
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume

Adresa

Telefoane

Fax

E-mail

Naționalitate

Dataşi locul naşterii

Sex

CNP

Starea civilă

Stagiul militar

Experiența profesională

Perioada

Toma (Gheorghe) Alexandru-Octavian

serviciu: -

la serviciu: -

la serviciu:

română

bărbătesc

Căsătorit-1 copil=absolvent Facultatea de Limbi străine — secţia Engleză-spaniolă, Universitatea
„Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Master în Managementul Turismului şi absolventă a Şcolii
Sanitare „Carol Davila” Bucureşti — 3 ani și specializare în laborator, Maternitatea Bucur

satisfăcut între 23.03 şi 10.09.1977 (grad de sublocotenent, arma geniu, specialitatea 107)

- aprilie 2020 și până în prezent - pensionar
- sept. 2017-până în aprilie 2020 — Compania Națională de Investiții - Departamentul Justiție și

Zone Defavorizate
- oct.1990-până în 12.07.2017 - Ministerul Justiţiei - Serviciul Gestiunea Investiţiilor
- oct.1977-oct.1990- Institutul de Proiectare şi Producţie pentru Chimia Anorganică şi Metale

Neferoase -Bucureşti
- mai-aug.1977 - Centru de Proiectare al Armatei-Bucureşti
- aug.1975-sept.1977 - Institutul Judeţean de Proiectare Dâmboviţa-Târgovişte
- nov.1971-aug.1972 - Institutul de Proiectare în Construcții-Bucureşti

Funcția sau postul ocupat |- pensionar
- sept.2017-până în aprilie 2020 - arhitect
- apr.2006-iul.2017 - consilier superior
- apr.1999-martie 2006 - şef serviciu
- oct.1990-martie 1999 - consilier superior
- iulie 1987-oct.1990 - arhitect diplomat (pr.gr.lll)
- oct.1977-iunie 1987 - proiectant (arhitect conductor)
- martie-sept.1977 - soldat termen redus
- aug.1975-sept.1977 - proiectant (arhitect conductor)
- nov.1971-aug.1972 - desenator tehnic principal



Principalele activităţi şi responsabilităţi |- sept.2017-până în aprilie 2020 - verificare documentaţii teh.-ec. pentru obiective de investiții şi
urmărire execuție obiective de investiţi

-oct.1990-12.07.2017 - verificare şi avizare documentaţii teh.-ec. pentru reparaţii capitale şi alte
lucrări de intervenţie şi investiţii ale Ministerului Justiţiei (din dispeceratul
propriu-11 judete)

- consultaţii acordate beneficiarilor şi proiectanţilor pentru amenajarea,
refuncţionalizarea şi investiţiile noi ale ministerului, atât pentru lucrările din

dispeceratul propriu, câtşi pentru lucrările celorlalţi dispeceri (pe
probleme de arhitectură)

- implicare în urmărirea elaborării doc. teh.-ec. şi execuţia lucrărilor (ex:
Tribunalele Maramureş, Botoşani, Palatul Justiţiei-Bucureşti ş.a.)

- participare, ca membru, în CTE-ul Ministerului Justiţiei,
- reprezentarea, pe bază de delegaţie, a Ministerului Justiţiei în relația cu

alte ministere sau terţi

- participare la dimensionarea planului şi bugetului investiţional al

ministerului
- participare, ca reprezentant al ministerului, în comisiile de licitaţie pentru

adjudecarea proiectării / execuţiei la obiectivele ministerului
- participare, ca reprezentant al ministerului în comisiile de recepţie a

lucrărilor (recepții la terminarea lucrărilor şi recepții finale)
- ţinere la zi a legislaţiei specifice şi informarea membrilor serviciului
- relaţia cu celelalte direcţii şi servicii din minister

- alte sarcini trasate de către conducerea ministerului sau a direcţiei

- apr. 1999-martie 2006 - coordonarea activităţii Serviciului Tehnic-lnvestiții

- oct.1977-sept.1990 - Uzina Nouă de Cupru Zlatna (jud.Alba), hale de producție şi anexe teh.
- IAMN- Bucureşti-modernizări la halele de microproduciie
- Întreprinderea de Alumină Tabulară Oradea (instalaţii de producţie şi
anexe)

- Întreprinderea de Alumină -Tulcea (anexe producţie)
- Instalaţie de Tişi Zr -Giurgiu (hale de producţie şi anexe)
- Întreprinderea de Aluminiu Slatina (hale de producţie, anexe)
- IMMN Baia Mare-instalaţii de producţie şi grupuri sociale în platformă
- IMMN Copșa Mică-instalaţii de producţie
- Combinatul Făgăraş-instalaţii de producţie şi instalaţii speciale
- Combinatul Turda (în colaborare)
- Combinatul Tr. Măgurele (în colaborare)
- Fabrica de Anvelope Caracal (în colaborare)

- martie-sept.1977 - propunere lucrări de reparaţii şi amenajare la sediul Societăţii de Cruce
Roşie a României, urmare consolidărilor propuse după seismul din
04.03.1977 (în colaborare)

- aug.1975-sept.1977 - STE - Spital cu policlinică la Pucioasa, jud. Dâmbovița
- modernizare ferme de animale Conțești, Titu (în colaborare)
- extindere Spital Găeşti
- sistematizare zonă centrală Moreni
- magazine şi locuinţe în Târgovişte (în colaborare)

