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Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

INFORMAŢII PERSONALE AUR VALERIU 

   

    

   valeriu.aur@caa.ro 

   
 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Şef Birou Organizații de Pregătire – Serviciul Certificare Personal -Direcția 
Operațiuni Aeriene și Certificare Personal 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Tipul sau sectorul de activitate 
04.04.1997-prezent  

Numele şi adresa angajatorului 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
 

   Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR-RA), Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 38-40, sector 1, 
Bucuresti, Romania, www.caa.ro 

- gestionează bunurile materiale şi resursele umane ale biroului 
- activităţi de reglementare în domeniul licenţierii personalului aeronautic şi proceduri de implementare a 

regulamentelor internaţionale 
- activităţi de licenţiere a personalului aeronautic pentru membrii ecjipajului de zbor și pentru membrii 

echipajului de cabină 
- activităţi de certificare: organizaţii de pregătire personal aeronautic civil (membrii echipajului de zbor 

(piloți) și pentru membrii echipajului de cabină, dispeceri operațiuni zbor și parașutiști), centre 
aeromedicale şi examinatori aeromedicali şi organizaţii de operare FSTD-uri (echipamente de zbor 
sintetic – simulatoare de zbor). 

- activităţi de certificare FSTD-uri 
- supravegherea și autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru pentru membrii echipajului de zbor (piloți) 

și pentru membrii echipajului de cabină, centre aeromedicale şi examinatori aeromedicali şi organizaţii de 
operare FSTD-uri şi monitorizarea FSTD-uri  

- participarea la examinarea teoretică a personalului aeronautic civil - membrii echipajului de zbor (piloți) și pentru 
membrii echipajului de cabină, dispeceri operațiuni zbor piloți militari care zboară în spațiul aerian civil 

- emitere certificate de pentru organizaţii de întreţinere, personal aeronautic civil, organizaţii de pregătire 
personal aeronautic civil, centre aeromedicale şi examinatori aeromedicali şi organizaţii de operare 
FSTD-uri şi certificate de operator şi certificare pentru FSTD-uri 

- participare la investigarea evenimentelor de aviaţie civilă 
- monitorizarea şi supravegherea pentru membrii ecjipajului de zbor și pentru membrii echipajului de cabină 
în conformitate cu prevederile regulamentului EU1178/2011 
- activități specifice supravegherii pentru membrii echipajului de zbor și pentru membrii echipajului de 

cabină la operatorii aerieni români 
- comunicare cu organisme Europene/non-Europene referitor la licenţierea personalului aeronautic, schimb 

de informații în vederea certificării sau recertificării licențelor 
- membru în echipele AACR de audit pentru operațiuni aeriene și licențierea personalului aeronautic civil 
- Inspecţii SAFA - Inspector SAFA din anul 1997 în domeniul operațiunilor aeriene pentru operatorii aerieni 

alții decât cei români domeniul acoperit în conformitate cu regulamentul EU 965/2012 
- participare ca auditor standardizare în echipele EASA aferente domeniului de licenţiere personal 

aeronautic civil desfăşurate de către EASA în Statele Membre ale Uniunii Europene   
- participă la activităţi de consultanţă la nivel internaţional şi furnizare de asistenţă tehnică la nivel internațional în 

domeniile: licențierea personalului aeronautic, operațiuni aeriene și certificare FSTD 
-  acţionează ca coordonator național pentru activitatea de standardizare a FSTD-urilor efectuată de către EASA 
- Membru în grupul de lucru pentru reglementări europene EASA TeB Aircrew, grup de lucru pentru 

consultare în vederea amendării reglementărilor pentru statele membre UE în domeniul licențierii pentru 
membrii echipajului de zbor și pentru membrii echipajului de cabină 
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Tipul sau sectorul de activitate Aviaţie Civilă 

01.11.1996-03.04.1997  Şef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă Aeroporturile Teritoriale Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Cod poştal 
010873 Bucuresti 

Activităţi şi responsabilităţi - coordonarea şi/sau supravegherea aeroporturilor din România 
- alocarea de fonduri financiare de la bugetul de stat pentru organismele din subordine 
- audituri pentru supraveghere 
- controlul administraţiilor aeroporturilor din România 
- supravegherea implemetării directivelor EU în legislaţia naţională 
- membru în grupurile de lucru pentru elaborarea regulamentelor şi actelor normative în domeniul aviaţiei 

civile  
 

Tipul sau sectorul de activitate 
 

Aviaţie Civilă 

18.05.1994-01.11.1996  Inspector expert pentru accidente de aviaţie civilă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Aviaţiei Civile Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Cod poştal 010873 Bucuresti 

Activităţi şi responsabilităţi - membru în comisiile de investigare a evenimentelor de aviaţie civilă pe teritoriul României 
- elaborarea rapoartelor finale rezultate în urma investigării evenimentelor de aviaţie civilă pe teritoriul 

