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INFORMAŢII 
PERSONALE Valerică CRISTEA  

 
 Aleea. Marius Emanoil Buteica Nr.6, Bl.72, Etaj. 3, Ap.15, 031822 Bucuresti 

(România)  
 0722960362     
 valerica.cristea75@yahoo.com  

 
Sexul Masculin | Data naşterii 05/02/1975 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ    01.04.1996 pâna în prezent CMTEB (RADET) Bucureşti.    
 

 

 

 

 

 

PROFILUL PERSONAL Absolvent Diploma de Licenta al Universitatii Tehnice de Constructii 
Bucuresti - Facultatea de Instalatii pentru Constructii - specializare in 
domeniul Ingineria Instalatiilor  
Asolvent Diploma de Master al Universitatii Tehnice de Constructii 
Bucuresti - Facultatea de Instalatii pentru Constructii - specializare in 
domeniul Tehnologii performante pentru Protectia Mediului Urban 

22/08/2016–Prezent  Responsabil proces 
CMTEB (RADET) București, (România)  
Monitorizeaza si actioneaza pentru buna functionare a sistemului de transport si 
distributie, analizeaza consumurile de energie termica, apa rece, apa de adaos si 
urmareste incadrarea lor in limitele admise la nivelul punctelor de consum. 
Participa si urmareste activitatea de intretinere, reparatie si interventie in caz de 
avarii. 
Implementeaza si gestioneaza sistemul de management al calitatii si mediului. 

01/04/1996–30/11/1996 Muncitor Necalificat 
R.A.D.E.T București, București (România)  

01/11/1996–30/11/1996 Fochist 
R.A.D.E.T București, București (România)  

01/12/1996–30/09/2002 Electrician 
R.A.D.E.T București, București (România)  

01/10/2002–30/04/2014 Tehnician 
R.A.D.E.T București, București (România)  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

 

 

01/05/2014–21/08/2016 Inginer 
R.A.D.E.T București, București (România)  

1989–2015   
Grupul Scolar Industrial "Sf.Pantelimon", Bucuresti (România)  
Absolvent Diploma de Licenta al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - 
Facultatea de Instalatii pentru Constructii - specializare in domeniul Ingineria 
Instalatiilor 
Asolvent Diploma de Master al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - 
Facultatea de Instalatii pentru Constructii - specializare in domeniul Tehnologii 
performante pentru Protectia Mediului Urban 

1989–1991 Diplomă de absolvire a învăţământului de 10 ani  

Liceul Industrial Nr.19, București (România)  

1991–1993 Diplomă de absolvire a Școlii Profesionale  

Grupul Școlar Industrial Nr.19 RATB, București (România)  

1989–1999 Diplomă de Bacalaureat  

Grupul Școlar Industrial "Sf. Pantelimon", București (România)  

1999–2002 Diplomă de Absolvire a Școlii de Maiștrii  

Grupul Școlar de Construcţii "Anghel Saligny", București (România)  

09/1996 Certificat de Absolvire A Cursului de Calificare  

PMB-RADET, București (România)  
Declarat Muncitor Calificat in meseria de Fochist Cazane Incalzire 

09/12/2013–13/12/2013 Certificat pentru absolvirea cursului de perfectionare 
"Competente de baza in matematica, știinte și 
tehnologie" și Utilizarea instalatiilor de cogenerare 
cu surse regenerabile 

 

U.P.B, București (România)  
Proiectul "Metode flexibile de organizare și formare in domeniul noilor tehnologii 
pentru sectorul energie" 
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COMPETENŢE 

PERSONALE 
La aptitudinile şi performanţele mele profesionale, acumulate până în prezent 
li se adaugă rapiditatea de rezolvare a problemelor întâmpinate , capacitatea 
de analiză si sinteza, planificarea, organizarea, coordonarea şi verificarea 
activităţiilor personalului din subordine, precum si satisfacţia de a-mi 
desfăşura activitatea la care aspir. 

 

 

 

 Am absolvit Facultatea de Inginerie a Instalatiiilor, Universitatea Tehnica de 
Constructii București și consider că în anii de studenție cat și în cadrul CMTEB 
fost (R.A. RADET Bucuresti), cel mai mare sistem de termoficare din România,  
am acumulat multe cunoștințe  și  o experiență în domeniul Instalatiilor si 
constructiilor și sunt pregătit pentru a pune la dispoziție avantajele formării mele 
teoretice și practice, pe cele ale unei semnificative experiențe de care dispun în 
domeniul constructiilor şi Instalatiilor si sunt convins că aptitudinile şi experienţa 
mea vă pot fi de mare folos. 
 

09/2013 Diploma de Licenta 
Facultatea de Inginerie a Instalatiilor-Universitatea tehnoca de Constructii 
București, București (România)  
Domeniul "Ingineria Instalatiilor" 

06/2015 Diploma de Master  

Facultatea de Inginerie a Instalatiilor-Universitatea tehnică de Constructii 
București, București (România)  
Domeniul "Inginerie civila si Instalatii" programul de studii "Tehnologii Performante 
pentru Protectia Mediului Urban" 

 Certificat de Competenta Lingvistica Nivelul A1 

Facultatea de Inginerie a Instalatiilor-Universitatea tehnoca de Constructii 
București 
Certificat de Competenta Lingvistica - Limba franceza 

Limba(i) maternă(e) Română 

Competenţe de 
comunicare 

Bune abilitati de comunicare dobindite in urma experientei acumulate ca inginer in 
cadrul CMTEB Bucureşti, cât si ca membru in consiliu de administratie in cadrul 
Societăţii ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Responsabil Proces la R.A.D.E.T. Bucuresti  

Competenţe dobândite la   
locul de muncă 

Monitorizeaza si actioneaza pentru buna functionare a sistemului de transport si 
distributie, a energiei termice, analizeaza consumurile de energie termica, apa 
rece, apa de adaos si urmareste incadrarea lor in limitele admise la nivelul 
punctelor de consum. 
Participa si urmareste activitatea de intretinere, reparatie si interventie in caz de 
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avarii. 
Implementeaza si gestioneaza sistemul de management al calitatii si mediului 

Competenţă digitală BUNÃ 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea 
de probleme 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

