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INFORMAŢII PERSONALE      Dan George TABACARU 
 

   Strada Valea Rosie, numărul 4, Bucuresti, codul poştal, Romania 
 

    0722635492 
 

   tabacarudan83@yahoo.com 

Data naşterii 17/01/1983 | Naţionalitatea Romana 
 
 
 

 

 
Specializarea :Inginer Diplomat Mecanic 
 
 

PROFILUL PERSONAL   Am capacitatea de a lucra eficient sub presiune, capacitate dobandita in cadrul evaluarilor RENAR                            
                                         care s-au succedat la perioade scurte de timp si s-au suprapus partial cu lucrarile de evaluare si   
                                         inspectie.Dau dovada de proactvitate si sunt deschis la noutatile tehnice si la noile tehnologii de  
                                         inspectie , la noile tehnologii inglobate in obiectele pe care le inspectam,certificam.Sunt o persoana  
                                         adaptabila si flexibila la evenimentele neprevazute aparute in desfasurarea activitatii.Dau dovada de  
                                         responsabilitate si confer increderea clientilor pentru serviciile prestate in cadrul Organismului de    
                                         inspectie si certificare ADR. 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ    

  
 

Septembrie 2019-Prezent        Director General Adjunct 

S.C. IPROCHIM S.A. – Str.Mihai Eminescu,Nr.19-21,Sector 1,Bucuresti; www.iprochim.ro 
 

▪ Conceperea si aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale societatii,pe baza 
directiilor principale de activitate si de dezvoltate a societatii asa cum acestea au fost 
stabilite de Consiliul de Administratie; 

▪ Indrumarea,coordonarea si controlrea activitatii personalului tehnic pe toata durata elaborarii 
lucrarilor/proiectelor pe specialitatile:Ingineria si protectia mediuliu, Procese si instalatii 
tehnologice, Inginerie mecanica, Constructii&instalatii, Electrice&Instrumentatie; 

▪ Supravegherea activitatii Organismului de Inspectie ADR, Organismului de certificare ADR in 
conformitate cu: cerintele codului ADR, reglemantarilor Natiunilor Unite, regulamentele RENAR, 
Directivei 2008/68/CE, Directivei 2010/35/CE, standardelor SR EN ISO CEI 17020:2012, SR EN 
12972, SR EN 14334 pe domeniile: Cisterne, Ambalaje, Stelaje, Suprastructuri tip EX si MEMU, 
Containere pentru transport Vrac; 

▪ Documentarea deciziei de certificare pe baza rapoartelor de evaluare emise de evaluatorii 
ADR ai Organismului de Certificare ADR pentru ambalaje de transport marfuri periculoase 
marcate UN, precum si pentru cisterne transport marfuri periculoase ADR, in conformitate cu 
standardele SR EN 13094, SR EN 14025, SR EN 16106;  

▪ Consultata tehnica cu privire la aplicare codului ADR si a standardelor specifice; avizarea de 
procedurilor de sistem, procedurilor operationale si instructiunilor de lucru; 

▪ Reprezentarea in relatiile generate de activitatile tehnice specifice ale societatii; 

▪ Selectarea, personalului angajat in societate; 

▪ Asigurarea unui sistem de control intern managerial eficace in acest fel, activitatea organizației 
fiind 

mult mai bine gestionată si anume : 
-Planificarea activităţilor. Stabilirea și urmărirea criteriilor de performanță. 
-Monitorizarea activităților și rezultatelor. 
-Gestionarea și tratarea riscurilor. 
-Planul pentru implementarea măsurilor de control. 
-Implementarea procedurilor documentate (de sistem şi operaţionale) și a proceselor de lucru. 
-Elaborarea planurilor alternative de răspuns la riscuri (planuri de contingență). 
-Implementarea fluxurilor de lucru, relaționale și comunicaționale. 
-Delegarea și urmărirea responsabilităților. 
-Planificarea activității de monitorizare și urmărirea acesteia în dinamică. 
-Detectarea neconformităților în activitățile de management al riscului şi în cadrul proceselor 
de lucru. 

