea din punct de vedere, tehnic, financiar și administrativ, în conformitate cu dispozițiile
legale si contractuale pentru următoarele contracte de servicii/lucrări/achiziții, finantate prin programul
preaderare ex-ISPA, încheiate pentru realizarea Constructiei Variantei de ocolire Deva - Orastie la
standard de autostrada:
- Constructia Variantei de Ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada (32,50 km)
- Supervizarea lucrărilor pentru varianta de ocolire Deva – Orăştie la standard de autostradă Activitati specifice:
 Pregătirea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor necesare
pentru atingerea obiectivelor proiectului,
 Asigurarea derulării contractelor de executie autostrazi și servicii de supervizare lucrări,
 Urmarirea contractului in conformitate cu prevederile FIDIC Rosu 1999;
 Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile şi cu
condiţiile finanţatorului;
 Gestionarea resurselor proiectelor;
 Verificarea tuturor documentelor de plată emise de partenerii CNAIR;
 Verificarea ordinelor de variatie, a cash-flow-urilor;
 Verificarea revendicărilor emise de către Constructori;
 Transmiterea de raportări săptămânale/lunare privind stadiul proiectelor către conducerea
CNAIR și MT;
In perioada August 2012 - Martie 2013, suplimentar fata de activitatea desfasurata ca Responsabil
de Contract, am fost desemnat membru in cadrul procedurilor de licitatii din cadrul CNAIR SA.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

SC ZIGGY CONSTRUCT SRL Bucuresti (România)
Constructii

Perioada

22/03/2010 → 16/03/2011

Funcţia sau postul ocupat

Inginer

Activităţi si responsabilităţi principale

Activitati specifice:
 Urmarirea executiei proiectelor de constructii civile in santier;
 Participarea la fazele determinante;
 Realizarea Proceselor Verbale de Lucrari Ascunse;
 Realizarea Proceselor Verbale de Receptie Calitativa;
 Intocmirea Situatiilor de Lucrari impreuna cu Inginerul de Cantitati;
 Participarea la întalnirile cu terțe parți, pentru analiza progresului proiectului sau pentru
soluționarea diverselor aspecte specifice apărute în derularea proiectului;
 Efectuarea de inspecţii periodice pe şantier.

Educaţie şi formare
Perioada

2001 - 2005

Calificarea/diploma obţinută

Diploma Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de
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Colegiul National Tudor Vladimirescu, Targu-Jiu, Romania

Perioada

2005 - 2009

Calificarea/diploma obţinută

Diploma inginer constructor

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti -Inginerie civila (Facultatea de Constructii Civile
Industriale si Agricole)
Bucuresti (Romania)

Cursuri / Certificari
Perioada

27 – 28 Ianuarie 2017

Calificarea/diploma obţinută

The FIDIC Claims – Undestanding, Making, Defending and Resolving Claims under the FIDIC
1999 Yellow Book

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Cornerstone Seminars

Perioada

15 – 18 Decembrie 2016

Calificarea/diploma obţinută

Sesiune de Instruire privind aprofundarea clauzelor contractuale FIDIC Cartea Galbena si Rosie

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

JV AECOM and Consitrans S.R.L.

Perioada

27 – 30 Octombrie 2016

Calificarea/diploma obţinută

FIDIC in public

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Diana ANTOFIE and Cremona COTOVELEA
ARIC (Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti) Modul Acreditat FIDIC

Perioada

25 – 27 Iulie 2014

Calificarea/diploma obţinută

Managementul contractelor de lucrari FIDIC

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Louis Berger

Perioada

24 – 28 Martie 2014

Calificarea/diploma obţinută

Expert/Specialist in parteneriat public-privat

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

SC PPP RESEARCH Center SRL

Perioada

03 – 07 Septembrie 2012

Calificarea/diploma obţinută

Manager de Proiect

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Institutul Român de Training
București (România)

Perioada

21 – 26 Mai 2012

Calificarea/diploma obţinută

Expert Achiziții Publice
Aplicarea noii legislații armonizate

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Institutul Român de Training
București (România)

Perioada

30 Iunie – 01 Iulie 2010

Calificarea/diploma obţinută

Curs utilizare Contracte tip FIDIC

Numele şi tipul instituţiei
învăţământ/furnizorului de formare

de

Cornerstone Seminars

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleza

C1
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Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire
C1

Utilizator
experimentat

Participare
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
la Discurs oral
B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale

 Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă cu parteneri din
Austria, Germania, Franţa, Spania, Italia;
 bună capacitate de negociator, bune abilitati de comunicare
 Buna colaborare si legatura cu clientii;
 Capacitate de adaptare la medii de lucru multinationale;
 Spirit de echipa, comunicare, seriozitate

Competenţe şi aptitudini tehnice

 O bună cunoaștere a Condițiilor de Contract tip FIDIC Rosu/Galben
 Desen tehnic, abilităţi de analiză de proces, conformare, modelare şi simulare.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), AutoCAD.

Alte competenţe şi aptitudini

 Membru – ARIC (Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti);
 Experienţă bună în managementul de proiect;
 Experienţă bună în coordonarea persoanelor cu care colaborez, dobândită prin activitatea mea în
calitate de coordonator a proiectelor de constructie autostrazi;
 Capacitatea de a lua decizii;
 Buna cunoastere a standardelor si legilor referitoare la proiectarea si executia lucrarilor de
infrastructura rutiera;
 Experienta in domeniul obţinerii şi utilizarii fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente proiectelor de infrastructura rutiera;
 Buna cunoastere a procedurilor, metodologiilor referitoare la accesarea Fondurilor Europene
structurale si implementarea acestora;
 Buna cunoastere a Cadrului legislativ aplicabil privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

Permis de conducere

Categoria B

Semnatura: Adrian BLEJAN................................
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