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Sexul M | Data naşterii 17/04/1961 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2017 - Prezent

Director Operațiuni Aeriene și Certificare Personal
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare și participare la activități de certificare și supraveghere operatori aerieni
▪ Coordonare și participare la activități de certificare și supraveghere a personalului aeronautic civil
▪ Coordonare și participare la activități de certificare și supraveghere organizații de pregătire
(operațiuni aviație generală)
▪ Coordonare și participare calificare/autorizare echipamente sintetice de instruire
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere examinatori aeromedicali și centre
aeromedicale
▪ Participare la audituri EASA în domeniul certificării personalului navigant – FCL
▪ Participare la audituri ICAO în domeniile certificării personalului aeronautic (PEL) și operațiuni
aeriene (OPS)
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (EASA – National Standardization
Coordinators, EASA – TEB FCL, EASA Committee, EASA National Aviation Authorities Maturity
Model Working Group)
▪ Participare proiecte asistență Comisia Europeană/EASA
▪ Participare misiuni asistență implementare standarde ICAO
▪ Coordonator național standardizare, cf. Reg. (EU) nr.628/2013
▪ Coordonator național licențiere

2013 – 2017

Șef Serviciu Certificare Personal
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare și participare certificarea personalului aeronautic civil
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere organizații de pregătire (operațiuni aviație
generală)
▪ Coordonare și participare calificare/autorizare echipamente sintetice de instruire
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere examinatori aeromedicali și centre
aeromedicale
▪ Participare la audituri în domeniul operațiuni aeriene
▪ Participare la audituri EASA în domeniul certificării personalului navigant – FCL
▪ Participare la audituri ICAO în domeniile certificării personalului aeronautic (PEL) și operațiuni
aeriene (OPS)
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (EASA – TEB FCL, EASA
Committee, FCL Standardization Group, EUROCONTROL – CCC Task Force)
▪ Participare proiect asistență Comisia Europeană - Twinning (Turcia)
▪ Participare misiuni asistență implementare standarde ICAO (Turcia)
▪ Coordonator național licențiere
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2008 – 2013

Cristian Paul OLINESCU

Director Certificare Personal
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare și participare certificarea personalului aeronautic civil
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere organizații de pregătire (operațiuni aviație
generală)
▪ Coordonare și participare calificare/autorizare echipamente sintetice de instruire
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere examinatori aeromedicali și centre
aeromedicale
▪ Participare la audituri în domeniul operațiuni aeriene Participare la audituri EASA în domeniul
certificării personalului navigant – FCL
▪ Participare la audituri ICAO în domeniile certificării personalului aeronautic (PEL) și operațiuni
aeriene (OPS) – (din 2008)
▪ Participare audituri organizate de Comisia Europeană (ex: Bulgaria, Ucraina)
▪ Participare aistență implementare standarde ICAO în domeniul PEL și OPS (Singapore, Indonezia)
▪ Participare ca lector în cursuri susținute de ICAO domeniu PEL & OPS
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (EASA, EUROCONTROL și
ECAC)
▪ Coordonator național licențiere

2002 – 2008

Șef Serviciu Licențiere Personal Aeronautic
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare și participare certificarea personalului aeronautic civil
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere organizații de pregătire (operațiuni aviație
generală)
▪ Coordonare și participare calificare/autorizare echipamente sintetice de instruire
▪ Coordonare și participare certificare și supraveghere examinatori aeromedicali și centre
aeromedicale
▪ Participare la audituri în domeniul operațiuni aeriene
▪ Participare la audituri în domeniul operațiuni aeriene Participare la audituri EASA în domeniul
certificării personalului navigant – FCL (din 2004)
▪ Participare inspecții la platformă (SAFA)
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (JAA și EUROCONTROL)
▪ Participare misiune asistență TAIEX în Albania
▪ Coordonator național licențiere

