Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

VIRLAN Claudia

VIRLAN Claudia
Sector 1, Bucuresti, ROMANIA

claudia.virlan@caa.ro

Sex Female | Date of birth 28/09/1971 | Nationality Romanian

EXPERIENȚĂ

Aprilie 2017 - Prezent

Șef Serviciu Navigație Aeriană
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Coordonarea activităților de supervizare în domeniul serviciilor de navigație aeriană/managementul
traficului aerian;
▪ Coordonarea procesului de reglementare și supraveghere continuă a respectării reglementărilor
aplicabile domeniului serviciilor de navigație aeriană/managementul traficului aerian de către agenții
aeronautici civili și personalul acestora;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor în serviciilor de
navigație aeriană/managementul traficului aerian;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a organizațiilor de proiectare de proceduri de zbor și
a procedurilor de zbor ;
▪ Coordonarea procesului de raportare a implementării Planului general al managementului traficului
aerian in Romania ;
▪ Coordonarea procesului de aprobare a conținutului Publicației de Informare Aeronautică a României ;
▪ Colaborarea cu autoritățile militare de aviație pentru activități de organizare a spațiului aerian din
România și a utilizării flexibile a spațiului aerian;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel international în relație cu organizațiile și agențiile de
aviație civilă;
▪ Coordonarea proiectelor cu finanțare europeană;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Aprilie 2014 – Aprilie 2017

Director adjunct Supervizare
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Coordonarea activităților de certificare și supervizare în domeniul operațiuni aeriene, navigabilitate și
certificare personal din aviația civilă;
▪ Coordonarea procesului de supraveghere continuă a respectării reglementărilor aplicabile domeniilor
operațiuni aeriene, navigabilitate și certificare personal din aviația civilă;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor pentru centrele de
pregătire a personalului aeronautic și a echipamentelor sintetice de pregătire ale acestora;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a centrelor medicale aeronautice, examinatorilor
medicali și certificarea medical a personalului aeronautic;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel international în relație cu organizațiile și agențiile de
aviație civilă;
▪ Coordonarea proiectelor cu finanțare europeană;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Aprilie 2013 – Aprilie 2014

Director adjunct Supervizare și membru al Consiliului de Administrație
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
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▪ Urmărirea activității de conducere și gestionare operative a Autorității Aeronautice Civile Române
pentru incadrearea în indicatorii tehnico-economici aprobați;
▪ Avizarea bugetului, a necesarului de resurse umane și financiare pentru buna desfăsurare a
activității Autorității Aeronautice Civile Române ;
▪ Avizarea Planurilor de supraveghere și reglementare ale Autorității Aeronautice Civile Române ;
▪ Coordonarea activităților de certificare și supervizare în domeniul operațiuni aeriene, navigabilitate și
certificare personal din aviația civilă;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor pentru centrele de
pregătire a personalului aeronautic și a echipamentelor sintetice de pregătire ale acestora;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a centrelor medicale aeronautice, examinatorilor
medicali și certificarea medical a personalului aeronautic;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel international în relație cu organizațiile și agențiile de
aviație civilă;
▪ Coordonarea proiectelor cu finanțare europeană;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă
Septembrie 2012 - Aprilie 2013

Director general al Autorității Aeronautice Civile Române și membru al Consiliului
de Administrație
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Gestionarea tuturor activităților instituției conform regulamentului de organizare și funcționare;
▪ Asigurarea aplicării și implementării cadrului de reglementare aplicabil în aviatia civilă;
▪ Asigurarea funcției de Manager responsabil al Programului Național de Siguranță în aviația civila ;
▪ Gestionarea resurselor umane și materiale și respectarea indicatorilor de management aprobați;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel național și international în relație cu organizațiile și
agențiile de aviație civilă;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Iulie 2009 – Septembrie 2012

Președinte al Consiliului de Administrație și Director general al Autorității
Aeronautice Civile Române
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Gestionarea tuturor activităților instituției conform regulamentului de organizare și funcționare;
▪ Asigurarea aplicării și implementării cadrului de reglementare aplicabil în aviatia civilă;
▪ Asigurarea funcției de Manager responsabil al Programului Național de Siguranță în aviația civila ;
▪ Gestionarea resurselor umane și materiale și respectarea indicatorilor de management aprobați;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel național și international în relație cu organizațiile și
agențiile de aviație civilă;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Octombrie 2007 – Iulie 2009

Director Supervizare Servicii de Navigație Aeriană
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Coordonarea activităților de supervizare în domeniul serviciilor de navigație aeriană/managementul
traficului aerian;
▪ Coordonarea procesului de reglementare și supraveghere continuă a respectării reglementărilor
aplicabile domeniului serviciilor de navigație aeriană/managementul traficului aerian de către agenții
aeronautici civili și personalul acestora;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor în serviciilor de
navigație aeriană/managementul traficului aerian;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor pentru centrele de
pregătire a controlorilor de traffic aerian și personalului support pentru serviciile de navigație aeriană
și a echipamentelor sintetice de pregătire a controlorilor de traffic aerian;
▪ Coordonarea procesului de raportare a implementării Planului general al managementului traficului
aerian in Romania ;
▪ Coordonarea procesului de aprobare a conținutului Publicației de Informare Aeronautică a
României ;
▪ Colaborarea cu autoritățile militare de aviație pentru activități de organizare a spațiului aerian din
România și a utilizării flexibile a spațiului aerian;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel international în relație cu organizațiile și agențiile de
aviație civilă;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

