CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

Pârău Constantin
Sex: Masculin | Data naşterii: 14/05/1980 | Naţionalitatea: Română

Experienţa profesională:
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2008 - prezent
Şef Centru Operational Managementul Constructiei Gorj / Manager Proiect
Conduce si organizeaza activitatea de management al constructie la nivelul
Centrului Operational
-implementare program de investitii
-urmarire lucrari de investitii
-manager proiect fonduri europene POS CCE/Apel nr.1 /Axa prioritara 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul
combaterii schimbărilor climatic”

Numele şi adresa angajatorului

DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.– DIRECŢIA STRATEGIE ŞI
DEZVOLTARE
Tipul activităţii sau sectorul de Departament Managementul Construcţiei
activitate

Educaţie:
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

2010-2012
Titlul de Master
Management / Managementul Strategic al Afacerilor
Universitatea din Petroşani
Superior
2004-2005

Calificarea / diploma obţinută

Diploma studii aprofundate
Domenii principale studiate / Studii aprofundate in energetica
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, Secţia
Energetică Industrială
Nivelul de clasificare a formei de Superior
învăţământ / formare
Perioada

1999-2004

Calificarea / diploma obţinută

Diploma inginer diplomat
Domenii principale studiate / Energetica industrială
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, Secţia
Energetică Industrială
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Curriculum Vitae
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Parau Constantin

Superior
1994-1998

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de operator calculator, ajutor programator analist
Domenii principale studiate / Specializarea informatică
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Cursuri si Training-uri:

Liceul de Informatică din Petroşani
Preuniversitar
-

Certificat de perfecţionare în mySAP ERP Investment Management and
Project Systems acordat de Ness România
Certificat de absolvire –Manager Proiect în Managementul integrat al
Proiectului
Certificat de absolvire – Manager Proiect
Certificat de absolvire - Expert Achiziţii Publice

Aptitudini şi competenţe
personale:
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Engleză, franceză
abilitatea de a citi Foarte Bine
abilitatea de a scrie Bine
abilitatea de a vorbi
Bine

Competente şi abilităţi sociale

-

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice

-

adaptabilitate rapidă la noi situaţii, spirit de echipă, sociabilitate, dispus la
efort prelungit, abilitate de a lucra în condiţii de stres;
sociabilitate şi coordonare ca operator de interviu la Metro Media
Transilvania
Certificat de participare curs tehnici de negociere
Electrician Autorizat ANRE gradul IVA + IIIB
Certificat de absolvire: Managementul Riscurilor tehnologice, Securităţii
şi Calităţii Lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industrial
Certificat de absolvire: Expert monitorizare şi control lucrări montaj
Autorizaţie Diriginte de şantier în domeniile: instalaţii electrice şi reţele
electrice

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Mathcad 7
calculatorului

Profesional, AutoCAD, Visio, EDSA, DocLib, SAP;

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

In perioada 2000-2003 am absolvit in cadrul Universităţii Tehnice ClujNapoca, Modulul Pedagogic, ce îmi oferă posibilitatea desfăşurării de
activităţi în învăţământ
Cat. B
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