
  

Curriculum vitae  
Europass 

Informatii personale

Nume / Prenume PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN

Nationalitate Romana

Data nasterii 02 aprilie 1969

Sex M

Locul de muncă vizat 

Experienta profesionala

• Perioada 2005- prezent

• Funcţia sau postul ocupat Director 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

Decizional, coordonare, dezvoltare, reprezentare

• Numele şi adresa angajatorului Tomis Marina Management SRL , Constanța

• Tipul activităţii/sectorul de 
activitate

Administrarea  portului turistic Tomis 
Servicii pentru ambarcatiuni de agrement 

• Perioada 2004-2005

• Funcţia sau postul ocupat Director General
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Adresa   Constanta

Telefon   

E-mail

mailto:valentin.pirvulescu@portultomis.ro


• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

- asigură conducerea operativă a Autorităţii Navale Române; 
- reprezintă Autoritatea Navală Română în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o 

angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de 
conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; 

- propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative; 
- propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor Autorităţii Navale Române; 
- angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie şi de conducere din cadrul 

Autorităţii Navale Române; 

• Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Navala Romana 

• Tipul activităţii/sectorul de 
activitate

Autoritate de stat in domeniul transporturilor navale 

• Perioada 1999- 2004

• Funcţia sau postul ocupat Capitan I  / Capitan specialist – Loctiitor Capitan Sef

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

- Supravegheaza si controleaza navigatia navelor aflate in apele nationale navigabile, 
indiferent de pavilionul acestora; 

- Urmareste modul de control al respectarii regulilor de prevenire, reducere si mentinere 
sub control a poluarii apelor nationale navigabile; 

- Supravegheaza si controleaza activitatea de aprobare a intrarii/ieşirii şi mişcarea 
navelor în porturi; 

- Supraveghează şi controlează intocmirea formalităţilor de sosire şi de plecare pentru 
navele civile; 

- Supraveghează şi controlează activităţile de pilotaj, remorcaj şi de legare a navelor în 
porturi; 

• Numele şi adresa angajatorului Capitania Zonala Constanta  - Capitania Portului Midia

• Tipul activităţii/sectorul de 
activitate

Coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de transport naval

• Perioada 1993-1999

• Funcţia sau postul ocupat Capitan II / Capitan I

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi

- Supravegheaza si controleaza navigatia navelor aflate in apele nationale navigabile, 
indiferent de pavilionul acestora; 

- Supravegheaza si controleaza activitatea de aprobare a intrarii/ieşirii şi mişcarea 
navelor în porturi; 

- Supraveghează şi controlează intocmirea formalităţilor de sosire şi de plecare pentru 
navele civile;

• Numele şi adresa angajatorului Capitania Zonala Constanta  - Capitania Portului Midia

• Tipul activităţii/sectorul de 
activitate

Coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de transport naval
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Educaţie şi formare

Perioada 1998-2003

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

Inginerie navala si navigatie / Navigatie si transport maritim

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Academia Navala Mircea cel Batran, Constanta

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională

ISCED 6

Perioada 1987-1992

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

Inginerie navala / Electrotehnica

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Institutul de Marina Civila, Constanta

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională

ISCED 6

Perioada 1983-1987

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite

Electrotehnica

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Liceul Industrial nr.1, Craiova

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională

ISCED 3

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Understanding Speech Writting

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare 
scrisă
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Limba engleza B
2
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t user
B
2

Independent   
user
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1

  
Independent 

user
B
1

Independent   
user

B
1

Independent   
user

(*) The Common European Framework of Reference for Languages

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitati de comunicare

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Abilităti de conducator, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale

Competenţe şi aptitudini tehnice Multiple 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Avansat

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Categoria B

Anexe
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