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    INFORMAłII PERSONALE  

Nume şi prenume  VITAN ION 
Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, 
Ńara)                           

 str. Nicolae Bălcescu, bl. D 1, sc. B, ap. 1 
 Piteşti, România 

Telefon  0248 28 11 25; 0348 40 43 47 
Mobil                              0745 015 894, 0726 385 111 
E-mail        
NaŃionalitate                       

ion.vitan@gmail.com,   vitan_ion@yahoo.com ; ; 
 română 

Data naşterii (ziua, luna, anul)      28. 08.1958 
                             

* Perioada   
1999-  2010   Inginer – Inspector de specialitate , Șef de Birou, Inspector 
Șef Adjunct, Inspector Șef  la ISCIR Pitești 

* Funcția sau postul ocupat  
Numele şi adresa angajatorului 

2010 – prezent inspector de specialitate - ISCIR Bucuresti, str. Elefterie 
nr. 47-49, sector 5 

* Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 
•  Am coordonat   şi am răspuns  de întreaga activitate din cadrul inspecŃiei 

ISCIR Piteșt din punct de vedere tehnic şi financiar-contabil  
* ActivităŃi şi responsabilităŃi principale • Am colaborat cu celelalte inspecŃii teritoriale şi cu serviciile din cadrul 

I.S.C.I.R. InspecŃia Centrală pentru îndeplinirea atribuŃiilor ce  revin 
I.S.C.I.R.; 
•  Am colaborat  şi am reprezentat  inspecŃia teritorială Pitești în relaŃiile cu 

prefecturile, primăriile, alte organe ale administraŃiei centrale de stat, 
agenŃi economici, institutele de învăŃământ superior, institutele de 
cercetare şi organizaŃii de control din zona de activitate a inspecŃiei; 
•  Coordonator activitate Biroul ISCIR Cernavodă  
• Verificări tehnice în cadrul Serviciului ISCIR Cernavodă (fabricaŃie, 

montaj, probe, autorizare de funcŃionare sisteme nucleare (BSI 7191,  BSI 
72140) 

* Perioada (de la - până la) Până la în anul 1999  
* Numele şi adresa angajatorului  Institutul de Cercetări Nucleare Pitești- Mioveni   
* FuncŃia sau postul ocupat Inginer, inginer tehnolog 
  
EDUCAłIE ŞI FORMARE  
* Perioada (de la - până la)  2005 – 2011 – studii de doctorat  
*Numele şi tipul instituŃiei de ŃnvăŃământ şi al 
organizaŃiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

UNIVERSITATEA PITEŞTI - FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI 
TEHNOLOGIE  

* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaŃionale 
 

ContribuŃii la elaborarea unor modele pentru evaluarea riscului la 
instalaŃii mecanice sub presiune”  
Program de cercetare ştiinŃifică  

* Tipul calificării/ diploma obŃinută  DOCTOR – inginerie mecanică. 

* Perioada (de la - până la) 2005- 2006  

* Nivelul de calificare a formei de instruire/ 
învăŃământ 

STUDII SUPERIOARE 

*Numele şi tipul instituŃiei de ŃnvăŃământ şi al 
organizaŃiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

UNIVERSITATEA PITEŞTI  - FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI 
TEHNOLOGIE  
 

* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaŃionale Managementul calității 

* Tipul calificării/ diploma obŃinută MASTER - Diplomă de disertaŃie  
* Nivelul de calificare a formei de instruire/ 
învăŃământ 

STUDII SUPERIOARE 

* Perioada (de la - până la)  2007 
*Numele şi tipul instituŃiei de ŃnvăŃământ şi al 
organizaŃiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

SC DELTA Q ISOTOP SRL 

* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaŃionale AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂłII 
* Tipul calificării/ diploma obŃinută CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
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* Perioada (de la - până la)    1985 - 1991 

*Numele şi tipul instituŃiei de ŃnvăŃământ şi al 
organizaŃiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

UNIVERSITATEA PITEŞTI – FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI 
TEHNOLOGIE 

* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaŃionale TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
* Tipul calificării/ diploma obŃinută INGINER TEHNOLOG DIPLOMAT 
* Nivelul de calificare a formei de instruire/ 
învăŃământ 

STUDII SUPERIOARE 

* Perioada (de la - până la)    2008 

*Numele şi tipul instituŃiei de ŃnvăŃământ şi al 
organizaŃiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

ILEX IMPEX SRL 

* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaŃionale 
Riscuri si surse de avarii tehnologice în rafisaj – petrochimie; Fluajul și 
relaxarea mecanică 

* Tipul calificării/ diploma obŃinută Certificat de participare 

Atestări de specialitate –  
Atestat ISCIR nr. 00234/20.10.2010 

Personal tehnic de specialitate, Responsabil cu avizarea documentației 
tehnice de instalare/automatizare/preliminare pentru montare/reparare – 
RADTI/RADTA/READTP  
Formator expert  

APTITUDINI ŞI COMPETENłE 
PERSONALE 
Dobândite în cursul vieŃii şi carierei dar care 
nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă 

Aptirudini intelectuale: spirit de observaŃie, spirit de analiză,  intuiŃie, bun 
simŃ, imaginaŃie creatoare. 
CalităŃi: tenacitate, perseverenŃă, încredere în mine, corectitudine,  loialitate 
 Aceste aptitudini şi calităŃi sunt native.  
Puncte forte:  Convingator, Intelectual,  Distins  
Puncte slabe:  Inflexibil,  Puritan,  Intolerant  

Limba maternă Română  
Limbi străine cunoscute Franceză - Satisfacator 

Aptitudini şi competenŃe sociale    
 Muncesc într-un mediu în care comunicarea este foarte  importantă.  
De asemenea, munca în echipă este cheia reuşitei  în domeniul meu de 
activitate. 

Permis de conducere Da – categoria B. 

ActivităŃii suplimentare  
Evaluator de competenŃe profesional al 
AgenŃiei de Formare Profesională Argeş 
 

Autor de cursuri  ISCIR pentru cursurile Ńinute de ISCIR.  
Coautor la  PT ISCIR. 2003-2004, 2008 
Autor sau coautor  la lucrări ştiinŃifice prezentate la sesiuni de comunicări 
ştiinŃifice. 
lucrari publicate la sesiuni de comunicari stiintifice dintre care amintesc: 
- dispozitiv optico – mecanic pentru masurarea deplasarii si pozitionarea 
unui sistem mecanic 0 … 4m, COMEP ’92, IMEP; 
- model programat pentru optimizarea sortimentului de fabricatie si a 
regimului de aschiere pentru diverse conditii concrete de perlucrare, cu 
ajutorul programarii liniare folosind calculatorul.  
- dispozitiv pentru indicarea  intensitatii de uzura la etansarile frontale 
folosite la pompele din instalatiile petrochimice;  

ACTIVITĂłII DE CERCETARE 
Elaborare de lucrări de specialitate şi 
ştiinŃifice 
 
 
 
 
  
 
 
 
Semnătura, 

Dr.  Ing. VITAN ION  
Pitești 2013 

Referate doctorat :  
- Stadiul actual al cercetărilor în domeniul evaluării riscului. 
- Cercetări în domeniul evaluării riscului la IMSP. 
- Unele contribuŃii privindevaluarea riscului instalaŃiile mecanice sub 
presiune. 
Publicații : I. VITAN - Stadiul actual al cercetărilor în domeniul evaluării 
riscului la instalaŃii mecanice sub presiune – Buletin Ștințific al 
Universitățiidin Pitești seria Mecanică Aplicată  
H. MATEIU, I. VITAN - Evaluarea instalației MTBE prin inspecție bazată 
pe risc – A  7-a Conferință Internațională – Integritatea structurală a 
construcțiilor sudate – ISIM TIMIȘOARA – 04-05.11.2009   
Contract de cercetare : Implementarea conceptelor de inspecŃie şi 
mentenanŃă pe bază de risc pentru echipamentele specifice de la S.C. 
PETROM – ARPECHIM S.A Piteşti”  

            


