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Informatii personale
Prenume / Nume

Tudorel ROMAN

Adsa
Telefon

Mobile:

Fax
E-mail

tudorel.roman@yahoo.com

Nationalitate

Român

Date nașterii

15.01.1958

Domeniul de activitate

AVIAȚIE CIVILĂ

Experiență
Data

-

iunie 2017 - prezent

Funcția sau postul ocupat

-

Director General Adjunct / -

Principalele activitați și responsabilități

-

conducerea, îndrumarea și coordonarea activităților specifice domeniilor de activitate
navigabilitate, certificare personal aeronautic civil și operațiuni aeriene precum și coordonarea
planificării și organizării proceselor de autorizare / certificare, supraveghere continuă a
siguranței zborului și a menținerii condiţiilor asociate autorizării / certificării:
(i) - aeronavelor civile înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, precum
şi a produselor şi articolelor asociate,
(ii) - organizaţiilor care:
- proiectează, produc, întreţin, asigură continuitatea navigabilităţii pentru aeronave civile,
- proiectează, produc, întreţin produse (altele decât aeronave) şi articole pentru aeronave
civile,
- distribuie produse pentru aeronautica civilă,
- efectuează încercări specializate pentru aeronautica civilă,
(iii) - operatorilor aerieni şi agenţilor aeronautici / comerciali care desfă-șoară activităţi conexe
transportului aerian de bunuri periculoase;
(iv) - personalului aeronautic civil, examinatorilor aeromedicali, centrelor aeromedicale,
centrelor de competenţă lingvistică și echipamen-telor sintetice de pregătire
(v) - organizaţiilor care:
- pregătesc personal aeronautic civil,
- instruiesc personal ce efectuează examinări nedistructive pentru aeronautica civilă,
sudori şi personal ce efectuează examinări nedistructive pentru aeronautica civilă,
precum și omologare, certificare de tip, aprobare reparații și modificări pentru aeronave civile,
produse (altele decât aeronave) şi articole asociate acestora; înmatriculare / identificare
aeronave civile în România și activități conexe acesteia; certificare și supraveghere respectare
standarde de protecție mediu aferente activitățiilor de aviație civilă și supravegherea aplicării și
respectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniile anterior
referite, a prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale, a legislaţiei comunitare aplicabile,
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precum şi a celor care decurg din tratatele şi acordurile internaţionale la care România este
parte
Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
- Șoseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: organism tehnic specializat care are ca obiect
de activitate exercitarea, în condițiile prevazute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a
sigurantei zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul
Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare

Data

-

ianuarie 2017 – iunie 2017

Funcția sau postul ocupat

-

Director Adjunct Supervizare Operațiuni Aeriene și Navigabilitate / -

Principalele activitați și responsabilități

-

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
- Șoseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: organism tehnic specializat care are ca obiect
de activitate exercitarea, în condițiile prevazute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a
sigurantei zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul
Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare

