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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Î N  F O R M A T  

E U R O P E A N   

 

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
 

Nume  CALAPOD  

 

Prenume  FLAVIUS MARIAN 

Adresă  B-dul Stefan cel Mare, Bl. ANL, Sc. E, Ap. 7, Oradea 

Telefon  Mobil: 0740222455 

Fax  - 

E-mail  flaviuscalapod@yahoo.com 

 
 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  20  ianuarie 1972 

Starea civilă  Căsătorit, 1 copil 

   

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
  

Perioada  2016 - prezent 

Denumirea şi adresa angajatorului  SC PROBETON SRL, Oradea, jud. Bihor 

Tipul domeniului sau sectorului  Activități de consultanță pentru afaceri și management 

Ocupaţia sau poziţia deţinută   Administrator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Consultanță în domeniul mediului, elaborarea de documente și raportări specifice. 

 

 

Perioada  2013  – 2016 

Denumirea şi adresa angajatorului  SC VERNICOLOR SRL, Oradea, jud. Bihor 

Tipul domeniului sau sectorului  Automotive 

Ocupaţia sau poziţia deţinută   Responsabil protecția mediului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea activității din punct de vedere al cerințelor legislației de mediu, elaborarea 
procedurilor specifice și a politicii de mediu, furnizarea/analiza datelor de mediu, elaborarea 
documentelor și raportărilor specific, colaborarea cu instituțiile și autoritățile din domeniu. 

 

Perioada  2011 – 2013 

Denumirea şi adresa angajatorului  SC ELTRAU SRL, Oradea, jud. Bihor 

Tipul domeniului sau sectorului  Consultanţă 

Ocupaţia sau poziţia deţinută   Consultant proiecte europene 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Întocmirea cererilor de finanţare şi implementarea proiectelor  

 

 Perioada  2005 - 2009 

Denumirea şi adresa angajatorului  S.C. PROBETON S.R.L. Oradea, jud. Bihor 

Tipul domeniului sau sectorului  Producţia de prefabricate mici din beton  

Ocupaţia sau poziţia deţinută   Administrator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii de vânzare şi de extindere a pieţei de desfacere. 
Cunoaşterea firmelor şi a pieţei de desfacere din zonă. 
Colaborarea directă cu furnizorii şi beneficiarii firmei. 
Elaborarea documentelor necesare firmei pentru buna funcţionare, atât din punct de vedere 
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tehnic cât şi al calităţii. 
Planificarea, coordonarea şi controlul activităţii de producţie; organizarea activităţii firmei 
  

Perioada   2003 - 2004 

Denumirea şi adresa angajatorului  S.C. ITALROMAN IMPEX S.R.L. Oradea, jud. Bihor 

Tipul domeniului sau sectorului  Producerea şi comercializarea materialelor de construcţii 

Ocupaţia sau poziţia deţinută 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 

Perioada 
Denumirea si adresa angajatorului 

Tipul domeniului sau sectorului 
Ocupatia sau pozitia detinuta 

Principalele activitati si  
responsabilitati 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perioada 
Denumirea si adresa angajatorului 

Tipul domeniului sau sectorului 
Ocupatia sau pozitia detinuta 

Principalele activitati si  
responsabilitati 

 
 
 
 

 
 

 Şef departament producţie  
Planificarea, coordonarea şi controlul activităţii de producţie  
 
 
 
1998 – 2003 
S.C. EUROBETON GRUP S.R.L. Oradea, jud. Bihor 
Productie prefabricate mici din beton 
În această perioadă am ocupat următoarele funcţii: 

• Inginer chimist având ca atribuţii: controlul calităţii materiilor prime şi a produsului 
finit 

• Sef departament calitate având ca atribuţii: Infiintarea unui laborator propriu, 
implementarea unui nou sistem al calitatii atat pe fluxul tehnologic cat si pe 
produsul finit, optimizarea retetelor de fabricatie pentru betoane, obtinerea unor 
produse noi competitive si de calitate superioara 

• Sef departament productie având ca atribuţii planificarea, coordonarea şi controlul 
activităţii de producţie, optimizarea fluxului tehnologic, optimizarea consumurilor de 
materii prime si auxiliare, respectarea parametrilor de productie, obtinerea unor 
produse de calitate, competitive 

 
2000 – 2002 
S.C. READYMIX S.R.L. Oradea, jud. Bihor 
Statie de betoane 
Sef laborator (autorizatie sef laborator eliberat de Inspectia de Stat in Constructii) 

• Obtinerea gradului III pentru laboratorul Statiei de betoane S.C. READYMIX S.R.L. 
(infiintarea, dotarea, elaborarea manualului calitatii, etc.)  

• coordonarea activitatii de laborator,  

• urmarirea respectarii procedurilor de lucru din manualul calitatii privitoare la 
determinarile fizico-mecanice atat pentru materiile prime cat si pentru produs 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Perioada  29.09.2014 – 05.10.2014 

 Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 SC Public Euroconsulting SRL, Oradea  

 Domeniul studiat  Reglementarea activității din punct de vedere al protecției mediului; managementului 
deșeurilor; management de mediu; managementul substanțelor chimice 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 Responsabil protecția mediului 

Perioada  13.12.2010 – 21.12.2010 

 Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Camera de Comerţ şi Industrie Bihor  

 Domeniul studiat  Management proiecte  

Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 Manager Proiect 

Perioada  mai 2000  

 Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului 

 Domeniul studiat  Beton, beton armat, beton precomprimat; Materiale pentru betoane si mortare 

Calificarea / diploma obţinută 

 

 Sef laborator/Autorizatie valabilă 2 ani  
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Perioada  1986 – 1990 

 Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Liceul de matematica – fizica 

 Domeniul studiat  Chimie – biologie  

Calificarea / diploma obţinută  Diploma bacalaureat  

 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 Consider ca sunt o persoana care ma adaptez usor in orice mediu de lucru; imi place lucrul in 
echipa, interactionez foarte bine cu oamenii; duc la bun sfarsit sarcinile; dorinta pentru 
dezvoltare profesionala; deschidere pentru nou si inovator.  

 
  

Limba maternă Româna 
 

 
 

Limbai străine cunoscute  

Limba franceză Autoevaluare: Intelegere – bine, scris – bine, citit - bine 

Limba engleză Autoevaluare: intelegere – slab, scris – slab, citit - slab 

                         

 
 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Sunt o persoana sociabila si ambitioasa. Ma adaptez usor, intr-un timp scurt.  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

 

 Sunt constiincios, ordonat,  un bun organizator, imi place lucrul in echipa. 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
 

 

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

  
Imi place sa calatoresc şi să mă perfecţionez continuu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data: 25.04.2017         Semnatura: 

                                                                                                                                                                         ing. Flavius Calapod 

Perioada  1991 – 1997  

 Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile / formarea 

 Universitatea Politehnica din Timisoara  

Facultatea de chimie industriala si ingineria mediului  

 Domeniul studiat  Chimia si tehnologia materialelor oxidice 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma inginer chimist 

   

   


