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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume APOSTOL IONUT CRISTIAN
Adresă(e) IASI, CALEA GALATA NR 5, BL F3A, SC C, ET 3, AP 3 

Telefon(oane) 0753104220
Fax(uri) 0332 / 111.400

E-mail(uri) apkgroup2003@yahoo.com
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana
  

Data naşterii 19.11.1980
  

Sex Masculin
  

Starea civilă Casatorit
  

Experienţa profesională  

Perioada 2012 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat Inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul procedurilor de lucru, utilajelor si a echipelor de angajati 
 Proiectare instalatii sanitare, termice, gaze si climatizare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. AP KRYSTIAN GROUP S.R.L.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare si executie instalatii sanitare, termice, electrice, gaze si climatizare

  
Perioada 2010-2012

Funcţia sau postul ocupat Inginer Responsabil Supravegherea Lucrarilor
Activităţi şi responsabilităţi principale Supravegherea verificarii tehnice, service si punere in functiune a echipamentelor sub 

incidenta ISCIR 
Numele şi adresa angajatorului S.C. REVERIF SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Verificari tehnice periodice, reparatii, puneri in functiune cazane <=400 kW
  

Perioada 2006-2012
Funcţia sau postul ocupat Inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare instalatii sanitare, termice, gaze si climatizare 
Numele şi adresa angajatorului S.C. AP KRYSTIAN GROUP S.R.L.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare si executie instalatii sanitare, termice, electrice, gaze si climatizare
  

  

Perioada 2004-2005
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanta tehnica pentru alegerea si dimensionarea echipamentelor vandute
Numele şi adresa angajatorului s.c. Termica Iasi s.r.l. (repr. ROMSTAL IMEX)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Vanzari Echipamente si componente Instalatii sanitare, termice, gaze si climatizare
  

Proiecte recente  
 

 Retele de canalizare si bransamente individuale Comuna Miroslava 

 Instalatii termice si sanitare Sere Productie Legume comuna Aroneanu 

 Instalatie interioara gaz bloc turn (60 apartamente)

 Teren minisport comuna Rediu, jud. Iasi
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 Instalatii sanitare, termice si antiincendiu Pipera Tower Bucuresti 

 Reabilitare retele apa si canal oras Husi, jud Vaslui

 Extinderi retele de gaze diverse zone rezidentiale Iasi 

 Retele alimentare cu apa si bransamente individuale comuna Miroslava Jud. Iasi

 Retele canalizare, cartier rezidential (Cimitirul evreiesc) Iasi 

 Extindere reatea alimentare cu apa potabila si bransamente individuale Dealul Zorilor, 
com. Rediu,jud. Iasi 

 Extindere retea alimentare cu apa potabila si bransamente individuale str. Fermei, sat 
Visani, com. Barnova, jud. Iasi 

 Extindere retea canalizare str. Fermei, sat Visani, com. Barnova, jud. Iasi

    Extindere reatea alimentare cu apa potabila si bransamente individuale Aleea Sadoveanu, 
mun. Iasi 

 Extindere reatea canalizare stradela Moara de Vant, mun. Iasi 

 Instalatii termice Scoala de arte si Meserii „I. Romanescu” com. Voinesti, jud Iasi

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2012 – Prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctor – in curs de formare

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Irigatii – Statii epurare – Imbunatatiri funciare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 1999-2004
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  Instalatii pentru constructii civile si industriale (sanitare, incalzire, electrice, gaze si 
climatizare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „GH. ASACHI” Iasi , Facultatea de constructii, Sectia Instalatii pentru 
constructii 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 1995-1999
Calificarea / diploma obţinută Programator, Ajutor de analist programator si operator PC 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Programare si operare software

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de Informatica „GR. C. Moisil” Iasi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
 

Cursuri de perfecţionare 
 

  

Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută   Instalator autorizat pentru proiectare si executie gr ID  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Instalatii de utilizare si distributie gaze naturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Auditor energetic
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

  BILANT TERMOENERGETIC

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

C.E.R.E.M. – Univ. Tehnica Gh Asachi Iasi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Responsabil cu supravegherea lucrarilor

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

   Montaj, Service, Punere in functiune si Verificare tehnica periodica a Cazanelor si
Recipientelor sub presiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de 
Ridicat 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută   Instalator autorizat pentru proiectare si executie gr IIDA  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Instalatii de utilizare si distributie gaze naturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Participare Program Romano-Belgian Plato+

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Notiuni generale de initiere  si dezvoltare a afacerrii (management, marketing si resurse 
umane) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui si Haleyville Belgia 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Curs de pregatire pentru Montaj, Service, PIF si Verificare Tehnica periodica a 

Echipamentelor 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Descriere tehnica si Proceduri de relizare a activitatilor de montaj.PIF, Service, AF si VTP

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia Romstal Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
  

Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Curs de dimensionare si descriere tehnica a echipamentelor sanitare, termice si 

climatizare 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Notiuni si tehnici de abordare si negociere in vanzari 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia Romstal Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Excelent
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

  

Limba Italiană    Bine
 Limba Engleza Bine

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, lucru in echipa, managementul proiectelor etc 

Competenţe şi aptitudini organizatoric Managementul procedurilor de lucru, utilajelor si a echipelor de angajati 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Programare(Dos, Pascal, Foxpro etc) si operare PC (Windos, Microsoft Office Pack, 
browsere Internet, Autocad, Visio etc) 

Permis(e) de conducere Categoria B
 
 
 
 
 
 
 
 07.09.2015       Ing. drd. Ionuț Cristian APOSTOL 