Data

-

noiembrie 2016 – ianuarie 2017

Funcția sau postul ocupat

-

Secretar de Stat / -

Principalele activitați și responsabilități

-

coordonarea activității compartimentelor din cadrul structurii organizatorice ale Ministerului
Transporturilor şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea acestuia şi a
activităţilor stabilite prin acte normative, specifice domeniului aviație civilă; organizarea şi
coordonarea elaborării şi implementării politicii de aplicare a strategiei naţionale şi sectoriale și
iniţierea / elaborarea / avizarea proiectelor de acte normative, aplicarea prevederilor actelor
normative aferente domeniului aviaíe civilă; asigurarea realizării atribuţiilor Ministerului
Transporturilor pentru domeniul aviație civilă , a disciplinei profesionale în cadrul acestuia, a
realizării sarcinilor din şedinţele de Guvern şi a sarcinilor din acte normative în domeniul aviației
civile și reprezentarea Ministerul Transporturilor în comisii/comitete/grupuri de lucru organizate
la nivel interministerial.
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conducerea, îndrumarea și coordonarea activităților specifice domeniilor de activitate operațiuni
aeriene, navigabilitate și certificare personal aeronautic civil, coordonarea planificării și organizării
proceselor de autorizare / certificare, supraveghere continuă a siguranței zborului și a menținerii
condiţiilor asociate autorizării / certificării:
(i) - aeronavelor civile înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, precum
şi a produselor şi articolelor asociate,
(ii)- organizaţiilor care:
- proiectează, produc, întreţin, asigură continuitatea navigabilităţii pentru aeronave civile,
- proiectează, produc, întreţin produse (altele decât aeronave) şi articole pentru a/c civile,
- distribuie produse pentru aeronautica civilă,
- efectuează încercări specializate pentru aeronautica civilă,
(iii) - operatorilor aerieni şi agenţilor aeronautici / comerciali care desfă-șoară activităţi conexe
transportului aerian de bunuri periculoase;
(iv) - personalului aeronautic civil, examinatorilor aeromedicali, centrelor aeromedicale, centrelor
de competenţă lingvistică și echipamen-telor sintetice de pregătire
(v) - organizaţiilor care:
- pregătesc personal aeronautic civil,
- instruiesc personal ce efectuează examinări nedistructive pentru aeronautica civilă,
sudori şi personal ce efectuează examinări nedistructive pentru aeronautica civilă,
precum și omologare, certificare de tip, aprobare reparații și modificări pentru aeronave civile,
produse (altele decât aeronave) şi articole asociate acestora; înmatriculare / identificare
aeronave civile în România și activități conexe acesteia; certificare și supraveghere respectare
standarde de protecție mediu aferente activitățiilor de aviație civilă și supravegherea aplicării și
respectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniile anterior
referite, a prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale, a legislaţiei comunitare aplicabile,
precum şi a celor care decurg din tratatele şi acordurile internaţionale la care România este
parte
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Numele și adresa angajatorului

-

Ministerul Transporturilor
Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 1, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

transporturi / domeniu de stat / organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu
personalitate juridică, care funcționează în subordinea Guvernului, stabileşte politica în domeniul
transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi
de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte
rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport fiind și
autoritate publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la
nivelul Uniunii Europene

Data

-

aprilie 2013 – noiembrie 2016

Funcția sau postul ocupat

-

Director Direcție Supervizare / -

Principalele activitați și responsabilități

-

conducerea nemijlocită a Direcției Supervizare în ceea ce privește:
a) autorizare / certificare, supraveghere continuă a siguranţei zborului şi a menţinerii condiţiilor
asociate autorizării / certificării:
(i) - aeronave civile înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, precum
şi a produse şi articole asociate, organizaţii ce proiectează, produc, întreţin, asigură
managementul continuității navigabilităţii pentru aeronave civile, proiectează, produc,
întreţin produse (altele decât aeronave) şi articole pentru aeronave civile, distribuie
produse pentru aeronautica civilă, efectuează încercări specializate pentru aeronautica
civilă, organizaţii ce instruiesc personal ce efectuează examinări nedistructive pentru
aeronautica civilă, precum şi sudori şi personal ce efectuează examinări nedistructive
pentru aeronautica civilă;
(ii) - operatori aerieni şi agenţi aeronautici / comerciali care au activităţi conexe transportului
aerian de bunuri periculoase;
(iii) - personal aeronautic civil, organizaţii de pregătire personal aeronautic civil navigant,
echipamente sintetice de pregătire, examinatori aeromedicali şi centre aeromedicale,
precum şi centre de competenţă lingvistică;
(iv) - furnizori de management trafic aerian / servicii de navigaţie aeriană, sisteme,
componente şi proceduri asociate acestora;
(v) - operatori de aeroport, aerodrom și heliport, aeroporturi, aerodromuri și heliporturi,
sisteme şi echipamente de aerodrom / aero-portuare, servicii şi agenţi aeronautici civili
aeroportuari sau cu activităţi conexe domeniului aeroporturi, servicii pentru furnizarea
facilităților aeronautice pe aeroporturile, aerodromurile și heliporturile civile,
şi supraveghere aplicare și respectare de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară
activităţi în domeniile anterior referite, a prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale, a
legislaţiei comunitare aplicabile, precum şi a celor care decurg din tratatele şi acordurile
internaţionale la care România este parte;
b) omologare, certificare de tip, aprobare reparații și modificări pentru aeronave civile, produse
(altele decât aeronave) şi articole asociate acestora;
c) înmatriculare / identificare aeronave civile în România și activități conexe acesteia;
d) certificare și supraveghere respectare standarde de protecție mediu aferente activitățiilor de
aviație civilă.