României 
- supravegherea implemetării directivelor EU în legislaţia naţională 
- emitere de recomandări practice privind siguranţa în aviaţia civilă  
- membru în grupurile de lucru pentru elaborarea regulamentelor şi actelor normative în domeniul aviaţiei 

civile  
- stabilirea şi menţinerea colaborărilor cu organizaţii/departamente similare din Europa şi non- Europa  
- colectarea şi analiza evenimentelor de aviaţie civilă pe teritoriul României, interpretarea lor şi prezentarea 

la Comisia Europeană, Eurocontrol şi ECAC  
- participarea la programul de implementare ESSAR 2 în România 

 

Tipul sau sectorul de activitate 
03.06.1991-18.05.1994 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

 
 

Tipul sau sectorul de activitate 
15.12.1989-03.06.1991 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

 
 

Tipul sau sectorul de activitate 
09.12.1986-15.12.1989 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

 
 

Proiectare în domeniul rachetelor militare 
Cercetător principal II 
U.M. 02481 B, Clinceni, jud. Ilfov 

- cercetare stiinţifică în domeniul rachetelor militare 
- reparaţii rachete militare 
 

- Proiectare în domeniul giroscopiei şi a echipamentelor aeronautice de bord 
- Cercetător principal II 
Institutul de Cercetări pentru Industrie Electrotehnică , Str. Splaiul Independenţei 64, sector 2,Bucureşti 

- cercetare stiinţifică în domeniul giroscopiei şi a echipamentelor aeronautice de bord 
- reparaţii giroscopiei şi a echipamentelor aeronautice de bord 
 

Construcţii aeronautice 
- Inginer stagiar de construcţii aeronave 
Întreprinderea de construcţii aeronautice Braşov, Ghimbav, Jud. Braşov  
- construcţii aeronautice elicoptere 
- reparaţii echipamente elicoptere 
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Educaţie şi formare 

Mai 2018 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

decembrie 2017 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

iunie 2017 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 
 

decembrie 2014 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

octombrie 2014 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

octombrie 2014 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

iulie 2014 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

noiembrie 2013 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

octombrie 2013 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

ianuarie 2013 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

iunie 2012 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

iunie 2012 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

mai- octombrie 2011 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

mai 2011 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

martie 2010 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 
 

 
 
 
 

 
Certificat de participare 
EASA Consultants 
FSTD Regulatory Framework – CS FSTD and Practical evaluation of FSTD curs 
 
Certificat de participare 
Ciconia Aviation Services, Amsterdam, Olanda 
SAFA Ramp Inspection curs de pregătire recurent, teoretic și practic  
 
Declarație de participare 
EASA, on-line 
Standardisation Inspections Team Member curs de pregătire recurent  
Aircrew  Regulation (I) 1178/2011 

   
   Certificat de participare 

Aviation Services, Bucharest 
Aircrew Regulation curs de pregătire – Curs avansat 
 
Certificat de participare 
SGI Aviation, Amsterdam, Netherland 
SAFA inspector curs de pregătire recurent 
 

   Certificat de participare 
JAA Training Office, Hoofddorp, Olanda 
SAFA inspector curs de pregătire recurent 

    
    Certificat de absolvire 

 SOFEMA Aviation Services, Bucharest 
    Safety Management Systems (SMS) curs pentru Aeroporturi 
 
   Certificat de absolvire 

EASA, on-line 
628/2013 Delta curs de la 736/2006 
 
Certificat de participare 
Training Technology International, Schiphol, Netherland 
Flight Simulation Training Device (FSTD) Evaluare și Calificare curs 

   
   Certificate participare 

EASA, on-line 
Curs Aircrew Regulation (EU) 1178/2011 
 
Certificat participare 
JAA Training Office, Bucureşti, 
Curs recurent inspector SAFA 
 
Certificat participare 
EASA, Koln, Germany 
Curs de inspector de standardizare EASA  
 
Diplomă absolvire 
Safety Consults ALOFT, Bucureşti, 
Curs Audit pentru sistemul de SMS organizaţii 
 
Diplomă absolvire 
QUASARO, Bucureşti 
Managementul sistemului de calitate 
 
Diplomă absolvire 
Eurocontrol, Luxemburg, 
Curs Single European Sky Framework 
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septembrie 2009 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
noiembrie 2009 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
iunie-iulie 2009 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
octombrie 2008 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
iulie 2008 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
martie 2008 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
martie 2007 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
aprilie 2007 

Organizaţia de educare/formare 
Materii studiate/abilităţi dobândite 

 
 

mai- iunie2005 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

aprilie 2004 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

iunie 2003 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

mai 2003 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

octombrie 2002 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite 
 

mai 2002 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

mai 2002 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

aprilie 2001 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 
 

 

