
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Liviu Petrache 

Adresă București, Strada Hartopului, nr. 15, sector 4 

Telefon +40737095603   

Fax - 

                                                 E-mail   liviu.petrache@gmail.com 
  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii 11 aprilie 1976 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.04.2018 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Persoana Fizica Autorizata 

Activităţi şi responsabilităţi principale Executie instalatii electrice si consultanta tehnica de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului SC Total Grup Solutions Srl, Bucuresti 
SC SIEX Construction Srl, Slobozia 
SC Melsam Construction Srl, Bucuresti 
SC Specto Management Solutions Srl, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

Energie, Constructii  
 
01.09.2017 – 31.03.2018 
Director Tehnic 
Urmarirea realizari proiectelor in concordanta cu graficele de excutie; 
Organizarea planificarea si urmarirea proiectelor in toate etapele de realizare; 
Realizarea proiectelor cu indeplinirea parametrilor de performanta si calitate; 
Negocierea contractelor pentru realizarea proiectelor. 
SC Total Grup Solutions Srl, Bucuresti 
 Instalati electrice si de curenti slabi 
 
15.03.2017 – 31.08.2017 
Inginer electronist 
Operare si mentenanta instalatii electrice 
ALPAB Bucuresti 
Instalatii electrice 
 
01.11.2013 – 14.03.2017 
Director Directia Mentenanta si Dezvoltare 
Gestionarea resurselor financiare, umane, materiale şi informaţionale aferente domeniului  propriu de   
activitate; 
Realizarea activităţii de îndrumare, analiză şi control al sucursalelor în domeniul de activitate; 
Aplicarea în cadrul direcţiei a cerinţelor Sistemului Integrat de Management al Calităţii Mediului, 
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; 
Derularea contractului de mentenanta a retelei electrice de transport a energiei electrice. 
Societatea de mentenanta a retelelor de transport a energiei electrice 
Energie, Instalatii electrice IT 
 
 
 

 
 

 



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

15.03.2013 – 31.10.2013 
Sef Servicu Programare si Urmarire Lucrari – Coordonator Directie Mentenanta si Dezvoltare 
Urmarirea si coordonarea lucrarilor  in vederea incadrarii in termenele de executie si valorile 
contractuale; 
Avizare documentatii tehnico-economice; 
Coordonare Directiei Mentenanta si Dezvoltare; 
Aplicarea, in cadrul activitatii proprii, a politicilor si a strategiei de dezvoltare aprobate a Companiei, 
precum si a programelor aferente; 
Derularea contractului de mentenanta a retelei electrice de transport a energiei electrice. 
Societatea de mentenanta a retelelor de transport a energiei electrice 
Energie,  Instalatii electrice IT 
 
01.12.2012 – 14.03.2012 
Inginer principal 
Analiza si informarea sefilor ierarhici referitor la proiectele aflate in desfasurare; 
Asigurarea implementari SMI QMSSO la nivelul activitati proprii; 
Analiza documentatilor tehnice. 
CNTEE Transelectrica SA 
Energie 
 
01.09.2012 – 30.11.2012 
Director program mentenanta 
Stabilirea prioritatilor de verificare si analiza a unor activitati, conform sarcinilor   primite de 
Ia directorul de directie; 
Verifcarea documentatiilor tehnico-economice in privinta existentei capitolelor si planurilor dedicate  
asigurarii calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatati iin munca, precum si situatiilor de urgenta; 
Raspunde de aplicarea, in cadrul activitatii proprii, a politicilor si a strategiei de dezvoltare 
aprobate a Companiei, precum si a programelor aferente; 
Propune actiuni de eficientizare pentru domeniul propriu de activitate; 
Urmareste realizarea lucrarilor, receptioneaza si pune in functiune numai instalatii si/sau echipamente 
care respecta cerintele de securitate a muncii prevazute in reglementarile specifice;  
Participa Ia fundamentarea proiectului de BVC pentru domeniul propriu de activitate; 
Gestionarea resurselor financiare si incadrarea in fondurile aprobate aferente 
realizarii programului; 
CNTEE Transelctrica SA 
Energie 
 
2002 - 2012 
Inginer Sef Adjunct – Manager de proiect 
Urmarirea calitatii lucrarilor prin respectarea procedurilor de asigurarea calitatii, controlul 
costurilor, respectarea specificatiilor tehnice; 
Organizarea receptiilor Ia terminarea lucrarilor de montaj, constructii si instalatii, Ia terminarea 
lucrarilor de montaj utilaje, echipamente siinstalalii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor 
de productie; 
Organizarea receptiilor finale, Ia expirarea perioadei de garantie; 
Organizarea, planificarea si urmarirea derularii proiectelor in toate etapele de realizare; Elaborarea 
rapoartelor privind stadiul proiectelor; 
Realizarea proiectelor cu indeplinirea parametrilor de performanta si calitate; Participarea Ia 
negocierea si semnarea contractelor pentru realizarea proiectelor;  
Coordonarea si gestionarea corespondentei cat si a documentatiilor tehnice aferente proiectelor; 
SC Energomontaj IEA SA, Bucuresti 
Instalatii electrice – constructii montaj 
 
1997 – 2001 
Electronist 
Depanare echipamente electronice si automatizari industriale 
SC Turbocom EC Srl, Bucuresti 
Reparatii utilaje 
 
 

  



Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
2008 

  Manger de proiect 

Centrul de Studii si Cercetari 

 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

 
 

 
1997 - 2002 
Inginer Diplomat 

  Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 
 
 
1990 - 1994 
Diploma Bacalaureat; Atestat in meseria de electronist 
Liceul Industrial Electronica 

 
 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

 
 

Limba maternă  Limba romana 

 
 

Limba străină cunoscută Limba engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   5  5  5  4  4 

  

 
 

Competenţe şi abilităţi personale Bun organizator; 

Bun negociator; 

Atent la detalii; 

Orientat pe rezultat; 

Creativ si dinamic; 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) 

Microsoft Project 

Autocad 

 

Alte competenţe şi aptitudini Adaptibilitate Ia conditii de stres; Spirit de echipa; 
Disponibilitate pentru deplasari; 
Abilitati pentru lucrul in echipa, organizat; 
 

Permis de conducere Categoria B din 1996 fara evenimente 
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