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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 

 
 

  
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUTA Ioan 

Adresă Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 148 bl. G ap. 9 judeţul Iaşi 

Telefon 0744.431.355   

E-mail dorelbuta@yahoo.com 
  

Data naşterii 23 aprilie 1968 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională 
 
      Numele si adresa angajatorului 
 
                                        Perioada 
 
              Functia sau postul ocupat 
 
             Activităţi şi responsabilităţi  
                                       principale 
 
                                      
 
 
 
 
                                     
                                         Perioada 
 
               Functia sau postul ocupat 
 
            Activităţi şi responsabilităţi 
                                      principale 

 
 
S.C. Conest S.A. IASI 
 
 01.04.2020 – prezent 
 
Director Directia Administrare Patrimoniu 
 
- coordonarea, evaluarea si verificarea modului de gestionare a bunurilor materiale din patrimoniu 
- monitorizarea respectarii cotelor de materiale alocate pe lucrari 
- monitorizarea si coordonarea infiintarii si lichidarii / inchiderii gestiunilor 
- incadrarea in normele de consum 
- organizarea, coordonarea activitatilor de inventariere a patrimoniului 
- elaborarea de proceduri pe domeniu 
- elaborarea de analize si propuneri 
- valorificarea bunurilor materiale devenite disponibile 

 
01.07. 2019 – 31.03.2020 
 
Controlor Gestiuni 
 
- organizarea si efectuarea evaluarilor periodice privind patrimoniu 
- coordonarea, urmarirea si evaluarea raportarilor zilnice din santiere 
- evaluarea privind corectitudinea intocmirii documentelor de intrare si iesire a bunurilor materiale in si din 
santiere; 
- elaborarea de proceduri specifice si urmarirea aplicarii acestora   

  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale 
  

Perioada 2010 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Comandant unitate militară  (Centru Mentenanţă) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• asigurarea întregului management privind înfiinţarea unităţii  şi a altor 3 structuri militare subordonate  
• asigurarea capacităţii operaţionale şi conducerea activităţii de elaborare a tuturor planurilor specifice 
• organizarea, conducerea şi îndrumarea nemijlocită a activităţii structurilor militare subordonate 
• coordonarea activităţilor de achiziţii publice 
• conducerea şi gestionarea activităţilor privind gestionarea patrimoniului 
• managementul de personal 
• atestat ca şi conducător al unităţii (de reparaţii), de către Registrul Auto Roman, în conformitate cu 
reglementările RNTR-9  
• planificarea, organizarea şi conducerea activităţii de mentenanţă / producţie, la nivelul unităţii şi a 
structurilor subordonate 
• asigurarea cadrului privind autorizarea unităţii de către RAR, privind activităţile de reparaţii ale vehiculelor 
rutiere şi executarea de inspecţii tehnice periodice, la clasele de inspecţie tehnică a  II-a  şi a III-a  

  

 

mailto:dorelbuta@yahoo.com
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Perioada 2007 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Locţiitor tehnic şi împuternicit ca şef al logisticii la nivel de mare unitate (brigadă mecanizată) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor logistice şi de mentenanţă pentru toate categoriile de 
echipamente 
• activităţi de instruire periodică şi anuală a personalului tehnic şi de logistică 
• planificarea activităţii logistice şi de mentenanţă potrivit competenţelor structurilor avute la dispoziţie 
• planificarea şi organizarea activităţii de externalizare a serviciului de mentenanţă 

  

Perioada 2003 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef al logisticii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor administrative 
• gestionarea întregului patrimoniu 
• mentenanţa tehnicii şi echipamentelor 
• asigurarea cu carburanţi-lubrefianţi 
• coordonarea activităţilor de transport militar 
• instruirea periodică a personalului de logistică 
• coordonarea şi conducerea activităţilor de inventariere a patrimoniului 

 
Perioada 

 
2003 – 2004 şi 2005 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef al logisticii în cadrul a două misiuni desfăşurate în Afganistan 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• suplimentar faţă de responsabilităţile enumerate mai sus, am îndeplinit următoarele: 
- susţinerea logistică a forţelor ce se pregăteau pentru misiune 
- întocmirea unor baze de date privind necesarul de materiale pentru susţinerea în misiune 
- realizarea unor grafice de transport aerian a personalului şi bunurilor materiale 
- instruirea personalului tehnic şi celui de logistică conform specificului misiunii 
- conducerea unei echipe privind preluarea întregului patrimoniu din zona de dislocare 
- organizarea tuturor activităţilor administrative şi a celor privind evidenţa contabilă a patrimoniului 
- relaţionarea cu partenerii străini din zonă referitor la sprijinul logistic 
- asigurarea suportului logistic al combatanţilor pe timpul acţiunilor militare 

