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INFORMAŢII PERSONALE Smeu Florin Gabriel 
 

  

Adresa: Bucuresti  Romania  

Telefon:   

e-mail:  

Sexul: Masculin , data nașterii: 02 Noiembrie 1969, naționalitatea: română, stagiu militar satisfacut 

 
 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ  RELEVANTĂ   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Iulie 2017 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Reprezentant Tehnic 

KAMSTRUP A/S REPREZENTANȚĂ 

 Acordarea de consultanță la instalarea sistemelor smart metering pentru apă rece, apă 
caldă menajeră și energie termică 

 Acordarea de asistență tehnică  la instalarea și punerea în funcțiune a  sistemelor smart 
metering pentru apă rece, apă caldă menajeră și energie termică 

 Întocmirea documentelor necesare obținerii de avize și autorizații pentru echipamentele 
Kamstrup ce urmează a fi instalate  

 Obținerea de avize și autorizații de la autoritățile competente ale statului român pentru 
echipamentele Kamstrup ce urmează a fi instalate  

 Acordarea de suport tehnic pentru distribuitorii echipamentelor Kamstrup 

 Activități de reprezentare în diverse situații 
Tipul de activitate: Proiectare si executie sisteme  AMR (citire automata a contoarelor) si contorizare 
inteligentă utilități 
Domeniul de activitate: Sisteme de achiziție, gestiune și transmisii de date 
 

Noiembrie 2012  - Iulie 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Director Divizie Execuție Lucrări 

S.C. TOTAL STRADA S.R.L. București , România 

 Coordonarea si controlul  activităților de producție cu personal angajat 

 Supervizarea activităților subcontractate altor societăți 

 Avizarea din punctul de vedere al execuției lucrărilor a proiectelor societații 

 Participarea ca membru permanent și ulterior în calitate de președinte la ședințele Comisiei 
Tehnico – Economice, pentru avizarea proiectelor și a execuției acestora 

 Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităților de implementare ale proiectelor noi și 
ale proiectelor pilot ale societații la nivel național 

 Activități de reprezentare a societății în diverse situații 
Tipul de activitate: Proiectare si execuție instalații electrice  
Domeniul de activitate: Construcții montaj 
 

Aprilie 2012  - Noiembrie 2012 

 
 
 

 

Director Execuție Lucrări 

S.C. CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L. București , România 

 Coordonarea si controlul  activităților de producție cu personal angajat 

 Supervizarea  activităților  subcontractate altor societăți 

 Activități de reprezentare a societății în diverse situații 
Tipul de activitate: Proiectare si execuție instalații electrice  
Domeniul de activitate: Construcții montaj 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  
 

 
 
 
 
 

Ianuarie 2009  - Aprilie 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Director  Execuție Lucrări 

S.C. TOTAL STRADA S.R.L. București , România 

 Coordonarea si controlul  activităților de producție cu personal angajat 

 Supervizarea  activităților  subcontractate altor societăți 

 Avizarea din punctul de vedere al execuției lucrărilor a proiectelor societății 

 Participarea în calitate de  membru permanent  la ședințele Comisiei Tehnico – Economice, 
pentru avizarea proiectelor și a execuției acestora 

 Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităților de implementare ale proiectelor noi și 
ale proiectelor pilot ale societații la nivel național 

 Activități de reprezentare a societății în diverse situații 
Tipul de activitate: Proiectare si execuție instalații electrice  
Domeniul de activitate: Construcții montaj 
 

Mai 2006  - Ianuarie 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Electrician 

S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII EXCLUSIV S.R.L. București , România 

 Execuție instalații electrice, automatizări și curenți slabi – antiefracție 

 Concepere instalații electrice și antiefracție în vederea executării acestora 

 Întocmirea documentațiilor tehnice 

 Întocmirea ofertelor tehnico-financiare 

 Acordarea de asistență tehnică și supervizarea instalațiilor executate de societăți partenere 