mailto:tabacarudan83@yahoo.com
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-Presedinte Comisie Monitorizare: constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei 
de monitorizare; coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării 
SCIM 

 
Tipul sau sectorul de activitate 
 Inspectii tehnice ADR, Certificari ADR,Omologari ADR 
 Inginerie tehnologica si Proiectare 

                                                            Inchiriere  imobile 
 
 

Martie 2019-Septembrie 2019         Director General 

S.C. IPROCHIM S.A. – Str.Mihai Eminescu,Nr.19-21,Sector 1,Bucuresti; www.iprochim.ro 
 

▪ Conceperea si aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale societatii,pe baza 
directiilor principale de activitate si de dezvoltate a societatii asa cum acestea au fost 
stabilite de Consiliul de Administratie; 

▪ Selectarea,angajarea si concedierea personalului angajat in societate; 

▪ Reprezentarea societatii in relatiile cu tertii; 

▪ Asigurarea unui sistem de control intern managerial eficace in acest fel, activitatea organizației 
fiind mult mai bine gestionată si anume : 

-Definirea structurii organizatorice și a obiectivelor. 
-Planificarea activităţilor. Stabilirea și urmărirea criteriilor de performanță. 
-Monitorizarea activităților și rezultatelor. 
-Gestionarea și tratarea riscurilor. 
-Planul pentru implementarea măsurilor de control. 
-Implementarea procedurilor documentate (de sistem şi operaţionale) și a proceselor de lucru. 
-Elaborarea planurilor alternative de răspuns la riscuri (planuri de contingență). 
-Implementarea fluxurilor de lucru, relaționale și comunicaționale. 
-Delegarea și urmărirea responsabilităților. 
-Planificarea activității de monitorizare și urmărirea acesteia în dinamică. 
-Detectarea neconformităților în activitățile de management al riscului şi în cadrul proceselor 
de lucru. 
-Managementul funcțiilor sensibile. 
-Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică  a implementării şi dezvoltării SCIM. 

 
  Tipul sau sectorul de activitate 
 Inspectii tehnice ADR, Certificari ADR, Omologari ADR  
 Inginerie tehnologica si Proiectare 

                                                            Inchiriere imobil 
 
 

Iunie 2016-Martie 2019                      Sef Organism de Inspectie si Certificare ADR 

S.C. IPROCHIM S.A. – Str.Mihai Eminescu,Nr.19-21,Sector 1,Bucuresti; www.iprochim.ro 
 

▪ Mentinerea competentelor de inspectie si certificare in conformitate cu Directiva 
2008/68/CE, respectiv a acordului ADR referitor la transportul rutier national si 
international al marfurilor periculoase, iar in cazul ambalajelor pentru transportul 
marfurilor periculoase certificarea internationala pe modurile de transport: 
rutier,feroviar,ape terestre,aerian si maritim. 

▪ Participarea la reuniunile informale ale grupului de lucru WP.15 al Natiunilor Unite cu 
scopul de a imbunatati prevederile codului ADR/RID. 

▪ Mentinerea relatiilor cu clientii, cautarea noi colaborari in tara si strainatate ,extinderea 
reteleii de locatii de inspectie in puncte strategice. 

▪ Monitorizarea incasarilor organismului de inspectie si certificare si planificarea platilor catre 
furnizori. 

▪ Intreprinderea de actiuni de recuperare a restantelor. 

▪ Intocmirea necesarului de aprovizionare cu software,echipamente IT, 
echipamente de inspectie,etc; mentinerea relatiilor cu furnizorii nerezidenti si 
evaluarea acestora; 

▪ Planificarea efectuarii inspectiilor , a evaluarilor si a supravegherilor. 