  
 

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu activitatea de protecţia muncii, protecţia mediului şi supraveghere tehnică la nivelul 
unei mari unităţi (brigadă mecanizată) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• instructajul general şi cel periodic la angajare 
• instructajul periodic pentru anumite categorii de personal 
• ţinerea evidenţei accidentelor de muncă 
• activităţi de prevenire a accidentelor de muncă 
• supravegherea activităţilor de instruire a personalului în scopul prevenirii accidentelor de mediu 
• ţinerea evidenţei tuturor instalaţiilor sub presiune şi celor ce impun verificare metrologică 

  

Perioada 1991 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu activitatea tehnică la nivel brigadă şi batalion 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• planificarea şi conducerea activităţii de întreţinere, exploatare şi reparaţii a tuturor categoriilor de tehnică 
• ţinerea evidenţei tuturor activităţilor de mentenanţă 
• coordonarea activităţii de evidenţă contabilă, întocmirea documentelor de introducere şi scoatere din 
reparaţie a tehnicii, precum şi a documentelor contabile pentru materialele şi piesele de schimb folosite în 
procesul de mentenanţă 
• coordonarea activităţilor personalului tehnic  
• instruirea de specialitate a mecanicilor conductori şi şoferilor, precum şi instruirea periodică a acestora 
privind prevenirea accidentelor de circulaţie 

  

Perioada 1990 - 1991 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de companie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• coordonarea, conducerea, instruirea pe diferite specialităţi a unui colectiv de aproximativ 100 persoane 
(militari şi civili) 
• gestionarea patrimoniului subunităţii 
• coordonarea activităţii tehnice în cadrul subunităţii 
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                                        Perioada 

 
 
 

 
1989 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Comandant de pluton 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• coordonarea, conducerea, instruirea pe diferite specialităţi a unui colectiv de aproximativ 40 persoane 
(militari şi civili) 
• gestionarea patrimoniului subunităţii 
• coordonarea activităţii tehnice în cadrul subunităţii 

  

                 Educaţie şi formare 
 
                                         

Perioada 
         Calificarea / diploma 

obţinută 
       Disciplinele principale 

studiate 
        Numele şi tipul instituţiei de                    

învăţământ 
 
  

 
 
 
2015 
Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă în domeniul securităţii şi apărării / Certificat de 

atestare a competenţelor profesionale 

„Probleme actuale ale securităţii naţionale” domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

Colegiul Naţional de Apărare / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”  

Perioada 2009 - 2010  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Mecanică, Secţia Autovehicule Rutiere, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

  

 
Perioada 

 
2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de specializare în Managementul Evaluării şi Expertizării 

Disciplinele principale studiate Curs postuniversitar în Managementul Evaluării şi Expertizării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Mecanică, Secţia Autovehicule Rutiere, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

  

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Inginer licenţiat 

Disciplinele principale studiate Ingineria autovehiculelor rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Mecanică, Secţia Autovehicule Rutiere, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” 

  

Perioada 1997 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Specializări diferite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de perfecţionare în domeniul tehnic 
Curs de iniţiere în utilizarea tehnicii de calcul 
Curs de limba engleză 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Ministerul Apărării Naţionale 

  

Perioada 1986 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Ofiţer de specialitatea auto 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specializare în cunoaşterea, exploatarea şi repararea tehnicii auto şi celei cu specific militar 
Alte discipline cu caracter militar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Şcoala militară de ofiţeri activi tancuri şi auto, specialitatea auto 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• capacitate de organizare, planificare şi negociere 
• caracter responsabil şi pro-activ 
• abilităţi remarcabile de comunicare si inter-relaţionare 
• orientare către rezultate 
• abilităţi manageriale 
• abilităţi de lucru în echipă şi bună organizare a propriei activităţi 
• onestitate, integritate, loialitate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• operare sisteme Windows 
• pachetul Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• navigare Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere Categoriile B, C şi E din 1988 
  

Informaţii suplimentare  Distincţii: 
 
• Ordinul „Virtutea Militară” în gradul de Comandor cu însemn de război – 2004, oferit de Preşedintele 
României pentru merite deosebite în timpul misiunii din teatrul de operaţii Afganistan, 2003 
• Emblema „Onoarea Armatei României” – 2011 
• Emblema de Onoare a Statului Major General – 2007 
• Emblema de Onoare a Forţelor Terestre - 2015 
• Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru 15, 20 şi 25 ani de activitate 
• Titlul onorific de „Militar Veteran” pentru militari – 2009 

 