© European Union, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 2 / 5

Curriculum Vitae
Octombrie 2003 – Septembrie 2007

VIRLAN Claudia

Inspector aeronautic servicii de navigație aeriană
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Supervizare în domeniul serviciilor de navigație aeriană/managementul traficului aerian;
▪ Reglementare și supraveghere continuă a respectării reglementărilor aplicabile domeniului
serviciilor de navigație aeriană/managementul traficului aerian de către agenții aeronautici civili și
personalul acestora;
▪ Certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor în serviciilor de navigație
aeriană/managementul traficului aerian;
▪ Certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor pentru centrele de pregătire a controlorilor de
traffic aerian și personalului support pentru serviciile de navigație aeriană și a echipamentelor
sintetice de pregătire a controlorilor de traffic aerian;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Februarie 2002 – Septembrie 2003

Șef Serviciu Standardizare Reglementări și Siguranță
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Coordonarea procesului de standardizare a reglementărilor aplicabile în aviația civilă;
▪ Coordonarea aplicării măsurilor de siguranță în aviația civilă;
▪ Elaborarea strategiei instituției și a proceselor de management general al instituției;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Aprilie 2000 – Ianuarie 2002

Șef Serviciu Licențe Personal Aeronautic
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
▪ Coordonarea activităților de certificare și supervizare în domeniul certificare personal din aviația
civilă;
▪ Coordonarea procesului de reglementare și supraveghere continuă a respectării reglementărilor
aplicabile domeniului certificare personal din aviația civilă;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a echipamentelor și procedurilor pentru centrele de
pregătire a personalului aeronautic și a echipamentelor sintetice de pregătire ale acestora;
▪ Coordonarea procesului de certificare/aprobare a centrelor medicale aeronautice, examinatorilor
medicali și certificarea medical a personalului aeronautic;
▪ Reprezentarea instituției și a României la nivel international în relație cu organizațiile și agențiile de
aviație civilă;
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Septembrie 1998 – Martie 2000

Șef birou Servicii Navigație Aeriană
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Iulie 1997 – August 1998

Head of MET Office
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Business or sector Supervizarea siguranței în aviația civilă

Septembrie 1995– Iunie1997

MET Expert
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Business or sector Safety oversight of civil aviat Supervizarea siguranței în aviația civilă ion

EDUCAȚIE ȘI PREGĂTIRE
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1996 - 2017
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Certificate
Instituții de pregătire în aviația civilă și Organizații Internaționale
▪ Project management fundamentals - EDU
▪ SSP Instructor - ICAO
▪ Safety oversight of ATM systems – IANS EUROCONTROL
▪ Safety auditor – IANS EUROCONTROL
▪ ATS Safety auditor – SINGAPORE AVIATION ACADEMY
▪ Safety Manager/ Policy/ Safety assessment of external services – IANS EUROCONTROL
▪ FHA/PSSA/SSA Methodology – IANS EUROCONTROL
▪ State Safety Programme - ICAO
▪ Safety Management Systems – IANS EUROCONTROL
▪ ECAC familiarization - ICAO
▪ Next generation of aviation professionals - ICAO
▪ Emergency and contingency planning in aviation – FLIGHT SAFETY FOUNDATION
▪ Just culture for prosecutors - EUROCONTROL
▪ Investigation of ATM events – IANS EUROCONTROL
▪ Human resources analysis – SPAIN MoT
▪ JAR-OPS/ JAR-FCL – JAA TRAINING ORGANISATION
▪ Auditor for ISO quality systems - QUASARO
▪ Project management – BAILBROOK COLLEGE
▪ Examination Techniques – IANS EUROCONTROL
▪ Theoretical Instruction techniques – IANS EUROCONTROL
▪ Forecasting techniques – UK MET OFFICE
▪ Licență meteorolog aeronautic – Școala superioară de aviație civilă

1990 - 1995

Licență
Facultatea de Fizică, Universitatea București
▪ Fizica Atmosferei și Pământului

2003 - 2005

Master
Școala Națională de Studii Politice și Administrative
▪ Spațiul Public European

ABILITĂȚI PERSONALE
Limba maternă

Romanian

Alte limbi străine

ȊNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

FrenchFranceză

B2

C1

B2

B2

B2

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Abilități de comunicare

▪ Exprimare concisă și la obiect rezultată din experiența managerială
▪ Ȋncurarjarea spiritului de echipă
▪ Adaptabilitate în mediu multicultural și multi-național
▪ Mediator în situații de conflict
▪ Capabilitate de argumentare a unor situații complexe
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Abilități
manageriale/organizaționale

Abilități de serviciu

Computer skills

VIRLAN Claudia

▪ Calități de conducător (responsabil pentru echipe de peste 200 de persoane)
▪ Coordonator național de standardizare ;
▪ Manager de proiect pentru proiecte de înfrățire instituțională cu finanțare eruopeană ;
▪ Coordonator de proiecte diverse ;
▪ Cunoașterea și aplicarea proceselor de control
▪ Cunoașterea aspectelor procedural și aplicarea în cadrul serviciului
▪ Atingerea obiectivelor cu rezultate pozitive
▪ Microsoft Office™ tools

ADDITIONAL INFORMATION
Publicatii
Prezentări
Proiecte

Reprezentare internațională

▪ Articole în diverse reviste de specialitate
▪ Participări în calitate de vorbitor la conferințe internaționale în aviația civilă
▪ Coordonator proiect “Syncronised PBN Implementation Cohesion Project” in Romania
▪ Conducător junior de proiect pentru Twinning Project TR 11 IB TR 01 “ STRENGTHENING
INSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE CAPACITY OF THE TURKISH DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION”
▪ Reprezentantul României în foruri de conducere la nivel aeropean: e.g EASA Management Board
(2009-2012), Single Sky Committee (2007-2013), Safety Regulatory Commission EUROCONTROL,
ICAO METG;
▪ Reprezentantul instituției la OACI, EUROCONTROL, JAA, EASA

Date: 07 noiembrie 2018
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