2001 – 2002

Șef Serviciu Autorizare Operatori Aerieni
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare și participare certificare operatori aerieni
▪ Participare la audituri de certificare în domeniul operațiuni aeriene
▪ Participare inspecții la platformă (SAFA)
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (JAA) – JSSI group (Joint Safety
Strategic Innitiative)

1998 – 2001

Șef Birou Standarde
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare activități de reglementare
▪ Participare inspecții la platformă (SAFA)
▪ Reprezentare AACR în grupuri de lucru naționale și internaționale (JAA) – SAFA Procedures
Working Group
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1997 – 1998

Cristian Paul OLINESCU

Șef Serviciu Programe Dezvoltare
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
▪ Coordonare programe de armonizare legislativă în domeniul aviației civile

1996 – 1997

Șef Serviciu Dezvoltare și Infrastructură
R.A. AEROPORTURILE TERITORIALE
▪ Coordonare programe de dezvoltare pentru cele 15 aeroporturi regionale
▪ Membru în Consiliul Director al regiei

1994 – 1996

Expert aeronautic
MINISTERUL TRANSPORTURILOR / Direcția Generală Aviație Civilă
▪ Coordonare elaborare Cod Aerian
▪ Participare la dezvoltarea strategiei naționale de dezvoltare în domeniul aviației civile
▪ Reprezentant MT în consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea

1991 – 1994

Cercetător științific
CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI RADIOTEHNICE Bucureşti, aparţinând Grupului
Industrial al Armatei
▪ Cercetare și dezvoltare sisteme de navigație inerțială

1989 – 1991

Cercetător științific
INSTITUTUL DE PROIECTARE ŞI CERCETARE ÎN ELECTROTEHNICĂ – ICPE Bucureşti, Secţia
Aviaţie
▪ Cercetare și dezvoltare sisteme de navigație aeriană

1986 – 1989

Inginer sisteme bord
ÎNTREPRINDEREA CONSTRUCŢII AERONAVE Braşov – Ghimbav
▪ Instalare echipamente speciale pe elicoptere

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1981 - 1986

Inginer diplomat, diplomă de inginer aeronave, specializarea aparate și instalații bord
Facultarea de Aeronave- București

1995

Curs tehnici de management în domeniul aviației civile
IRI (Istituto per la Riconstruzione Industriale) Italia

1996

JAR-OPS Course
JAA (Joint Aviation Authorities) – Olanda

1999

JAR-FCL Course
JAA (Joint Aviation Authorities) – Olanda

2001

SAFA Ramp Inspector
EASTI (European Aviation Security Training Institute) – Luxembourg

2003

JAR-FCL LIST/MEST Inspector
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JAA (Joint Aviation Authorities) – Olanda

2004

Licensing Management
IANS (Institute of Air navigation Services) – Luxembourg

2005

FCL Inspector Training, including quality systems
GATS (Global Aviation Training Services) – Marea Britanie

2006

SAFA Ramp Check Inspector – reccurent
ECAC/JAA – Turcia

2007

Auditing Techniques in relation with FCL
JAA (Joint Aviation Authorities) – Olanda

2008

Curs operator general în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit
Aeroclubul României/ANCOM

2008

ICAO Safety Oversight Auditor Training Course – domenii OPS și PEL
ICAO ( International Civil Aviation Organization) – Kenia

2011

USOAP CMA Activities
ICAO ( International Civil Aviation Organization)

2011

Aviation Safety Oversight Auditing Techniques – SMS
ALOFT Aviation Consulting – Romania

2011

Managementul calității ISO 9001/2008
Quasaro – Romania

2012

Standardization Inspection of Competent Auhtorities
EASA

2013

Aircrew Regulation
EASA

2013

EASA OPS
JAA Training Office

2014

Aircrew Regulation – Advanced Training
Ron Jenkins Aviation Services

2017

Standardization inspections Team Member recurrent
Training
EASA

2018

Certification Specifications – Flight Synthetic Training Devices (FSTD) Course
EASA-Consultants