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: organism tehnic specializat care are ca obiect
de activitate exercitarea, în condițiile prevazute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a
sigurantei zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul
Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare

Data

-

aprilie 2008 – aprilie 2013

Funcția sau postul ocupat

-

Director Direcția Navigabilitate / -

-

conducerea nemijlocită a Direcției Navigabilitate în ceea ce privește autorizarea / certificarea,
supravegherea continuă a siguranţei zborului şi a menţinerii condiţiilor asociate autorizării /
certificării aeronavelor civile înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România,
precum şi a produselor şi articolelor asociate, a organizaţiilor ce produc / întreţin / asigură
continuitatea navigabilităţii pentru aeronave civile, produc / întreţin produse (altele decât

Principalele activitați și responsabilități
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aeronave) şi articole pentru aeronave civile, distribuie produse pentru aeronautica civilă,
efectuează încercări specializate pentru aeronautica civilă, a organizaţiilor ce instruiesc
personalul aeronautic civil (personalul de întreţinere şi cel ce efectuează examinări
nedistructive pentru aeronautica civilă), precum şi a sudorilor şi personalului ce efectuează
examinări nedistructive pentru aeronautica civilă şi supravegherea aplicării şi respectării de
către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul navigabilitate aeronave,
a prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale, a legislaţiei comunitare aplicabile, precum
şi a celor care decurg din tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte.
Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
- Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: asigurarea aplicării reglementărilor
aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine,care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută
produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României precum şi executarea prevederilor
înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte

Data

-

2007 – Aprilie 2008

Funcția sau postul ocupat

-

Șef serviciu certificare și continuitate navigabilitate / -

Principalele activitați și
responsabilități

-

certificare de navigabilitate și supraveghere asigurare continuitate navigabilitate aeronave,
autorizare și supraveghere continuă a oorganizațiilor de întreținere aprobate și a sistemului de
management al întreținerii specific operatorilor aerieni

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
- Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: asigurarea aplicării reglementărilor
aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine,care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută
produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României precum şi executarea prevederilor
înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte

Data

-

1998 – 2007

Funcția sau postul ocupat

-

- / inspector aeronautic

Principalele activitați și
responsabilități

-

certificări de tip, certificări de navigabilitate și înmatriculări aeronave

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română / Direcția Navigabilitate - Serviciul certificări de
navigabilitate și înmatriculări aeronave
- Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: asigurarea aplicării reglementărilor
aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine,care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută
produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României precum şi executarea prevederilor
înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte

Data

-

1996 - 1998

Funcția sau postul ocupat

-

- / inspector aeronautic

Principalele activitați și
responsabilități

-

raportări de siguranță, supervizare implementare prevederi Anexe – ICAO și reglementări
naționale privind siguranța zborului

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română / Direcția Operațiuni Zbor – Serviciul siguranță
operațiuni aeriene
- Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: asigurarea aplicării reglementărilor
aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice,
române sau străine,care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută
produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României precum şi executarea prevederilor
înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte
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Data

1995 – 1996

Funcția sau postul ocupat

-

- / inspector aeronautic

Principalele activitați și
responsabilități

-

certificare de tip aeronave, elaborare directive de navigabilitate, dezvoltare sistem de
reglementări, proceduri și instrucțiuni naționale privind navigabilitatea aeronavelor

Numele și adresa angajatorului

-

Autoritatea Aeronautică Civilă Română / Direcția Navigabilitate - Serviciul certificări de tip,
reglementări și aprobări de navigabilitate
- Soseaua București-Ploiești, nr. 38-40, Sector 1, București, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / regie autonomă: asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice
naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau
străine,care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi servicii
pentru aviaţia civilă pe teritoriul României precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi
acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte

Data

-

1990-1995

Funcția sau postul ocupat

-

- / inginer aeronave

Principalele activitați și
responsabilități

-

întreținere și expoatare aeronave, elaborare și aplicare programe de întreținere pentru
aeronave cu MTOW sub 5500 kg, elaborare tehnologii de reparație și întreținere

Numele și adresa angajatorului

-

Aeroclubul României / Serviciul tehnic – tehnologic
- Bld. Lascăr Catargiu, sector 1, București, Romînia

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / instituție publică – întreținere și exploatare aeronave

Dates

1987 – 1995

Funcția sau postul ocupat

-

- / inginer aeronave

Principalele activitați și
responsabilități

-

fabricație și întreținere aeronave / elaborare tehnologii și executare de lucrări specifice
fabricației și întreținerii aeronavelor tip IAR-330, IAR-316B, PZL-104 Wilga 35A; Zlin526/526F/726, planoare și motoplanoare

