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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Olteanu, Gheorghe 

Adresa(e) Str.                nr.                                     , București, România 

Telefoane  +                   Mobil +                              

Fax(uri)  

E-mail(uri)                                   

Naționalitate Română 

Data nașterii                                  

Sex Masculin 
  

  

Experiența profesională  
  

Perioada 13.03.2018 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Președinte CT CN TRANSELECTRICA SA 

Activități și responsabilități principale -supraveghere comitet director  

Numele și adresa angajatorului CN TRANSELECTRICA SA 

Tipul activității sau sectorul de activitate Director neexecutiv 

Perioada 30.01.2018 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Consilier cabinetul Ministrului Economiei 

Activități și responsabilități principale  consilier in probleme de energie, resurse minerale, management, 

 guvernanță corporativă, cercetare aplicată, relații instituționale 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Economiei, Calea Victoriei nr. 152 

Tipul activității sau sectorul de activitate Consiliere pe baza analizelor și studiilor 

Perioada Februarie 2004 – 23.07.2014 

Funcția sau postul ocupat Director General, cercetător științific I 

Activități și responsabilități principale - Demersuri- începând cu 2008-de transformare ICEMENERG din S.C. în INCD 
- Participare și coordonare lucrări de elaborare a strategiei de dezvoltare a institutului 
- Elaborarea de planuri de acțiune pentru implementarea politicilor și strategiilor specifice 

institutului  
- Planificarea și administrarea eficientă a activității personalului subordonat, asigurând sprijinul și 

motivarea acestuia 
- Înființarea unui centru nou de C-D pentru energii regenerabile 
- Conducerea departamentelor, planificarea și administrarea activității 
- Estimarea, asigurarea și controlul resurselor umane, financiare, tehnice și materiale 
- Implementarea de planuri și strategii de comunicare internă și externă 
- Reprezentarea institutului în relațiile cu autoritățile publice, la întâlniri de afaceri, reuniuni 

profesionale sau științifice, interne și internaționale 
- Stabilirea de relații de colaborare cu parteneri din țară și străinătate 
- Organizare și management în domeniul cercetării pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 

energetic 
- Realizarea de modernizări ale diverselor sectoare de activitate, dotări cu aparatură performantă, 

lucrări de reabilitare a clădirilor 
- Realizarea de proiecte pilot energii regenerabile (eoliană, fotovoltaică, solar-termo, pompă 
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căldură) 
- Consultanță tehnică și științifică în domeniul mașinilor electrice și instalațiilor auxiliare aferente 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG S.A. (până în martie 2014 S.C., apoi 
INCD) 
Bld. Energeticienilor nr.8, sector 3, cod poștal 032092, București, website: icemenerg@icemenerg.ro 

  

Tipul activității sau sectorul de activitate Management 

Perioada Ianuarie 2001- februarie 2004 

Funcția sau postul ocupat Director General 

Activități și responsabilități principale - Planificarea și monitorizarea investițiilor din sistemul energetic, industria de apărare, metalurgie 
și procese industriale 

- Participare la elaborarea de strategii pentru industrie în vederea aderării la Uniunea Europeană 
- Studii și propuneri pentru îmbunătățirea performanțelor în diferite sectoare industriale 
- Coordonarea activității de control 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod poștal 010096, București 

  

Tipul activității sau sectorul de activitate Management 

Perioada Mai 1997 – ianuarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director Tehnic 

Activităţi si responsabilităţi principale - Coordonarea diferitelor departamente în vederea îmbunătățirii proceselor industriale 
- Asimilarea în producție de noi surse de lumină cu eficiență mărită (lămpi cu vapori de sodiu, 

lămpi cu halogenuri metalice, lămpi cu incandescență etc) 
- Dezvoltarea de tehnologii proprii, inclusiv linii de fabricație noi pentru lămpi 
- Îmbunătățirea activității departamentului de vânzări prin vânzări integrate de produse și servicii 

pentru iluminat public 

Numele şi adresa angajatorului SC Luxten 
Str. Parângului nr.76, sector 1, cod poștal 012328, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Management 
  

Perioada Ianuarie 1991 – mai 1997 

Funcţia sau postul ocupat Director și Director General 

Activităţi si responsabilităţi principale - Participarea în cadrul unor colective de specialiști la structurarea/definirea de măsuri privind 
transformarea economiei românești în economie de piață 

- Programare și urmărire investiții în sistemul energetic 
- Coordonarea activității de control 
- În 1993 coordonatorul echipei Ministerului Industriei și Resurselor de elaborare a strategiei 

industriei în vederea pregătirii aderării la U.E. (comisia de la Snagov) 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei 
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, cod poștal 010096, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Management 
  

Perioada Aprilie 1971 – ianuarie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Director, inginer tehnolog, șef serviciu, inginer șef 

Activităţi si responsabilităţi principale - Organizarea și managementul în domeniul tehnic, al resurselor umane și materiale 
- Elaborarea de tehnologii de fabricație, inclusiv echipamente și utilaje specifice pentru aparate 

electrice 
- Proiectarea, testarea și omologarea de produse noi 
- Asimilarea în fabricație a aparatelor electrice și a gamei de motoare universale cu colector U1 și 

U2 

Numele şi adresa angajatorului Electroargeș 
Str. Albești nr. 12, cod poștal 115300, Curtea de Argeș, județul Argeș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Management și organizarea proceselor industriale 
  

Perioada August 1969 – aprilie 1971 
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Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi si responsabilităţi principale Măsurători 

Numele şi adresa angajatorului Arpechim 
B-dul Petrochimiștilor nr. 127, cod poștal 0300, Pitești, județul Argeș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Automatizări și relee de protecție 
  

Educație și formare  
  

Perioada 2008 

Calificarea/diploma obținută Competențe comune – Management/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Management 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

S.C. EUROAPTITUDINI S.A. 

