
  

   

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

 

 

 

 

  

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  URSU D. DUMITRU LEONARD 

Adresa STR. CALEA ROMANULUI ,  NR.6, MUNICIPIUL PASCANI, 705200, JUDETUL IASI, ROMANIA 

Mobil 0040-742-966290  

Fax  

E-mail leonardursu@yahoo.com 

Naţionalitate Roman 

Data naşterii 05.08.1974 

Sex M 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2018 

Calificarea/diploma obtinuta Specialist in managementul deseurilor 

Disciplinile principale 

Studiate/competentele profesioanle 

                                                  dobandite 

Cunostinte in domeniul managementului deseurilor, elemente strategice planificare, clasificarea 

deseurilor, prevederile legale si directivele UE in domeniul gestioarii deseurilor, metode de recuperare 

si eliminare a deseurilor, responsabilitatea producatorilor si consumatorilor in generarea deseurilor 

Numele si tipul institutiei de  

Invatamant/furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

Perioada 2017 

Calificarea/diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Pregatirea programului de formare, Realizarea activitatii de formare, Evaluarea participarii la formare, 

Aplicare metode si tehnici de formare speciale de formare, marketingul formarii, proiectarea 

programelor de formare, organizarea programelor si stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea si 

asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

   Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

  

Perioada 2017 

Calificarea/diploma obţinută Expert achizitii publice 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea functiilor de monitorizare si supervizare a sistemului de achizitii publice. Identificarea si 

organizarea procedurilor de atribuire SEAP. Proceduri de atribuire offline si online (fonduri publice, 

fonduri europene). Licitatie deschisa. Principiile care guverneaza achizitiile publice.Deruleaza si 

finalizeaza procedurile de achizitii publice. Administrarea contractelor.Drept civil. 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

                      

                                                  Perioada 

                      Calificare/diploma obtinuta 

                               Disciplinile principale 

         studiate/competentele profesonale 

                                                 dobandite 

                       

 

 

 

 

                        Numele si tipul insitutiei de 

           invatamant/furnizorului de formare  

 

                                                    Perioada 

                     Calificarea/diploma obtinuta 

                                 Disciplinile principale 

          studiate/competentele profesionale 

                                                   dobandite 

                       Numele si tipul institutiei de  

            Invatamant/furnizorului de formare 

 

                                                   Perioada 

                     Calificarea/diploma obtinuta 

                                Disciplinile principale 

         studiate/competentele profesionale 

                                                  dobandite 

                       Numete si tipul institutiei de  

            Invatamant/furnizorului de formare 

 

                                                   Perioada 

                     Calificarea/diploma obtinuta 

                                Disciplinile principale 

         studiate/competentele profesionale 

                                                 dobandite 

                      Numele si tipul institutiei de 

            Invatamant/furnizorului de formare 

 

                                                   Perioada 

                    Calificarea/diploma obtinuta 

                                 Discilinile principale 

           studiate/competente profesionale 

                                                 dobandite 

                      Numele si tipul institutiei de 

            invatamant/furnizorului de formare 

 

                                                   Perioada 

                     Calificarea/diploma obtinuta 

                                Disciplinile principale 

            studiate/competente profesionale 

                                                 dobandite 

                      Numele si tipul institutiei de 

           invatamant/furnizorului de formare 

  Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 
 
 
2015 
Arbitru 
Comunicare in limba oficiala, competente sociale si civice, perfectionarea pregatirii profesionale, 

capacitatea de a asigura conditiile necesare desfasurarii arbitrajului,  operarea cu documente si 

arhivarea lor,administrarea jurisdictiei alternative a arbitrajului in solutionarea litigiului pe baza 

inscrisurilor si audierea partilor si in conformitate cu reglementarilor in vigoare, evaluarea, 

monitorizarea si conducerea activitatilor desfasurate in judecata arbitrala, aptitudinea de perceptie a 

litigiului si capacitatea decizionala, Cunoasterea, aplicarea si respectarea drepturilor si libertatilor 

constitutionale, legale si regulamentare ale partilor litigante, Redactarea documentelor in procedura 

arbitrala. 