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate



Educaţie şi formare
Perioada/ - august 2015 — SC ABC POINT CONSULTING SRL- Program de formare evaluator de proiecte/

Numeleşi tipul instituţiei de învăţământ certificat de absolvire aprobat de MM,F,PS+PV și MEN
/ furnizorului de formare / - aprilie 2013 — Institutul European din România - Seminar ternatic „L'&valuation des programmes

Calificarea / diploma obţinută / des fonds structurels” / certificat cursant
Discipline principale studiate /  - aprilie 2009 — Stagiu de instruire pentru conştientizarea SMC SR EN ISO 9001:2008/certificat

competenţe dobândite / - ian.-feb.2007 — ANRMAP / Achiziţii publice / certificat cursant
- 2006 - Andreco Educational / ECDL Complete (modulul I+V+VI) / operare pe calculator / Permisul

European de Conducere a Calculatorului
- 2005-2006 - Andreco Educational / ECDL Start (modulul II+Ill+IV+VII) / operare pe calculator /

Permisul European de Conducere a Calculatorului
- sept. 2005 - Planificarea şi bugetarea multianuală a investiţiilor / Banca Mondială / certificat

cursant
- 2004-2005 - SNSPA-AP / masterand la tema “Contencios Administrativ şi aquis-ul comunitar”
- 2004 - INA / Specializare în operare pe calculator (modul VI+VII) / certificat cursant

- INA / Specializare finanţe publice şi buget / certificat cursant
- oct.-nov.2003 — INA / Specializare în achiziţii publice / certificat cursant
- 1980-1987 - Institutul de Arhitectură ”lon Mincu”, Bucureşti- arhitect diplomat / arhitectură şi

sistematizare
- 1972-1975- Institutul de Arhitectură ”lon Mincu”, Bucureşti - conductor arhitect/ arhitectură /

diplomă de conductor arhitect
- 1967-1971 - Liceul teoretic "Mihai Eminescu”, Bucureşti / diplomă de bacalaureat
- 1959-1967 - Şcoala generală nr. 122, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă|româna

Limbi străine / Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare|Citire |Participare la | Discurs oral

|
Exprimare

conversaţie scrisă

Limba B' Franceză Bl Franceză Bl. Franceză L Franceză l Franceză

Limba A! Germană A Germană
|

A) Germană l Germană B Germană

Limba A llaliană  B| ltaiană A llalană 1 llaliană A) Italiană

Insuficient: | acceptabil: A bine:B foarte bine: FB

Competenteşi abilităţi sociale|Respectul faţă de persoanele cu care ai contact, abordarea adaptată la un anumit cadru şi
ţinând seama de context, pot crea o punte de legătură şi o atmosferă destinsă, indiferent de
gravitatea anumitor probleme supuse discuţiei.

Competenţe şi aptitudini Din experienţa dobândită, membrii unei colectivităţi pot fi impulsionaţi să acţioneze într-o

organizatorice anumită direcţie exploatând înclinațiile specifice ale fiecăruia, acordând respectul cuvenit
fiecăruia şi participând alături de ei la acţiunea respectivă. Ţinuta şi modul de abordare,
diferențiat de la o persoană la alta potcrea legături de lungă durată.



Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Competenţeşi aptitudini artistice

Alte competențe şi aptitudini

Permis de conducere

Informaţii suplimentare

Prin natura meseriei, proiectarea de arhitectură te obligă să intri în contact cu diverse domenii
de activitate. Pentru a elabora un proiect corespunzător trebuie să-ţi asiguri cunoştinţele
necesare înţelegerii activităţii respective. Aceste cunoştinţe îţi asigură un orizont mai larg asupra
vieţii (cu precădere cele specifice construcţiilor).

Utilizare a calculatorului, în mod special a programelor Word, Excel, PowerPoint, poşta
electronică. Cunoştinţe căpătate în urma cursurilor ECDL şi a utilizării cu precădere a
programelor menţionate.

Înclinaţii artistice şi muzicale datorate pregătirii urmate în adolescenţă

Înclinaţii tehnice pentru mici intervenții utile într-o gospodărie (tâmplărie, mecanică, zugrăveli şi

tapete, placaje-faianţă şi gresie), datorate pe de-o parte meseriei şi pe de altă parte părinţilor şi
unora dintre rude.

Posed permis de conducere categoria „B”, dar nu conduc

Pentru relații se poate apela la următoarele persoane:
- Angelescu George — fost director general în Ministerul Justiţiei — tel. mobil: 0722.246.464;
- Georgescu Eugeniu — fost coleg în cadrul serviciului — tel. Mobil: 0741.070.242;
- Tulbure Mihai — arhitect (Botoşani) — tel. Mobil: 0744.847.798;
- Georgescu Cornel — director SC CORAL Tulcea - tel. Mobil: 0744.515.014.

- membru al Uniunii Arhitecţilor din România
- membru al Registrului Arhitecţilor din România
- lucrare publicată în Revista Arhitectura, în anul 1985, privind "Clădirile multifuncţionale” (în

colaborare) şi premiată
- membru al Ordinului Arhitecţilor-Filiala Bucureşti
- am fost membru în Comisia de Disciplină a Ordinului Arhitecţilor- Filiala Bucureşti

- expert tehnic judiciar - în prezent suspendat(la cerere)

- Nu am suferit condamnări potrivit dreptului comun

05.05.2022 arh. Alexandru-Octavian Toma