Numele și adresa angajatorului

-

Intreprinderea de Construcții Aerospațiale – Ghimbav Brașov
- Strada Aeroportului nr. 1, cod 2200, Brașov, România

Tip sau sector de activitate

-

aviație civilă / domeniu de stat / intreprindere - fabricație și întreținere aeronave

Data

-

1982 - 1987

Titlul și calificarea acordată

-

Inginer aeronave

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

- / Ingineria aeronavelor: proiectare, intreținere, exploatare

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

Institutul Politehnic București – Facultatea Aeronave

Nivel în clasificarea națională ți
internațională

-

Studii superioare tehnice de lungă durată

Data

-

2012 (12 -16 nov.)

Titlul / calificarea acordată

-

Seminar de instruire pentru continuitatea navigabilității / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Întreținere și continuitate navigabilitate aeronave / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

Direcția Ggenerală a Aviației Civile – Franța / ENAC (Școala Națională de Aviație Civilă)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
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Data

-

2018

Titlul / calificarea acordată

-

- / Effective Compliance Monitoring Trening Course

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Monitorizarea conformării - Curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

Bains Simmons – Aviation Safety Academy

Data

-

2008

Titlul / calificarea acordată

-

- / Aircraft Fuel tank Safety – Level 1 and Level 2 for Part-M and Part-145 Trening Course

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Întreținere aeronave- Curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2008

Titlul / calificarea acordată

-

IR Part-M, Subpart I Curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Evaluări de navigabilitate / personal de evaluare navigabilitate aeronave

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2008

Titlul / calificarea acordată

-

IR Part-M, Subpart G for Operators and CAMOs – Curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Organizașii de management continuitate navigabilitate – Curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2008

Titlul / calificarea acordată

-

EASA Part M for General Aviation - Curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Aviație generală: continuitatea de navigabilitate a aeronavelor – Curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2008

Titlul / calificarea acordată

-

Maintenance Programme Course (Large Aircraft) Training Course

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Întreținere și continuitatea navigabilității aeronavelor – Curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Dates

-

2007

Titlul / calificarea acordată

-

IR Part-M: curs de instruire

Subiecte principale / Calificări
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ocupaționale acoperite

-

Întreținerea și managementul continuității navigabilității aeronavelor: curs de instruire / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2007

Titlul / calificarea acordată

-

Auditarea domeniului de întreținere aeronave: curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Întreținere aeronave

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2004

Titlul / calificarea acordată

-

Curs de navigabilitate / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Navigabilitate aeronave / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

UK-CAA

Data

-

2003

Titlul / calificarea acordată

-

JAR-OPS subpart M: curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Întreținere aeronave / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2003

Titlul / calificarea acordată

-

JAR 145: curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Aprobarea oerganizațiilor de întreținere aeronave / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

2003

Titlul / calificarea acordată

-

JAR -21: curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Reparații și modificări la aeronave / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

JAA Training Organisation

Data

-

1995

Titlul / calificarea acordată

-

Navigabilitatea Aeronavelor de transport aerian commercial: curs de instruire / -

Subiecte principale / Calificări
ocupaționale acoperite

-

Certificarea de navigabilitate a aeronavelor / -

Numele și tipul instituției de
învățământ și formare profesională

-

ENAC France

Personal skills and
competences
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Limba maternă)

Română

Limbi străine
Auto-evaluare

Înțelegere
Ascultare

Nivel European (*)

Vorbire
Citire

Interacțiune

Scriere
Exprimare

Engleză

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

Franceză

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

B
2

Good

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Competențe și abilități sociale
Competențe și aptitudini
organizatorice
Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Alte informații
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Surname(s) First name(s)

- Experiențî de lucru în mediul European cum ar fi înlocuitorul directorului general al AACR la EASA
Management Board și membru în EASA-NAA Partnership
- Managementul Direcției Navigabilitate ( 28 angajati) Direcției Supervizare (4 Servicii; în jur de 80
de angajați)
- Organizarea de seminarii și workshop – în domeniul întreținerii și navigabilității aeronavelor
- Microsoft Office Programmes

Categoria B
HOBBY:
Galerii de artă
Sport, în mod particular handball;
Călătorii și înțelegerea altor culturi.

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Union, 2004-2010 24082010