▪ Mentinerea acreditarii in conformitate cu standardele  SR EN ISO/CEI 17020:2012 si  SR EN 
ISO/CEI 17065:2013 prin verificarea procedurilor de sistem si a manualului calitatii,analizarea si 
aprobarea procedurilor operationale in conformitate cu standardele EN 12972, EN 16106, EN 
13094, EN 14025 si altele,efectuarea analizei de riscuri referitoare la activitatea specifica.pentru 
domeniile: Cisterne, Ambalaje, Stelaje, Suprastructuri tip EX si MEMU, Containere pentru 
transport Vrac; 
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▪ Selectarea actiunilor corective eficienta si analizarea eficacitatii implementarii cu ocazia 
analizei de management. 

▪ Gestionarea locatiilor de inspectie,intocmirea programului anual de etalonare a 
echipamentelor. 

▪ Evaluarea resursei umane din subordine,elaborarea programului anual de instruire si 
efectuarea monitorizarilor personalului. 

▪ Selectarea de noi candidati pentru ocuparea posturilor de inspector si evaluator ADR. 

▪ Efectuarea expertizelor tehnice in cazul accidentelor nationale cu consecinte grave 
produse la transportul, incarcarea-decarcarea substantelor periculoase 

 
Tipul sau sectorul de activitate Inspectii tehnice ADR, Certificari ADR, Omologari ADR 
 
 

Septembrie2009-Iunie 2016              Inspector si Evaluator  ADR 

                                                          S.C. IPROCHIM S.A. – Str.Mihai Eminescu,Nr.19-21,Sector 1,Bucuresti; www.iprochim.ro 
 

                                                               ▪ Elaborarea  sau verificarea procedurilor operationale in conformitate cu ADR, EN12972,   
                                                                 EN16106 si altele. 

                                                               ▪ Efectuarea de inspectii si evaluari la locatiile de inspectie sau la beneficiari. 

                                                               ▪ Evaluarea metodelor de fabricatie si efectuarea de controalele initiale, certificarea sistemului          

                                                                 intern de inspectie al fabricantului; 

▪ Coordonarea echipei de personal tehnic implicat in operatiile pentru inspectia tehnica ADR. 

▪ Efectuarea analizei comenzilor. 

▪ Îndeplinirea dispoziţiiei privind tratarea neconformităţilor în cazul neconformitatilor referitoare la 
  activităţile tehnice. 

▪ Participarea la investigarea cauzelor care au determinat neconformităţi; 

▪ Propunerea şi implementarea actiunilor corective-preventive dacă este desemnat. 

▪ Instruirea şi supervizarea activitatii personalului nou angajat. 

▪ Responsabilitatea aplicarii metodelor de inspecţie. 

▪ Responsabilitatea păstrarii integrităţii obiectului inspectat. 

▪ Emiterea certificatului de inspecţie. 

▪ Obligativitatea să înregistrarii corecte a datelor primare în formularele stabilite. 

▪ Verificarea dacă echipamentul de masurare si inspectie utilizat este etalonat şi în     

  stare de funcţionare. 

▪ Sesizarea şefului oi privind funcţionarea necorespunzătoare sau obţinerea de rezultate    

  suspecte de la echipamentele de măsurare. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Inspectii tehnice ADR, Certificari ADR, Omologari ADR; 
 
 
 
 

Septembrie2006-Septembrie2009   Inginer proiectant mecanic 
 

S.C. IPROCHIM S.A. – Str.Mihai Eminescu,Nr.19-21,Sector 1,Bucuresti; www.iprochim.ro 
 

▪ Proiectarea cuptoarelor , vaselor sub presiune, schimbatoarelor de caldura, a ractitoarelor,    

  vaselor cu amestecator , constructii metalice,etc. 
 
