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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Olteanu, Dan, Viciu 

Adresă(e) 13, Macului, 500307, Braşov, România 

Telefon(oane) Mobil: +40 0745345815   

Fax(uri)  

E-mail(uri) danviciu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03.11.1968 
  

Sex Masculin 
  

 
 

 

  

 
Experienţa profesională 

 

 

  

                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

01.08.2005 – prezent 
Director – Șef Ocol 
Organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii  
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., str. Panselelor nr. 23E, Braşov, România 
Silvicultură 
 
01.04.2005 - 01.08.2005 
Şef ocol 
Organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Braşov, str. Şirul Beethoven nr.1, Braşov, RO 
Silvicultură 
 
01.03.2005 - 01.04.2005 
Inginer silvic F.F. 
Aplicarea regimului silvic conform normelor tehnice în domeniu, organizarea, conducerea şi 
gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Braşov, str. Şirul Beethoven nr.1, Braşov, RO 
Silvicultură 
 
07.11.2003 - 01.03.2005 
Director 
Organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Direcţia silvică Braşov, str. Cloşca nr.31, Braşov, România 
Silvicultură 
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                                                   Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
16.09.2002 - 07.11.2003 
Şef ocol 
Organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Braşov, str. Şirul Beethoven nr.1, Braşov, RO 
Silvicultură 
 
22.03.2001 - 16.09.2002 
Inginer silvic F.F. 
Aplicarea regimului silvic conform normelor tehnice în domeniu, organizarea, conducerea şi 
gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Braşov, str. Şirul Beethoven nr.1, Braşov, RO 
Silvicultură 
 
03.01.1996 - 22.03.2001 
Inginer silvic, şef district 
Aplicarea regimului silvic conform normelor tehnice în domeniu, organizarea, conducerea şi 
gestionarea activităţii 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Braşov, str. Şirul Beethoven nr.1, Braşov, RO 
Silvicultură 
 
20.09.1995 - 03.01.1996 
Inginer silvic - atribuţii drumuri forestiere 
Atribuţii drumuri forestiere 
Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA Ocolul silvic Râşnov, judeţul Braşov, România 
Silvicultură 
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Educație și formare 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
 
 
2018 
Certificat de absolvire – manager proiect 
Camera de Comerț și Industrie, Brașov 
 
 
2018 
Certificat de participare – Curs FSC de management forestier 
Soil Association Certification Limited 
 
 
 
2016 
Certificat de absolvire – expert achiziții publice 
MMFPSCV – MECS – Camera de Comerț și Industrie, Brașov 
 
 
2016 
Certificat de participare – Curs de “Prim ajutor” 
Camera de Comerț și Industrie, Brașov 
 
 
2012 
Certificat de autorizare realizare și verificare lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei 
și cartografiei în categoria B  
MDRT – Agenția Națională de Cadstru și Publicitate Imobiliară 
 
2012 
Certificat de absolvire curs de inițiere, pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții  
S.C. Ultra Security S.R.L. 
 
 
2009 - 2011 
Diplomă de master – specializarea Drept 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Drept  
 
 
2009 
Certificat de calificare profesională- fasonator mecanic 
MMFES- METC- Şcoala de Arte şi Meserii Forestieră Sibişel, Hunedoara 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 

2005 – 2009 
Diplomă de licenţă – specializarea Drept 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Drept şi Sociologie 
 
 
2008 
Certificat de absolvire – cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 
MMFES- MECT- S.C. HSEQ Consulting SRL Ploieşti 
 
 
2007 
Autorizaţie – diriginte de şantier pentru lucrări de construcţii silvice 
Guvernul României- Inspectoratul de Stat în Construcţii 
 

 
2006 
Certificat de absolvire cursuri postuniversitare – topografie-cadastru 
Universitatea de Nord din Baia Mare 
 
 
2002 
Certificat de autorizare- lucrări de specialitate în domeniile cadastrului,  geodeziei şi cartografiei din 
categoriile B,C 
Guvernul Romaniei, Ministerul Administraţiei Publice, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie 
 
1990 – 1995 
Diplomă de licenţă - inginer / profil forestier – specializare exploatări forestiere 
Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1  B1  B1  B1  B1  

Limba franceză  B1  B1  B1  B1  B1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Receptiv, sociabil, capacitate de adaptare rapidă, spirit de echipă, rezistenţă la stres 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Coordonare, conducere, decizie şi control  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, dans 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini Hobby: pescuit, tenis, gastronomie: recoltarea şi conservarea ciupercilor 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
Certificat Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa C,D 

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

 


