Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume IULIAN TUDOR
Adresă(e) Bd-ul Chisinau nr.15, bl. A4, sc.A, etj.6, ap. 26, sector 2, cod 022143, Bucuresti, Romania
Telefon(oane) 021/ 303 25 15

Mobil: 0722340818

Fax(uri)
E-mail(uri)

iulian.tudor@hidroelectrica.ro
iuliantudor18@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Romana
18 septembrie1975
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 01.07.2016-prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru Directorat Hidroelectrica SA
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA
Perioada 02.06.2015-30.06.2016
Funcţia sau postul ocupat Director Directie
Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la dezvoltarea si implementarea strategiei Hidroelectrica, asigurarea managementului
bugetului aferent activitatii comerciale/vanzare/cumparare energie electrica si responsabilitatea pentru
coordonarea si dezvoltarea entitatilor subordonate, iar obiectivul principal al postului este coordonarea
activitatii comerciale/vanzare/cumparare energie electrica, in stransa legatura cu activitatea de productie
coordonata de catre Directorul de Productie Energie Electrica.
Prospectarea pietelor de energie electrica en gros si en detail, identificarea modalitatilor de valorificare a
energiei electrice si serviciilor energetice, precum si promovarea si sporirea vanzarilor, asigurarea
desfasurarii politicii de trading furnizare;
Derularea activitatii pe pietele centralizate si adaptarea la cadrul de reglementare;
Urmarirea derularii contractelor de import/export energie electrică;
Eficientizarea activitatii de furnizare prin mentinerea si atragerea de noi clienti.
Dezvoltarea, implementarea, executarea si supervizarea strategiilor de vanzare a energiei din portofoliul
companiei pe piata nationala si pe pietele internationale;
Procedurarea, implementarea si imbunatatirea continua a activitatilor specifice procesului de Trading
Furnizare.
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA
Tipul activităţii sau sectorul de Directia Trading Furnizare
activitate
Perioada 20.06.2014-02.06.2015
Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, îndrumarea şi controlarea activitatii de programare, ofertarea şi producerea energiei
electrice în centralele hidroelectrice din sucursale, în scopul acoperirii obligaţiilor contractate pe Piata
Angro de Energie Electrică: energie electrică şi servicii tehnologice de sistem;
Gestionarea relaţiilor cu pieţele centralizate: ”Piaţa pentru Ziua Următoare ” (PZU), ”piaţa de echilibrare
” (PE), ” piaţa de servicii tehnologice de sistem”; OMEPA
Organizarea , conducerea și verificarea activitatii serviciului Management Energetic Hidroelectrica;
Gestionarea achizitiei de servicii tehnologice de sistem (licitaţii şi cesionări)
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA
Tipul activităţii sau sectorul de Directia Exploatare – Serviciu Management Energetic
activitate
Perioada 01.02.2012 – 19.06.2014
Funcţia sau postul ocupat Inginer principal
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea interfetei cu OMEPA la nivel de UD,verificarea veridicitatii comenzilor si realizatului din
comanda pe piata de echilibrare transmise de OPE,verificarea modului de functionare la nivel de UD al
sucursalelor,verificarea datelor raportate ca realizate la nivel de UD,realizarea de rapoarte/statistici
referitoare la functionarea la nivel de Unitati Dispecerizabile.
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA
Tipul activităţii sau sectorul de Directia Exploatare, Serviciul Management Energetic
activitate
Perioada 01.12.2005 – 31.01.2012
Funcţia sau postul ocupat Inginer principal
Activităţi şi responsabilităţi principale Urmarirea stadiului lucrarilor de retehnologizare in derulare; Verificarea si participarea la avizarea
documentatiilor tehnice si economice pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru activitatea de
retehnologizare si de reparatii; Participarea la negocierile si licitatiile organizate la nivelul sucursalelor
pentru achizitia de produse, servicii si lucrari.
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA
Tipul activităţii sau sectorul de DiviziaTehnica, Serviciul Derulare Lucrari Retehnologizare
activitate
Perioada 01.09.2003 – 30.11.2005
Funcţia sau postul ocupat Inginer – Sef Serviciu Mentenanta
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea planului anual de revizii si reparatii,intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru
reparatiile ce urmeaza a fi executate,programarea lucrarilor in functie de resurse,intocmirea si urmarirea
graficelor de urmarire a reparatiilor,incheierea de procese verbale de receptie in/dupa perioada
reparatiei,realizare de raportari specifice activitatii.
Numele şi adresa angajatorului SC Hidroelectrica SA – Uzina Campina
Tipul activităţii sau sectorul de Serviciul Mentenanta
activitate
Perioada 01.05.2001 – 31.08.2003
Funcţia sau postul ocupat Inginer executie – Sef lucrari
Activităţi şi responsabilităţi principale Executie, reparare sau modernizare retele electrice, statii electrice si posturi de transformare la tensiuni
de 0,4 ÷ 110 kV; proiectare retele electrice, statii electrice si posturi de transformare la tensiuni de 0,4 ÷
110 kV
Numele şi adresa angajatorului SC ACCEPT SRL – Firma autorizata Electrica
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare si executie instalatii electrice 0,4 – 20 KV; Posturi trafo, bransamente aeriene si subterane
Educatie si formare
Perioada 2002 – prezent
Calificare/ Diploma obtinuta Autorizatie Definitiva Electrician Autorizat Grad III
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de ANRE
învăţământ / furnizorului de formare
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Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 14.02.2003 – 24.06.2007
Calificare/ Diploma obtinuta Autorizatie – Sef Compartiment Control de Calitate VI Constructii Energetice, Automatizari (cat. C,D)
Inspector de Stat in Constructii.
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de Inspectoratul de Stat in Constructii
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 29.11. – 03.12.2004
Calificare/ Diploma obtinuta Training certificat – Managementul Achizitiilor Publice
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Economiei si Comertului
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 16 – 20.06.2008 si 21 – 25.07.2008
Calificare/ Diploma obtinuta Training Certificat – Managerul de proiect si managementul prin proiecte
Disciplinele principale studiate Stabilire scop proiect, cerinte proiect, gestiunea costurilor, managementul riscurilor, managementul
comunicarii, managementul echipei de proiect, managementul calitatii proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de FORMENERG
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 16.04. – 31.07.2010
Calificare/ Diploma obtinuta Certificate of Attendance – The Integration and Operation of Wind Power Plants and Photovoltaic
Installations into Power Systems.
Disciplinele principale studiate Modul 1: Renewable power sources and resources: Modul 2: Criteria/requirements/certificates for wind
power plants and photovoltaic installations connection and operation to/as part of the National Power
System (NPS). The dimensioning and safety in operation of the electrical power networks/NPS, in case of
wind power plants and photovoltaic installations connection at NPS electrical power networks; Modul 3:
The Power Quality, in case of wind power plants and photovoltaic installations connection at the National
Power System; Modul 4: The value of the energy generated by wind power plants or photovoltaic
installations.The local effects of the wind and photovoltaic power plants. Storage systems. On-site tests.
Wind power plant development and operation.
Numele şi tipul instituţiei de SIER (SOCIETY OF POWER ENGINEERS IN ROMANIA) Membra a EUREL
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 08.11.2010 – 16.12.2010
Calificare/ Diploma obtinuta Training Certificat – Project Management + Certificat CNFPA – Manager Proiect
Disciplinele principale studiate Managementul proiectelor (8 – 11 nov. Mod.1; 13 – 16 dec. Mod.2).
Stabilire scop proiect, cerinte proiect, gestiunea costurilor, managementul riscurilor, managementul
comunicarii, managementul echipei de proiect, managementul calitatii proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de Roland Gareis Consulting
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 01.02.2011 – 09.06.2011
Calificare/ Diploma obtinuta Specialist Imbunatatire Procese – KAIZEN
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Disciplinele principale studiate Dezvoltarea profesionala continua, dezvoltarea problemelor, comunicarea informatiilor necesare pentru
imbunatatirea proceselor, organizarea locului de munca, identificarea tendintelor de variatie a procesului
si a cerintelor clientului, proiectarea metodelor de analiza si imbunatatire a procesului, dezvoltarea
sistemului intern de imbunatatire continua a proceselor.
Numele şi tipul instituţiei de SC IKAR MANAGEMENT CONSULT SRL
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada august 2011
Calificare/ Diploma obtinuta ORACLE UNIVERSITY – TOTAL SOFT
Disciplinele principale studiate Project Management in Primavera P6.
Numele şi tipul instituţiei de TOTAL SOFT
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala
Perioada 1999 – 2000
Diploma Master
Disciplinele principale studiate Specializarea: Conducerea Proceselor Electrice din Centralele si Statii. Tehnici si Tehnologii.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Energetica
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada 1994 – 1999
Diploma de licenta Licenta
Disciplinele principale studiate Centrale Hidroelectrice
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Energetica
învăţământ / furnizorului de formare
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleza

B1

Utilizator
B1
Independent

Vorbire
Citire
Utilizator
A2
Independent

Participare la
conversaţie
Utilizator
Elementar

Scriere
Discurs oral

A2

Utilizator
Elementar

Exprimare scrisă
A2

Utilizator
Elementar

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati.
Sunt obisnuit sa lucrez in conditii de stres si cu termene limita.
Competenţe şi aptitudini Sunt o persoana responsabila, meticuloasa, comunicativa, care apreciaza atat lucrul individual si spiritul
organizatorice de competitie, cat si lucrul in echipa.
Organizarea eficienta a propriei activitati pentru indeplinirea obligatiilor profesionale.
Competenţe şi aptitudini tehnice Buna cunoastere a legislatiei, normativelor si normelor tehnice si corecta aplicare a acestora
Gasirea unor solutii concrete pentru diverse situatii aparute in productie in conformitate cu situatia reala,
respectind reglementarile in vigoare.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Operare calculator - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OutLook).
calculatorului Utilizare sisteme de operare – Microsoft Windows.
Experienţă în utilizarea serviciului Internet.
Competenţe şi aptitudini artistice

-

Permis de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare Referinte: La cerere

Curriculum Vitae
Semnatura:
Data:

pag.4

Anexe

Curriculum Vitae
Semnatura:
Data:

pag.5

