
[Type here] 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. ( vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ACHIM Daniel 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 021-208.13.02 Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) daniel.achim@caa.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16 ianuarie 1962 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Şef Birou Analiză Siguranţă 
AACR 

  
 
 
 
 

Experienţa profesională  

  
Perioada 2014 –  

Funcţia sau postul ocupat Şef Biroui Analiză Siguranţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Analizarea în scopul avizării proiectelor de acte normative şi reglementări de aviaţie civilă elaborate în 
cadrul AACR 

- Elaborarea de reglementări de aviaţie civilă din domeniul specific de activitate 
- Coordonarea procesului de elaborare a analizelor de siguranţă  şi la emiterea rapoartelor de siguranţă; 
- Coordonarea procesul de implementare a PNSAC și elaborare pNSAC; 
- Gestionarea Bazei de date interne și a Bazei de date de siguranță; 
- Coordonarea implementării recomandărilor de siguranță; 
- Gestionarea SIB și EB în cadrul AACR; 
- Reprezentant AACR în: 
 - Safety Management Technical Body (SM TeB) 
 - Network of Analysts (- 2020) 
 - Air Safety Commitee(- 2020) 
 - EPAS Focal Point 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Director General 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Siguranţa în aviaţia civilă 

 
 
 
 
 
 

 
Perioada 2012 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu de Evaluarea şi Analiză a Siguranţei 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Analizarea în scopul avizării proiectelor de acte normative şi reglementări de aviaţie civilă elaborate în 
cadrul AACR 

- Elaborarea de reglementări de aviaţie civilă din domeniul specific de activitate 
- Coordonarea procesului de elaborare a analizelor de siguranţă  şi la emiterea rapoartelor de siguranţă; 
- Participarea la procesul de implementare a PNSAC 
- Coordonarea activităţii compartimentului SAFA 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Direcţia Transport Aerian 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Siguranţa în aviaţia civilă 
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Perioada 2011 –  2012 

Funcţia sau postul ocupat Inspector aeronautic 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Analizarea în scopul avizării proiectelor de acte normative şi reglementări de aviaţie civilă elaborate în 
cadrul AACR 

- Elaborarea de reglementări de aviaţie civilă din domeniul specific de activitate 
- Participarea la întocmirea documentelor specifice politicii de calitate a AACR 
- Participarea în cadrul echipelor de audit de calitate din cadrul AACR 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Standardizare Reglementări şi Calitate 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Standardizare şi calitate 

  
Perioada 2009 –  2011 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborarea strategiei de dezvoltare a aeroporturilor de interes naţional 
- Elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de aviaţie civilă 
- Coordonarea activităţii aeroporturilor de interes naţional şi a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă (SSAvC) 
- Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul aeroportuar şi al SSAvC 
- Implementarea legislaţiei europene specifice activităţii aeroporturilor şi a celei privind ajutorul de stat 
- Participarea la reuniunile Grupului de lucru pentru transpunerea Directivei 2009/12/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind tarifele aeroportuare 
- Membru în consiliul de administraţie / de conducere la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti / 

CN Aeroporturi Bucureşti, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă şi Aeroportul Cluj-Napoca 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Direcţia Generală Aviaţie Civilă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie centrală 

  
Perioada 2007 –  2009 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Aeroporturi şi Trafic Aerian 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborarea strategiei de dezvoltare a aeroporturilor de interes naţional 
- Elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de aviaţie civilă 
- Coordonarea activităţii aeroporturilor de interes naţional şi a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă (SSAvC) 
- Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul aeroportuar şi al SSAvC 
- Coordonarea elaborării proiectelor de acte normative în domeniul aeroportuar trafic aerian 
- Implementarea legislaţiei europene specifice activităţii aeroporturilor  
- Responsabil cu dosarul proiectului de Directivă privind tarifele aeroportuare – participarea la Grupul de 

lucru privind aviaţia din cadrul Consiliului UE 
- Membru în consiliul de administraţie / AGA la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, 

Aeroportul internaţional Timişoara – Traian Vuia şi Aeroportul Cluj-Napoca 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor, Direcţia Generală Aviaţie Civilă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie centrală 