  Camera de arbitraj si Mediere 

 
   
  2012 

Mediator 
Solutionarea pe cale amiabila a conflictelor in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si 

avand liberul consimtamant al partilor. Drept civil, Drept penal, Drept comercial, Cod de procedura 

civila, Cod de procedura penala, Legea 192/2006 

 

Camera de arbitraj si Mediere- Consiliul de Mediere 

 

   2012 
Electrician electronist auto 
Constructia si functionarea instalatiilor electrice si a echipamentelor electronice auto, intretinerea 

instalatiilot electrice auto, diagnosticaea instalatiilor electrice sia a echipamentelor electronice auto, 

repararea instalatiilor electrice auto 

 

  Ministerul Educatiei si Invatamantului 

 

   2008 

Atestat Sef service 

Sisteme electrice, sisteme de franare, sisteme de directie, motor management injectie, diagnoza auto 

 

 

Registrul Auto Roman 

 

 

2002 

Tehnician Silvic 

Codul Silvic 

 
 
Ministerul Educatiei Nationale 
 

 

   1993-1997 

   Jurist – licentiat in stiinte juridice 
   Drept  civil, drept penal, Drept comercial, Dreptul familiei, Istoria dreptului 

 

 

   Universitatea „ LUCIAN BLAGA” Sibiu 

  

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada 16.10.2017- 16.02.2018 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale, persoane fizice 



Numele şi adresa angajatorului SC CLP ECOSALUBRITATE SA 

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef service 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale 

Numele şi adresa angajatorului SC MERIDIAN MOTOR SERVICE SRL 
  

Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale 

Numele şi adresa angajatorului SC MERIDIAN MOTOR SERVICE-MMS SRL 
  

Perioada 2015-2016 

Funcţia sau postul ocupat    Administrator special 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale 

Numele şi adresa angajatorului AAAS Bucuresti 
  

Perioada 2015- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator special 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale, intocmire PLAN REORGANIZARE 

Numele şi adresa angajatorului SC MERIDIAN MOTOR SERVICE SRL 
  

Perioada 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Mediator 

Activităţi si responsabilităţi principale Colaborare cu reprezentantii institutiilor publice, bancare, societatilor comerciale, persoane fizice. 

Medierea oricarui  tip de conflict 

Numele şi adresa angajatorului Birou de mediator URSU D. DUMITRU LEONARD 
  

Perioada 1997-2009 

Funcţia sau postul ocupat Jurist 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare, monitorizare si stimulare. Colaborare cu reprezentantii institutiilor 

publice, bancare, societatilor comerciale 

Numele şi adresa angajatorului SC MERIDIAN MOTOR SERVICE SRL 
  

Perioada 1994-1997 

Funcţia sau postul ocupat Mecanic auto 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare. 

Numele şi adresa angajatorului SCMERIDIAN MOTOR SERVICE SRL 
  

Perioada 1991-1994 

Funcţia sau postul ocupat Mecanic auto 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare, control si indrumare. 

Numele şi adresa angajatorului SCS AUC ALFA 
  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă romana 

  

Limbi străine cunoscute  



Autoevaluare 
 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

franceza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

engleza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

  

  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competente de comunicare si relationare.Abilitati interpersonale (lucrul in echipa, toleranta, empatie, 

gandire flexibila, respect fata de colegi, familie) 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit de initiativa, creativitate, principialitate, comunicare eficienta, deschidere fata de schimbarile 

care au lc in situatii de competitie (concursuri, examene), necesare dezvoltarii prefesionale, apt de 

activitati ce presupun efort fizic si psihic 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   De utilizare a calculatorului, tabletei 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

O buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office. 

  

Competente si aptitudini artistice Competente de receptare si expresie artistica. Valorificare frumosului in propria viate, activitate si 

relatii interumane. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis de conducere Auto : categoriile B, C, C+E.  Ambarcatiuni de agrement  cu motor, cu lungime de 2,5 la 24 m  in ape 

interioare, clasa D. 

  

 

Informaţii suplimentare 

 

 

 

 

  

Anexe  

 