 

Tipul sau sectorul de activitate Inginerie mecanica; 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
 
    

Octombrie2001-Iunie2006                Inginer Diplomat Mecanic                                                                          

Universitatea Politehnica din Bucuresti 
 

Facultatea de Inginerie Mecanica 
 

Specializarea:Echipamente de proces : Utilaj chimic,petrochimic si de rafinarii 
 

▪ Materiile studiate se pot vedea in suplimentul diplomei anexat. 
COMPETENΤE PERSONALE           



                                                                                          Curriculum Vitae                                                    Dan George TABACARU 
                         

 

4 

 

  

 

Limba(i) maternă(e)        Roman 
 

Alte limbi străine cunoscute       

 Intelegere Vorbire Scriere 
 Ascultare Citire Participare la conv Discurs oral  
Engleza C1 C1 B2 B2 B2 
Germana A2 B1 A2 A2 A2 
Franceza  A2 B1 A2 A2 A2 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat 

 Cadrul  european  comun  de  referinţă  pentru  limbi  străine 

 
 

Competenţe de comunicare   ▪ Am redactat punctele de discutie pentru echipa de inspectorii in cadrul sedintelor pentru    

                  instruirile periodice in care s-au discutat procedurile de sitem si operationale pentru o mai   

     buna intelegere si pentru imbunatatirea acestora. Efectul acestei intruiri a fost faptul ca la   

    evaluarea RENAR nu s-au descoperit neconformitati. 

▪ Am realizat prezentarea pentru comisia de asigurare a impartialitatii din cadrul 
organismului de certificare ADR. 

▪ Am mentorat 5 inspectori ADR, din care 3 lucreaza si in ziua de astazi iar doi nu au 
promovat dupa perioada de proba. 

▪ Bune abilitati de public speaking – am participat la actiuni TAIEX ale Comisiei 
Europene pentru implementarea prevederilor ADR/TPED in Bosnia si Hertegovina. 

▪ Negociator experimentat – in activitatea mea ca Sef de organism de inspectie am atras 
importanti clienti fie ei transportatori , fie fabricanti astfel incat personalul organismului de 
inspectie si locatiile de inspectie sunt folosite eficient. 

▪ Orientarea catre client; 

▪ Spirit de echipa; 

▪ Abilitate de mediere a conflictelor; 

▪ Abilitate de a oferi feedback eficient

  

Competenţe organizaţionale/manageriale      
 

▪ Leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane); 

       ▪ Bune abilitati de time&resource management; 

▪ Gandire analitica; 

▪ Capacitate de multitasking; 

▪ Gandire creativa; 

▪ Bune abilitati de planificare; 

▪ Organizare; 
▪ Marketing; 

 
 
 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă    ▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind sef de  

                   organism de inspectie si certificare ADR) 

  ▪ RSVTI – responsabil cu verificare tehnica a instalatiilor ce intra sub incidenta ISCIR    

  (ascensoarele,centrala termica si recipientele sub presiune ce fac parte din patrimoniul  

   Iprochim S.A.) 
           ▪ Constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare; coordonare   
           şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării SCIM; 
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Competenţe digitale :                 AUTOEVALUARE– UTILIZATOR  INDEPENDENT 

- PROCESAREA INFORMATIEI 
- COMUNICARE 
- CREARE DE CONTINUT 
- SECURITATE 
- REZOLVAREA DE PROBLEME 

 

Alte competenţe                 ▪ abilitati practice de mecanica; 

 
Cursuri           SR EN ISO/CEI 17065:2013 

Auditor Intern pentru Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001:2015 si 
ISO 19011:2018 

 
 Permis de conducere                       AM,A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE,Tb; 
 
Atestat conform 1.8.3 ADR              Certificat de consilier de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase   
                                                         pentru: 

- Marfuri din calasa 2 – Gaze 
- Marfuri din clasele 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 si 9 – Solide si Lichide 

                                                          Certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto pentru: 
- Cisterne: Clasele:2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 si 9; 
- Altele decat cisterne: Clasele:2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 si 9; 

 
 Atestat CPI          C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE; 

 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE      

 _____________________________________________________ 
 

 
 
ANEXE  

  _____________________________________________________ 
 

 
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 

▪ recomandări de la locul de muncă 

 

 