  
Perioada 2003 –  2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborarea strategiei de dezvoltare a aeroporturilor de interes naţional 
- Elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de aviaţie civilă 
- Coordonarea activităţii aeroporturilor de interes naţional şi a Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă (SSAvC) 
- Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul aeroportuar şi al SSAvC 
- Gestionarea Fondului Special al Aviaţiei Civile 
- Implementarea legislaţiei europene specifice activităţii aeroporturilor  
- Membru în consiliul de administraţie / de conducere la Aeropor-tul Internaţional Henri Coandă 

Bucureşti, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, Aeroportul Cluj-Napoca / Aeroportul Satu Mare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor, Direcţia Generală Aviaţie Civilă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie centrală 
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Perioada 1995 –  2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Aeroporturi 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Elaborarea strategiei de dezvoltare a aeroporturilor / aeroporturilor de interes naţional 
- Elaborarea şi monitorizarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii de aviaţie civilă 
- Coordonarea activităţii aeroporturilor / aeroporturilor de interes naţional şi a Academiei Române de 

Aviaţie (ARA) 
- Elaborare proiecte de acte normative în domeniul aeroportuar şi al ARA 
- Gestionarea Fondului Special al Aviaţiei Civile 
- Membru în consiliul de administraţie / de conducere la Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia, 

RA Aeroporturile Teritoriale, Academia Română de Aviaţie, Compania ROMAVIA 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor, Direcţia Generală Aviaţie Civilă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie centrală 

  
 
 
 

Perioada 1987 –  1995 

Funcţia sau postul ocupat Inginer aeronave – aparate de bord 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Proiectare echipamente aeronave (senzor presiune, înregistrator foto, înregistrator date de zbor, 
decodificare date de zbor, etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Echipamente Aerospaţiale AEROFINA - Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Proiectare şi autorizare echipamente aeronave militare 

  
Perioada 1986 –  1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer aeronave – aparate de bord 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Proiectare echipamente aeronave (senzor presiune, înregistrator foto, înregistrator date de zbor, 
decodificare date de zbor, etc.) 

Numele şi adresa angajatorului   Întreprinderea de Construcţii Aeronautice I.C.A. - Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Întreţinere aeronave militare (elicopter PUMA) 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Septembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Safety Risk Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IATA – Bruxelles  

  

Perioada octombrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cooperarea la nivel global în aviație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ICAO – Atena  

  

Perioada noiembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SSP and EASA Authority Management System course 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

JAA - Hoofddorp 
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Perioada martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu 
privire la evenimentele de aviație civilă, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia Europeană - Bruxelles 

  

Perioada aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de Sisteme de Management al Siguranţei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ICAO - Paris 

  

Perioada septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Monitorizare continuă a siguranţei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ICAO-Paris 

  

Perioada mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ISO 9001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Quassaro - România 

  
Perioada august 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prevederi OACI referitoare la Programul Naţional de Siguranţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Aviaţie din Singapore 

  
Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătire teoretică personal de securitate aeronautică – bază şi managementul securităţii aeroportuare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă  

  
Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de formare specializată 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de Formare Specializată în Administraţie publică cu durata de 1 an destinat funcţionarilor 
publici de conducere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Administraţie  
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Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sistemul de management al siguranţei în aviaţia civilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire IATA (Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni)  

  
Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Studii Europene 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ECDL Complet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire în Informatică 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificarea aeroporturilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire IATA (Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni) 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing aeroportuar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Studii Europene  

  
Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de aeroport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Studii Europene  

  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul instituţiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire pentru Administraţie Publică 

  
Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conducerea executivă în aviaţia civilă 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Aviaţie din Singapore 

  
Perioada 1981 – 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer aeronave  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Aeronave – Bucureşti - Aparate de bord 

  
Perioada 1976 – 1980 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică / Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Dimitrie Cantemir, Bucureşti 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă 
- adaptabilitate în mediu multicultural, ca urmare a participării la numeroase conferinţe, 

simpozioane, evenimente internaţionale 
- susţinerea de prezentări în conferinţe naţionale şi internaţionale 
- capacitate de comunicare 
- argumentarea punctelor de vedere 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de conducere 
- capacitate organizatorică 
- medierea situaţiilor posibil conflictuale 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- utilizarea aplicaţiilor de tip MS Office (ECDL Complet şi utilizarea acestor aplicaţii în mod uzual) 

Permis(e) de conducere Categoria B  

 

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

