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Curriculum vitae  
Europass  

                            

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   LOLOIU, Corina Silvia 
Adresă Str. Dakar nr. 2, sect. 1, Bucureşti 

Telefoane Mobil: (40-0727) 226326 

E-mail corina.loloiu@caa.ro 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 28.08.1967 
  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

/aviaţie 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou Navigabilitate Continuă, Serviciul  Navigabilitate,  Direcţia Navigabilitate 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordonarea și participarea la activitățile specifice proceselor de autorizare/ supraveghere a 

organizaţiilor în domeniul navigabilității continue; 
• Coordonarea și participarea la activitățile specifice proceselor pentru licențierea personalului 

tehnic aeronautic 
• Coordonarea și participarea la întocmirea procedurilor interne, a materialelor de ghidare, a 

procedurilor și instrucțiunilor de aviație civilă specifice domeniul navigabilității continue  
• Reprezentarea AACR în grupuri de lucru internaționale (EASA –TeB P&CA, JARUS ) 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate în domeniul aviaţiei civile. 

 
 

Perioada 
 
2008-2018 

Funcţia sau postul ocupat Inspector aeronautic, Serviciul Managementul Continuităţii Navigabilităţii/ Serviciul 
Navigabilitate, Direcţia Navigabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale • efectuarea inspecţiilor şi auditurilor pentru evaluarea condiţiilor de autorizare/ supravegherea 
organizaţiilor în   domeniile de activitate ale serviciului; 

• pregătirea rapoartelor detaliate ale inspecţiilor şi acţivităţilor de audit; 
• avizarea sau, după caz, aprobarea documentaţiei de întreţinere tehnică a aeronavelor şi 

supravegherea respectării acesteia precum şi a manualelor de prezentare a organizaţiilor 
evaluate; 

• propunerea de  acordare / prelungire / modificare / validare autorizărilor în   domeniile de 
activitate ale serviciului; 

• supravegherea menţinerii condiţiilor iniţiale de autorizare a organizaţiilor de întreţinere aeronave 
şi avizarea măsurilor corective propuse, în cazul constatării unor neconformităţi care afectează 
siguranţa aeronavelor; 

• revizuirea procedurilor manualelor organizaţiilor de întreţinere şi de managementul continuităţii 
navigabilităţii, formularea de recomandări referitoare la modificările solicitate înainte de aprobarea 
acestora. 

• participare  la misiuni de asistență - Twinning Turcia și Albania 
 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autoritate în domeniul aviaţiei civile. 
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Perioada 2000-2008,  
Funcţia sau postul ocupat Inginer Asigurarea Calităţii ,  Direcţia Calitate  

Activităţi şi responsabilităţi principale • gestionarea sistemului de management al calităţii pentru organizaţia de întreţinere 
JAR145/PART 145; 

• efectuarea de audituri de sistem şi de produs şi întocmirea rapoartelor aferente; 
• întocmirea şi menţinerea la zi a procedurilor sistemului de calitate şi a procedurilor de 

întreţinere cuprinse în Manualul de prezentare a organizaţiei de întreţinere; 
• gestionarea dosarelor de personal de certificare în conformitate cu cerinţele reglementărilor 

JAR 66/PART 66 si JAR 145/PART 145 
• întocmirea documentelor solicitate de AACR sau alte autorităţi, pentru obţinerea şi  menţinerea 

autorizărilor necesare desfăşurării activităţii de întreţinere tehnică a aeronavelor. 
Numele şi adresa angajatorului ROMAVIA R.A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate aviaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 1998-2000 
Funcţia sau postul ocupat Dispecer, Serviciul Tehnic  

Activităţi şi responsabilităţi principale • asigurarea coordonarii activitatii de service , prin atribuire de sarcini si motivarea echipei pentru 
respectarea termenelor;  

• asigurarea documentaţiei tehnice necesare desfăşurării activităţii de service garanţie şi post 
garanţie; 

• legătura cu fabricantul pentru documentaţia tehnică şi piese de schimb. 
 

