
Curriculum Vitae 
Informatii Personale 

 
Nume

1 BEJENARU VASILE CIPRIAN 
Adresa:   Bl. 33, sc. G, et. V, ap. 21, str. Alecu Russo, cod poştal 600133, 

mun. Bacău, jud. Bacău, România 
Telefon: 0749110264 
E-mail: bejenaruciprian@yahoo.com 
Nationalitate Română 
Data nasterii 20.02.1975 
EXPERIENTA 

PROFESIONALA 

01.09.2012 – prezent 
Palatul Copiilor Bacău str. Oituz, nr. 24 (mun. Bacău)– Filiala 
Buhuşi, str. Bradului, nr. 16 (oraș Buhuși) 
Educaţie nonformală 
Profesor (titular) 
Activităţi didactice (predare, învăţare, evaluare) în domeniul 
electrotehnic, în cadrul cercului de Electrotehnică de la Filiala 
Buhuși a Palatului Copiilor Bacău 

 

21.10.2002 – 30.11.2010 

S.C. Pambac S.A. – mun. Bacău, str. Calea Moineşti, nr. 14, jud. 
Bacău 
Industrie alimentară – morărit, panificaţie şi produse făinoase 
Inginer tehnolog energetician 
Am coordonat activităţile de producere, distribuţie şi utilizare a 
agenţilor termici (abur tehnologic, apă fierbinte, apă caldă) – trei 
centrale termice (săli de cazane). 
 
01.02.1999 – 01.03.2002 
S.C. Aerostar S.A. – mun. Bacău, str. Condorilor, nr. 9, jud. Bacău 
Industrie de apărare – aeronautică 
Inginer tehnolog energetician 
Am lucrat în cadrul Diviziei Tehnologice, secţia Mecano – 
Energetică, Biroul Tehnic; am desfăşurat activităţi de proiectare 
de instalaţii electrice industriale, instalaţii tehnico – sanitare şi 
termice. 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 

2006 – 2008 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de 
Inginerie 
Domeniul Energetic – specializarea Echipamente şi tehnologii 
moderne pentru Energetică industrială, curs de zi 
Diplomă de master 
 
1993 – 1998 



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de 
Inginerie 
Facultatea de Inginerie – secţia Energetică industrială (producerea, 
transportul, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice şi 
a energiei termice), curs de zi 
Inginer energetician / Diplomă de licenţă 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

În anul 2013 am obținut definitivarea în învățământ. 
În anul 2017 am obținut gradul didactic II. 
În anul 2021 am obținut gradul didactic I. 
 

Limba maternă Limba română 
Limbi străine 

cunoscute 
Limba engleză 
 
Abilitatea de a :  
citi-Bine 
scrie-Bine 
vorbi-Bine 

Aptitudini şi 

competenţe  
1. Spirit de echipă; am experienţa muncii în echipă încă din 
facultate, când participam la activităţile   presupuse de proiectele 
practice şi de cercetare, derulate în cadrul facultăţii. Am 
continuat să consolidez această experienţă şi ca angajat. 
2. Comunicare: pot comunica cu uşurinţă cu elevii, colegii și 
părinții. 
3. Lucrul în condiţii de stres. 
4. Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu tinerii - 
dobândite ca urmare a susţinerii de activităţi didactice cu elevii . 
 

Aptitudini şi 

competenţe 

organizatorice 

1. Am coordonat activitatea a 19 persoane în cadrul S.C. 
Pambac S.A. Bacău. 
2. Am elaborat si gestionat documentele emise de Atelierul 
mecano – energetic al S.C. Pambac S.A. 
3. Competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi 
dobândite ca urmare a desfăşurării de activităţi instructiv-
educative cu aceştia. 

Aptitudini şi 

competenţe tehnice 
1. Am elaborat proiecte şi fişe tehnologice de execuţie pentru 
instalaţii electrice, termice, sanitare şi de gaze naturale. 
2. Sunt inspector SSM și cadru tehnic PSI. 

    3. Am participat la construirea centralelor termice şi la punerea 
în funcţiune a utilajelor şi echipamentelor din acestea, în cadrul 
S.C. Pambac S.A. Bacău. 
4. Am coordonat activităţile de producere, distribuţie şi utilizare 
a agenţilor termici (abur tehnologic, apă fierbinte, apă caldă), în 
cadrul S.C. Pambac S.A. Bacău. 
5. Am coordonat şi o formaţie de construcţii – instalaţii, formată 
din 7 muncitori (doi tâmplari, doi instalatori, trei zidari şi zugravi 
– vopsitori), care efectuau lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
clădirile societăţii şi dotările acestora, în cadrul S.C. Pambac 
S.A. Bacău. 
 

Permis de conducere Categoria B, din anul 1999 



Alte aptitudini şi 

competenţe
6 

Cunoştinţe de operare PC nivel avansat – Windows, MS Office, 
navigare Internet 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
 

ANEXE  
 


