Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

CROITOR Vasile
Bistrița, str. Ghinzii nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud
tel/fax: 0263/217055

Mobil: 0755/024.539

secretariat.sajbn@gmail.com
română
09. iunie 1968
masculin

Domeniul ocupaţional Tehnic
Experienţa profesională
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud
2008 – prezent
 perioada:
 funcţia ocupată: director tehnic
 responsabilităţi: coordonarea și controlul activității compartimentului tehnic și organizarea
compartimentului de mișcare și exploatare auto
S.C. Dumbrăveana S.R.L.
 perioada:

2004 - 2008

 funcţia ocupată: administrator
 responsabilităţi: activități de conducere și cordonare specifice unei societăți comerciale
SC Forest Silva S.A. Năsăud
 perioada:

1994 – 2004

 funcţia ocupată: șef compartiment transport
 responsabilităţi: activități specifice de conducere și organizare a transportului tehnologic al
lemnului.
STTL Bistrița
1992 – 1994
 perioada:
 funcţia ocupată: Inginer
 responsabilităţi: activități specifice de transport tehnologic al lemnului.

Educație și formare 2014
Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar

Certificat de absolvire a cursului de perfecționare în management spitalicesc

1987-1992
Universitate Tehnica Cluj Napoca
Diploma de Inginer Mecanic, specializare Tehnologia Construcțiilor de Mașini
1986-1987
Stagiu militar termen redus Oradea
1982-1986
Liceul “George Coșbuc” Năsăud
Diplomă Bacalaureat - profil Matematică- Fizică

Cursuri de perfecționare 2014 - Curs de evaluare și implementare a sistemului de control intern managerial
2012 - Curs de implementare a sistemului de audit intern
2012 - Managementul instituțiilor publice - ASE București
2012 - Curs de specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
2011 - Curs operator general serviciul mobil terestru
2009 - Curs de ambulanțier, operator și registrator de urgență

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

limba română

limba franceză - nivel mediu
spirit de echipă, abilitatea de a stabili relații eficiente cu personalul din subordine, eficiență în
rezolvarea situațiilor conflictuale de criză, analiza corectă și rapidă a situațiilor complexe și stabilirea
deciziilor adecvate în timp util, rezistență la stres.
experiență în organizare, acumulată în funcțiile de conducere ocupate; experiență în managementul
proiectelor și grupurilor de lucru; coordonare eficientă a grupurilor mari de persoane.
aptitudini medii de utilizare a aparaturii de birotică și utilizarea eficientă a acesteia în activitatea zilnică;
permis de conducere cargoria B,C, C+E.