Numele şi adresa angajatorului Regency Development SRL 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate tehnic, utilaje industria alimentară, restaurante 

  

 
Perioada 1996-1998,  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil documentaţie tehnică / Inginer Asigurarea Calităţii ,  Direcţia Tehnică 

Activităţi şi responsabilităţi principale • gestionarea bibliotecii tehnice  
• efectuarea de audituri de sistem şi de produs şi întocmirea rapoartelor aferente; 
• întocmirea şi menţinerea la zi a procedurilor sistemului de calitate şi a procedurilor de 

întreţinere cuprinse în Manualul de prezentare a organizaţiei de întreţinere; 
• gestionarea dosarelor de personal de certificare în conformitate cu cerinţele reglementărilor 

JAR 66 si JAR 145 
• întocmirea documentelor solicitate de AACR sau alte autorităţi, pentru obţinerea şi  menţinerea 

autorizărilor necesare desfăşurării activităţii de întreţinere tehnică a aeronavelor. 
Numele şi adresa angajatorului DACAIR S.A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate aviaţie 
  

Perioada 1992-1996,  

Funcţia sau postul ocupat InginerTehnolog,  Serviciul Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale • întocmire tehnologii pentru întreţinerea aeronavelor din dotarea AR 

Numele şi adresa angajatorului Aeroclubul României 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate aviaţie 

  

Perioada 1990-1992,  

Funcţia sau postul ocupat InginerTehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale • proiectare SDV, gabarite ROMBAC 1-11; 
  

Numele şi adresa angajatorului ROMAERO SA  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate aviaţie 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011-2013 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil: Management aeronautic;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti , Splaiul Independenţei nr.313, sector 6, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

postuniversitar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Perioada 1991-1992 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire curs post-universitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

specializare Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti  
 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

postuniversitar 

  
Perioada 1985-1990 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializarea  “Aeronave” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti , Splaiul Independenţei nr.313, sector 6, Bucureşti 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

universitar 

 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 1981–1985 
Calificarea / diploma obţinută Analist programator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

programarea calculatoarelor, Fortran, Cobol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Informatică, Cluj Napoca 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

liceal 

  

 
Perioada 

 
2004-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de Perfecţionare 
 

 

   IR PART 66/PART 147, JAAT, 2018 
 TOOLS AND TECHNIQUEAS FOR ROOT CAUSES, Lloyds, 2018 

EASA PART 145, UK-CAAi, 2018 
Compliance Monitoring- BAINES / SIMMONS, 2016 
Managementul riscului- QUASARO,2016 
WORKSHOP BASA / MAG ED.5- EASA, Koln 2016 
Non Destructive Testing Audit Oversight Course- CAAi –Koln-2014 
IR PART 66/PART 147, JAAT, 2013 
ICAO SMS – ICAO Bucuresti, 2013 
PART 66 Advanced – EASA Koln, 2012 
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IR PART 145, Avisa , 2011 
Aviation Safety Oversight Auditing Techniques, Aloft Aviation Consulting, 2011; 
Part M, JAA, 2011;s SSP, ICAO, 2011 
IR PART 66/PART 147, JAAT, 2010 
Curs de auditori externi pentru sistemul calităţii, QUASARO, 2009; 
IR PART M- Subpart F, EASA, 2009; 
Tehnici audit, Baines and Simmons, 2009; - 
“Fuel Tank Flammability Prevention Techniques to Level I and Fuel Tank Maintenance Safety  

Procedures to Level II", ADVANCED AIRCRAFT TRAINING LTD, 2007; 
IR PART M, PART 145-JAAT, 2007 
 „Human factor”, AACR, 2004. 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat 

Limba franceză  B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - gândire analitică şi strategică, spirit de iniţiativă, dinamism; interesată în permanenţă de dezvoltarea 
aptitudinilor; 
- integritate şi onestitate; 
- abilităţi de comunicare, de mediere a conflictelor;  
- adaptabilitate în mediu multicultural și multi-național, capacitatea de a observa si intelege puncte de 
vedere din contexte culturale/sociale diferite 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - capacitate de analiză şi sinteză, 
- capacitate de coordonare şi monitorizare, de gestionare şi coordonare a proiectelor orientate către 
rezultat  
- creativitate și spirit de inițiativă 
- rigurozitate în îndeplinirea sarcinilor, respectarea termenelor limită,  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™  
Cunoştinţe hard, soft-ware, programare baze de date  
 

 
 

  

Permis de conducere B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe la cerere 
  

Anexe --- 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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