CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Constantinescu Vlaicu Dinu

Telefon
E-mail(uri)

dinu@elmecph.ro

Locul de muncă /

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.

Bdl. Bucureşti Nr. 20 Bl 3D et. 3 ap.16
Mobil:

Experienţă profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2013- prezent
Director general

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Management

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.
Industria de Apărare

Perioada

2009- 2013

Funcţia sau postul ocupat

Director general adjunct

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Management

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.
Industria de Apărare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Perioada : 2004-2009
Director general

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Management

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.

Perioada

Industria de Apărare
2001-2004

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Director dezvoltare producţie
Management tehnic

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Industria de Apărare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1997- 2001
Inginer şef
1

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Management tehnic

Numele şi adresa
angajatorului

S.C. "Electromecanica Ploieşti" S.A.

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Industria de Apărare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1992-1997
Director ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Management ştiinţific

Numele şi adresa
angajatorului

Institutul de Cercetări Tehnică de Rachete

Perioada

1989-1992

Funcţia sau postul ocupat

Şef atelier cercetare sisteme dirijate IR

Activităţi şi responsabilităţi Management atelier de cercetare sisteme de dirijare
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Institutul de Cercetări Tehnică de Rachete

Perioada
1981-1989
Funcţia sau postul ocupat Şef proiect ; cercetător ştiinţific gr. I
Activităţi şi responsabilităţi Cercetare proiectare sisteme de dirijare pentru complexe de rachete antiaeriene cu rază
principale
scurtă ( CA94 , CA 940 )
Numele şi adresa
Institutul de Cercetări Tehnică de Rachete
angajatorului
Tipul activităţii sau
Cercetare proiectare sisteme dirijare
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Calificarea / diploma
obţinută

Master în Managementul Programelor şi Proiectelor

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Managementul Programelor şi Proiectelor de Achiziţii

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Apărare Carol I

Calificarea / diploma
obţinută

Top Management

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Management

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

WIF1/WFO-WIEN

2

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Managementul de proiect ( MZT 865 )
Managementul vânzărilor şi relaţiile cu clienţii ( BZT 656)
Managementul dezvoltării şi schimbării ( BZT 751)
Management financiar ( BZT 655)
Managementul competitor ( BZT 654)
The Open University CODECS
-

Universitatea politehnică Bucureşti
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Specialitatea Microelectronică
Inginer diplomat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română
Limbi străine :
Franceza : citit vorbit – satisfăcător
Engleza : citit vorbit – satisfăcător

Limbi străine cunoscute

Competenţe şi abilităţi
sociale

Lucrez în cadrul unei societăţi ce îşi desfăşoară activitatea în condiţii de risc ridicat şi de mare
complexitate . Din această cauză munca în echipă , cu responsabilităţi bine deficite , este
esenţială în atingerea obiectivelor planificate , comunicativitate si mediere

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Conduc activitatea unor colective din domeniul cercetării şi producţiei în condiţiile gestionării
unor bugete foarte restrictive , ceea ce impune aptitudini de comunicare şi competenţe
organizatorice foarte bune

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Am condus colective de proiecte complexe pentru realizarea unor sisteme la interfaţa opticii electronici mecanică fină , pirotehnie ( ex. CA 94 complex de rachete antiaeriene portative
autodirijate în infraroşu, CA95 – complex de rachete antiaeriene autopropulsate ) . Am
asigurat proiectarea pentru sisteme de dirijare CA94 –, CA 940 şi CA 950

Competenţe şi aptitudini
Word, Excel. Power Point, Internet,
de utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi
aptitudini

Adaptabilitate la situatii noi în schimbare , lucru în condiţii de stres
Capacitate de intelegere a problemelor

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

-

Autor şi coautor la brevete de invenţie (15) şi realizări tehnice noi ( 32) din domeniile
electronice sisteme de dirijare , în intervenţiile active în atmosferă

-

În perioada 2008-2012 vicepreşedinte al Societăţii române de Detonică şi Pirotehnie
În perioada 2010 -2012 reprezentantul Proiectantului general al Sistemului Naţional
Antigrindină şi Stimularea Precipitaţiilor
2015- prezent Administrator al Grupului de Interese Economice al Proiectantului
General al Sistemului Naţional Antigrindină şi de Stimulare a Precipitaţiilor

-
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