  

Perioada 2007 

Calificarea/diploma obținută Auditor energetic autorizat ♦ electroenergetic ♦ clasa B 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Bilanțuri electroenergetice 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Agenția Română pentru Conservarea Energiei 

  

Perioada 2005-2006 

Calificarea/diploma obținută Diplomă de master „Puterea executivă și administrație publică” 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

- Instituții comunitare 
- Știința administrației 
- Structuri, mecanisme și instituții administrative 
- Dreptul mediului și dezvoltare durabilă 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii și Politici Administrative 
Facultatea de Administrație Publică 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

ISCED 6 

 

 

Perioada 1991 

Calificarea/diploma obținută Certificat de specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Economia de piață 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică La Rochelle, Franța 

  

Perioada 1985-1986 

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Curs postuniversitar „Organizarea și conducerea întreprinderilor industriale” 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Institutul pentru pregătirea cadrelor de conducere din industrie 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

ISCED 6 
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Perioada 1977-1978 

Calificarea/diploma obținută Certificat de specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Specializare tehnologii electrotehnice 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Mikafil si Rotel, Elveția 

  

Perioada 1984 

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Curs postuniversitar „Asigurarea calității” 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică București 

  

Perioada 1979 

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Curs postuniversitar „Tehnologii în electrotehnică” 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică București 

  

Perioada 1976 

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Curs managementul calității 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Black&Decker Londra 

  

Perioada Octombrie 1964-iunie 1969 

Calificarea/diploma obținută Inginer/ diplomă inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

- Sisteme electrice 
- Electronica de putere și acționări electrice 
- Inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic 
- Sisteme și structuri de acționare electrică 
- Magnetism tehnic și aplicat 
- Calitate, fiabilitate, securitate și risc în ingineria electrică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică București 
Facultatea: Electrotehnică 
Specializarea: Mașini și aparate electrice 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

ISCED 5 

  

Aptitudini și competențe personale  
  

Limba maternă româna 
  

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza, rusa 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză    
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba rusă  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent 
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Vicepreședinte al Patronatului Energia 
- Abilități de comunicare și experiența muncii în echipă dobândite în funcții de conducere din 

mediul privat, administrația publică centrală și cercetare 
- Abilități de relaționare interpersonală și interculturală dobândite în misiuni economice și științifice 
- Capacitatea de a stimula energiile creatoare ale persoanelor cu care colaborează 
- Abilități de mediere și negociere dobândite în relațiile de afaceri și în cele cu partenerii sociali 
- Reprezentant al României în grupa 8 Interelectro, 1978-1982 
- Membru al asociațiilor profesionale: 

- membru al Asociației Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor 
de Energie – IRE (noua denumire a ASTER) din 2004 

- membru în Comitetul Național Român Consiliul Mondial al Energiei (WEC), din 2004 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Organizare și management în domeniul financiar, al resurselor umane și resurselor materiale ale 
ICEMENERG: evitarea falimentului în 2004 și aducerea societății pe locul I pe țară în anii 2005, 
2006 și în 2007 

- Participant la elaborarea și realizarea programelor de restructurare: Uzina de Vagoane Arad, 
CNLO Târgu Jiu (1993-1994) 

- Colaborare la pregătirea privatizării Uzinelor Dacia (1994-1997) 
- Membru în CA la: IME Pitești, Electoargeș, CNLO Târgu Jiu, PETROM București, CN Sării, SN 

Ape Minerale, CN Transelectrica, Transgold Baia Mare 
- Membru CA la Electroargeș, contribuții la restructurare, finanțare produse noi, dezvoltare, 

cooperare cu Kärcher Germania. Electroargeș este și azi (2018) în funcțiune 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Coordonare și elaborare de studii și proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul energetic: 
surse regenerabile de energie, eficiență energetică, securitate energetică și infrastructuri 
asociate, sustenabilitate, politici energetice și liberalizarea pieței de energie (anexa 1) 

- Realizarea Centrului pilot pentru studiul energiilor regenerabile la sediul ICEMENERG 
- Publicarea de lucrări de specialitate (anexa 2) 
- Redactor șef revista tehnologiile energiei, Revistă tehnico-științifică editată de ICEMENERG, 

acreditată de CNCSIS la categoria B 
- Participarea și organizarea de manifestări tehnico-științifice (anexa 3) 
- Autor a 2 invenții și 70 inovații în domeniul mașinilor electrice ( colectoare de turație înaltă, arbori 

fără trepte, motor EAY export SUA, aspirator Ajax Anglia, mașina de impregnat, carcase cu 
ambutisare succesivă etc) 

- Elaborarea tehnologiilor aferente fabricației de micromotoare pe linii automate 
- Asimilarea în fabricație, premieră națională, a uneltelor electrice portabile dublu izolate, a 

micromotoarelor seria U2 și U5 
- Realizare linie automată galvanizări  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: literatură și pictură 
  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 
Data completării:  Semnătura 


