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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)

BUTARU Toni
Str. Marului nr. 2, Com. Prejmer, jud. Brasov

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

toni.butaru@dao.rowater.cro
Romana
08.06.1974

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului

2017 – 2021
Inginer
Gestionarea calitativa si cantitativa a resurselor de apa prin aplicarea metodologiilor, actelor normative si
a prescriptiilor tehnice privind utilizarea resurselor de apa.
Administratia Nationala ”Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Olt, S.G.A. Brasov

Perioada 2016 – 2017
Funcţia sau postul ocupat Inginer Sef
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea, coordonarea si controlul activitatii personalului angajat in departamentele din subordine,
intocmirea planului de gospodarire a apelor la nivel de jud. Brasov.
Numele şi adresa angajatorului Administratia Nationala ”Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Olt, S.G.A. Brasov
Perioada 2014 – 2016
Functia sau postul ocupat Inginer
Activitati si responsabilitati principale Gestionarea calitativa si cantitativa a resurselor de apa prin aplicarea metodologiilor, actelor normative si
a prescriptiilor tehnice privind utilizarea resurselor de apa.
Numele angajatorului Administratia Nationala ”Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Olt, S.G.A. Brasov

Perioada 2006 – 2014
Funcţia sau postul ocupat

Director executiv, membru CA

Activităţi şi responsabilităţi principale Constructii civile, transport specializat, transport international.
Definirea si formularea politicii economico-sociale a societatii, reprezentarea societatii in relatiile cu
Institutiile Statului, cu terte persoane fizice si juridice, conducerea, organizarea si asigurarea functionarii
societatii cu eficienta maxima prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunitatilor,
angajarea resurselor financiare, tehnologice si umane necesare si coordonarea directorilor pe functiuni.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Safero Construct S.A. Brasov
Perioada 2003 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Director regional
Activităţi şi responsabilităţi principale

Productia si distributia produselor chimice
Stabilirea obiectivelor generale ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de consiliul de
administratie, stabilirea impreuna cu directorii zonali a obiectivelor generale de dezvoltare, stabilirea
obiectivelor personale in stricta concordanta cu obiectivele firmei, aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru fiecare zona de raspundere si monitorizarea trimestriala/semestriala/anuala a gradului
de realizare a obiectivelor.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Interstar Chim S.A. Bucuresti

Perioada 2001 - 2003
Funcţia sau postul ocupat

Director de zona

Activităţi şi responsabilităţi principale Producator si distribuitor de inghetata
Controlul si supervizarea activitatii distribuitorilor din zona aferenta postului, stabilirea obiectivelor,
dezvoltarea mijloacelor de motivare personala, evaluarea periodica a activitatii distribuitorului si a
angajatilor acestuia.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Delta Romania S.A. Bucuresti
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1998 – 2001
Director vanzari
Producator si distribuitor carne si produse din carne
Organizarea departamentului comercial in vederea optimizarii activitatii de livrare catre beneficiari,
stabilirea strategiei specifice de vanzare pentru fiecare client.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Punto Com S.R.L. Brasov

Perioada 1994 – 1998
Funcţia sau postul ocupat Agent Comercial
Activităţi şi responsabilităţi principale Distributia de produse de curatenie
Intocmirea documentelor comerciale, inregistrarea miscarilor stocurilor, implementarea si urmarirea
stocului optim si a tuturor procedurilor comerciale prevazute.
Numele şi adresa angajatorului S.C. Interbrands S.R.L. – Divizia Procter & Gamble

Educatie si formare
Perioada

2001 – 2005
Universitatea Transilvania Brasov
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
1988 – 1992
Colegiul National ”Dr. Ioan Mesota”

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba materna

Aptitudini organizatorice, de conducere si de comunicare obtinute prin experienta dobandita de-a lungul
carierei profesionale. Experienta in constructii civile, in coordonarea, conducerea si stabilirea activitatii
echipelor de constructori.
Limba Romana

Limba(i) străină(e) Engleza: scris – vorbit
cunoscută(e) Maghiara: scris - vorbit
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Ing. Butaru Toni

Competente in domeniul constructiilor civile dobandite in cei 9 ani de coordonare si conducere a unei
societati comerciale cu activitate in acest domeniu.
Competente in activitatea de coordonare si conducere a activitatii de logistica si transport specializat si
transport international, dobandite in cei 9 ani de coordonare si conducere a unei societati comerciale cu
activitate in acest domeniu.
Operare PC – Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acces), Corel Photo Shop

Categoria B