 Activitați de reprezentare a societății în diverse situații 
Tipul de activitate: Proiectare si execuție instalații electrice  
Domeniul de activitate: Construcții montaj 
 

Ianuarie 1995  -  Mai 2006   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Consilier Tehnic 

S.C. IMPEX PANCOM  S.R.L. București , România 

 Organizarea și asigurarea logistică pentru activitățile de import - export produse metalurgice 

 Organizarea și ulterior coordonarea și supravegherea activităților de depozitare și logistică  

 Îndeplinirea formalităților vamale  

 Organizarea și supervizarea activităților de modernizare și construire a spațiilor societății 

 Activități de reprezentare a societății în diverse situații 
Tipul de activitate: Comerț 
Domeniul de activitate: Comerț  produse metalurgice 
 

August 1988  - Februarie  1990 

 
 
 
 
 

 

Muncitor Practicant 

AUTOMATICA  București, România 

 Exercitarea  calificării de electronist pentru automatizări  
Tipul de activitate: Industrie  
Domeniul de activitate: Producție echipamente de automatizări industriale 

1984 - 1988  Electronist pentru automatizări  i  

Liceul  industrial Spiru Haret București – profil electrotehnic 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B1  B1  A2  A2  A2  

Franceză B1  B1  A2  A1  A1  

                                        Germană 
                A1  A1   A1   A1  A1 

 

 

Competenţe de comunicare  ▪ Foarte bune  competenţe de comunicare dobândite prin activitatea de reprezentare a societăților  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (am coordonat  echipe de până la  30 persoane – ingineri, tehnicieni, electricieni) 

▪ foarte bunecompetențe organizatorice dobândite prin exercitarea activității de director divizie 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a domeniului instalatiilor electrice 

▪ o bună cunoaștere a domeniului smart metering  

▪ o bună cunoaștere a operarii, programării și utilizării sistemelor de citire automata a contorilor – AMR 
îin general, în particular  a sistemelor Kamstrup - Danemarca 

▪ o bună cunoaștere a domeniului managementului energetic 

▪ cunoștinte tehnice avansate în domeniul contoarelor de energie electică Kamstrup Danemarca 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Independent  Experimentat  Experimentat  Elementar  Elementar  

  

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 ▪ o bună stăpânire a Microsoft Office 

▪ bune cunoştinţe de Auto-Cad 

▪ cunostinte de operare Charisma Enterprising 

▪ cunostinte bune de configurare,  operare si utilizare, Meter-Tool si Omnisoft – AMR Kamstrup 

Alte competenţe  ▪ Electrician autorizat A.N.R.E. categoria IIB - valabilitate 2022 

▪ Absolvent curs tehnici avansate contoare electrice Kamstrup 
 

Permis de conducere  Categoria B, dobandit in 1991, fara antecedente 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 

Participare proiecte și lucrări 

 

▪ Proiect pilot de eficientizare a consumurilor energetice 17 localități; 

▪ Proiect pilot smart metering   

▪ Iluminat arhitectural  și supraveghere video lăcașuri de cult sector 2 București 

▪ Extinderi de rețele electrice 

▪ Instalații de iluminat public București și jud. Ilfov 

▪ Instalații de iluminat festiv Bucuresti, jud. Ilfov, jud. Vrancea, jud. Arad 

▪ Instalații de creștere a siguranței pietonilor București și jud. Arad 

▪ Instalații de iluminat public pasaje rutiere București 

▪ Iluminat arhitectural Pasaj Basarab București 

▪ Iluminat arhitectural Arcul de Triumf  București – infrastructura 

▪ Reabilitare instalații electrice interior  sedii D.G.A.S.M.B. 

▪ Asistență tehnică și supervizare lucrări instalații de iluminat public București 

▪ Instalații electrice  magazin Mega Image – Brâncoveanu 

▪ Instalații electrice  locuințe private   

▪ Instalații de automatizări și antiefracție locuințe private 

▪ Reabilitări  și refuncționalizări instalații electrice  cabinete medicale individuale 

▪ Instalare de sisteme automate de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică 
 