2018

FSTD Operators Regulation Course
EASA-Consultants
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

C2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Franceză

C2

C2

C2

C2

C1

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Cerințe de experiență legate de
post

▪ A - Studii superioare: Facultatea Aeronave București – 1981 – 1986
▪ B – Experiență profesională Certificare personalul aeronautic
- Experiență 15 ani ca șef Serviciu Certificare Personal Aeronautic/Director Certificare Personal
Aeronautic, inclusiv de participare la audituri/inspecții certificare/supraveghere organizații de
pregătire
Operațiuni Aeriene
- Experiență de 2 ani ca șef Serviciu Autorizarea Operatorilor Aerieni, inclusiv participare audituri de
certificare/autorizare operatori aerieni
▪ C – Cunoștințe specifice:
Certificare personalul aeronautic
- Experiență 12 ani ca auditor JAA/EASA în domeniul certificării personal navigant, inclusiv
organizații pregătire
- Experiență de 9 ani ca auditor ICAO în domeniul certificării personalului aeronautic (PEL)
Operațiuni Aeriene
- Experiență de 7 ani ca inspector SAFA
- Experiență de 9 ani ca auditor ICAO în domeniul operațiuni aeriene (OPS) în misiuni atât în State
membre cât și în State dinafara EU

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare, atât în limba română cât și în limbile engleză și franceză,
dobândite prin experienţa proprie în calitate de auditor JAA/EASA și ICAO precum și din participările
la diverse grupuri de lucru la nivel național și internațional în domeniul aviației civile
▪ abilitatea de a comunica în mod transparent şi deschis cu industria, cu publicul, cu autorităţile
centrale, ținând cont de experiența ca șef serviciu AOA și SCPA
▪ spirit de echipă dezolvoltat, ca urmare a activității de audit în cadrul JAA/EASA și ICAO
▪ capacitate de adaptare la mediile multiculturale, ca urmare a activității de audit în cadrul JAA/EASA
și ICAO
▪ bun pedagog, experiență dobândită ca lector în cadrul diverselor cursuri susținute în cadrul
participării la misiuni de asistență internaționale.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii, dobândită atât prin activitatea de
management ca șef serviciu, director și reprezentant în consilii de administrație, cât și prin
activitatea de auditor internațional JAA/EASA și ICAO ;
▪ capacitate de organizare, coordonare şi orientare către rezultate leadership (în prezent,
responsabil de o echipă de 20 persoane)
▪ spirit organizatoric
▪ experienţă în gestionarea de proiecte
▪ capacități decizionale în condiţii normale şi de stres, ca urmare a activității în cadrul AACR, precum
și în calitate de auditot internațional în cadrul JAA/EASA și ICAO
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Permis de conducere

Cristian Paul OLINESCU

▪ capacitate de analiză şi sinteză,
▪ creativitate şi
▪ spirit de iniţiativă;
▪ competenţe de organizare şi negociere şi
▪ abilitatea de a identifica cele mai bune soluţii şi de a rezolva diverse probleme utilizând resurse
minime
▪ o bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office dobândite din activitatea desfășurată atât în cadrul
AACR cât și la nivel internațional
▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Diplome merit
Persoane de contact pt. referinţe
activitate curentă

Prezentări efectuate în cadrul diverselor grupuri de lucru internaționale din domeniul aviației și
seminarii internaționale
Reglementări și legi în domeniul aviației civile – coodonator Cod Aerian în cadrul Ministerului
Transporturilor.
Pregătirea punctului de vedere european la Conferința ICAO 2010, în calitate de copreședinte al
grupului de lucru la nivel european
Seminarii la nivel național cu organizațiile de pregătire pe diverse teme de aviație civilă
AACR și JAA
Kerry BOOTH, Coordinator FCL Standardisation, EASA, Kerry-Andrew.BOOTH@easa.europa.eu
Nicolas RALLO, Chief Safety Oversight Audit Section, ICAO, nrallo@icao.int
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