 
Diplomă absolvire 
ICAO, Bucureşti 
Curs State Safety Programme (SSP) 
 
Diplomă absolvire 
SGI aviation, Amsterdam, Olanda 
Curs recurent inspector SAFA 
 

   Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Curs de SMS 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Curs de JAR FSTD A 
 
Diplomă absolvire 
SGI aviation, Amsterdam, Olanda 
Curs de transportul bunurilor periculoase pentru inspector SAFA 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Tehnici de audit pentru autorităţile competente 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Curs de audit pentru organizaţiile autorizate cf. JAR-FCL  
 
Diplomă absolvire 
EASA Koln, Germania 
Curs de inspector de standardizare EASA 
de pregătire 
 
Diplomă absolvire 
GATS, Hoofddorp, Olanda 
Curs de inspector de licenţiere şi Sisteme de calitate pentru organizaţiile 
 
Diplomă absolvire 
QUASARO, Bucureşti 
Auditori externi pentru sistemul calităţii ISO 9001 şi ISO 19011 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda  
Curs JAR 145 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Curs JAR 66, JAR 147 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training, Hoofddorp, Olanda 
Curs JAR FCL 
 
Diplomă participare 
BOEING, Bucureşti 
Curs de analiză obiectivă a înregistrărilor de zbor 
 
Certificat participare 
TAROM 
Curs transportul bunurilor periculoase  

 
  Diplomă absolvire 

EASTI, Brussels, Belgia 
Curs inspector SAFA 
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septembrie 2000 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

aprilie 2000 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

mai 2000 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

iulie 2000 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

noiembrie 1999 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

octombrie 1995 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

iunie 1995 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

decembrie 1995 
Organizaţia de educare/formare 

Materii studiate/abilităţi dobândite  
 

Diplomă absolvire 
AACR 
Curs Sistemul de calitate al organizaţiilor autorizate cf. JAR-OPS 

 
   Diplomă participare 

AACR 
Curs Crew Resources Management 
 
Diplomă participare 
AACR 
Curs de reglementări aeronautice 
 
Diplomă absolvire 
AACR 
Curs inspector operaţiuni aeriene 
 
Diplomă absolvire 
JAA Training SRL, Hoofddorp, Olanda 
Curs JAR-OPS 
 
Diplomă absolvire 
Institut Francais de Securite Aeriene  
Curs responsabil cu siguranţa aeriană 
 
Diplomă absolvire 
Institut Francais de Securite Aeriene 
Curs de expert în investigarea accidentelor 
 
Diplomă absolvire 
Centrul de pregătire în informatică  
Curs pentru produsul EXCEL 
 

 
1981 - 1986 

 
Diplomă absolvire 

Titlul sau calificarea obţinută 
Organizaţia de educare/formare 

Nivelul clasificării la nivel naţional sau 
internaţional 

Studii universitare – Instalaţii, Echipamente şi Aparate de Bord 
Facultatea de Inginerie şi Construcţii Aerospaţiale – Institutul  POLITEHNIC Bucureşti 
Inginer mecanic construcţii aerospaţiale 

 
 

 

1980 - 1981 
Titlul sau calificarea obţinută 

Organizaţia de educare/formare 
Nivelul clasificării la nivel naţional sau 

internaţional 

Stagiu Militar 
Sublocotenent aviaţie 
Şcoala de pilotaj Bobocu, jud. Buzău 
 

Organizaţia de educare/formare 
Nivelul clasificării la nivel naţional sau 

internaţional 
 
 

Liceul teoretic Ion Creangă Bucureşti 
Profil matematică -fizică 
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COMPETENΤE  PERSONALE  
  

Limba maternă   română 

Alte limbi străine  Înţelegere  Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B1 
  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Abilităţi de conducere; abilitaţi de comunicare; abilităţi de prezentare; lucru în echipă; capacitate de 
rezolvare a problemelor; factori umani; etică; abilităti de negociere şi coordonare; managementul 
conflictului; managementul timpului, intervievare; negociere şi persuasiune; eficienţă personală 
Membru în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Iaşi 1994-1995; 
Membru în Consiliul de Administraţie al Aeroportului Sibiu 1995-1996; 
Auditor international pentru EASA (audituri în Norvegia, Slovacia, Austria, Suedia, Serbia, Estonia, 
Polonia, Bulgaria, Cipru(şef echipă audit),Olanda, UK, Danemarca, Lituania,Grecia, Ungaria și Croația) 
Membru în grupurile de lucru pentru reglementări internationale (TeB Aicrew member,FCL Steering 
Group,TkSTG, PG-FCL, LSSTE-JAA) 
Coordonator naţional FSTD 

Competenţe informatice 

 

 

 

Permis de conducere 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

AutoCAD Release 14, utilizare completa a pachetului MS Office,  
 
 
Cat B  

 
 

 


