
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IONCU GEORGE DAN 
Adresă 21-23, str.Dreptãţii, 310300, Arad, România 

Telefon(oane) 0357435418 Mobil: 0744706786 

Fax 0357814121 

E-mail george.ioncu@otmas.ro  
  

Naţionalitate românã 
  

Data naşterii 23 martie 1959 
  

Sex M 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.2010- prezent 

Funcţia sau postul ocupat manager calitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale managementul calitãţii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. SAMGAS ROMANIA SRL ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie contoare de gaz 
  

Perioada 01.07.2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat preşedinte şi director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea organizaţiei 

Numele şi adresa angajatorului ORGANIZAŢIA PENTRU TEHNICA MÃSURÃRII - OTMAS 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare profesionalã în domeniul metrologiei 
  

Perioada 16.12.2003- 30.06.2004 

Funcţia sau postul ocupat Senior Quality Engineer 

Activităţi şi responsabilităţi principale managemetul calitãţii 

Numele şi adresa angajatorului ALCOA FUJIKURA SRL Nãdab 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie cablaje auto 
  

Perioada 01.07.2003-15.12.2003 

Funcţia sau postul ocupat manager tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale management laborator metrologie 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ERNESTIN IMPEX SRL ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate laborator verificãri metrologice 
  

Perioada 01.01.2003-30.06.2003 

Funcţia sau postul ocupat director mecanizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activitãţii mecano-energetice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ICIM ARAD SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate construcţii 

  



Perioada 01.07.2001-31.12.2002 

Funcţia sau postul ocupat manager instalare contoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activitãţii de instalare contoare şi repartitoare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONTOR ZENNER SA ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţie de contoare de apã şi energie termicã 
  

Perioada 01.09.2000-30.06.2001 

Funcţia sau postul ocupat director Biroul Judeţean de Metrologie Legalã Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activitãţii de metrologie legalã 

Numele şi adresa angajatorului BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALÃ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor 
  

Perioada 20.04.99- 01.09.2000 

Funcţia sau postul ocupat director BRML Zona de vest(16 judeţe) şi director Biroul Judeţean de Metrologie Legalã Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activitãţii de metrologie legalã 

Numele şi adresa angajatorului BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALÃ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor 
  

Perioada 01.12.97- 19.04.99 

Funcţia sau postul ocupat consiler şi prim adjunct al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legalã 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea activitãţii de metrologie legalã din România 

Numele şi adresa angajatorului BIROUL ROMÃN DE METROLOGIE LEGALÃ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor 
  

Perioada 08.06- 01.12.97 

Funcţia sau postul ocupat coordonator Zona de Vest 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea activitãţii de metrologie legalã din 16 judeţe din vestul României 

Numele şi adresa angajatorului BIROUL ROMÃN DE METROLOGIE LEGALÃ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor 
  

Perioada 06.06- 06.08.1997 

Funcţia sau postul ocupat consilier (detaşare) 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea elaborãrii reglementãrilor de metrologie legalã 

Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL CERCETÃRII ŞI TEHNOLOGIEI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate administratie publicã centralã 
  

Perioada 01.06.1994- 05.06.1997 

Funcţia sau postul ocupat şef Centru Judeţean de Metrologie Legalã Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea activitãţii de metrologie legalã în judeţul Arad 

Numele şi adresa angajatorului BIROUL ROMÃN DE METROLOGIE LEGALÃ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate controlul metrologic legal al mijloacelor de mãsurare şi mãsurãrilor 
  

Perioada 01.01.1991-31.05.1994 

Funcţia sau postul ocupat Metrolog coordonator şi şef serviciu  adjunct ASIGURAREA CALITÃŢII 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea compartimentului de metrologie şi elaborarea documentelor sistemului calitãţii 

Numele şi adresa angajatorului ASTRA VAGOANE ARAD SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţia de vagoane 
  

Perioada 01.09.1989-31.12.1990 

Funcţia sau postul ocupat coordonator CTC Fabrica de Utilaj Tehnologic 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea grupei CTC Fabrica de Utilaj Tehnologic 

Numele şi adresa angajatorului ASTRA VAGOANE ARAD SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţia de vagoane 

  



Perioada 01.02.1988-31.08.1989 

Funcţia sau postul ocupat inginer proiectant roboţi industriali Atelier Proiectare Tehnologia Sudurii 

Activităţi şi responsabilităţi principale proiectare roboţi de sudurã 

Numele şi adresa angajatorului Întrepriderea de Vagoane Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţia de vagoane 
  

Perioada 07.09.1984 – 31.01.1988 

Funcţia sau postul ocupat inginer CTC 

Activităţi şi responsabilităţi principale cordonator CTC produs 

Numele şi adresa angajatorului Întrepriderea de Vagoane Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate producţia de vagoane 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 01.12-15.12.2010 

Calificarea / diploma obţinută FORMATOR cod COR 241205.  

Disciplinele principale studiate  Formarea profesionalã a adulţilor 

Numele şi tipul furnizorului de formare CNT EDUEXPERT CRAIOVA – autorizat CNFPA 
  

Perioada octombrie 1993-ianuarie 1994 

Calificarea / diploma obţinută auditor calitate – diplomã post universitarã 

Disciplinele principale studiate  auditul calitãţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Politehnica Bucureşti- Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
  

Perioada octombrie 1992-ianuarie 1993 

Calificarea / diploma obţinută proiectant sisteme calitate – diplomã post universitarã 

Disciplinele principale studiate  proiectarea sistemelor calitãţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Politehnica Bucureşti- Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
  

Perioada iunie-noiembrie 1986 

Calificarea / diploma obţinută analist-programator - diplomã post universitarã 

Disciplinele principale studiate  Programare COBOL, FORTRAN 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia “Ştefan Gheorghiu”-Centrul de Perfecţionare a Cadrelor în Informaticã, Calcul Electronic şi 
Consultanţã 

  

Perioada 0ctombrie 1979-iunie 1984 

Calificarea / diploma obţinută inginer tehnogia construcţiilor de maşini 

Disciplinele principale studiate  tehnologia construcţiilor de maşini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara-Facultatea de Mecanicã- secţia T.C.M. 
  

Perioada 1974-1978 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Disciplinele principale studiate  cunoştinţe generale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul „Ioan Slavici” Arad 
  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă românã 
 Limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleza B1  C1  B2  A2  B2  
Franceza C1  C2  C1  B2  B2  

Sârba B2  B2  B2  A2  A1  



  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
25 de ani în funcţii manageriale 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Nivel înalt de utilizare a calculatorului şi a oricãrui program  în WINDOWS, ANDROID, LINUX 

  

  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1986 

Informaţii suplimentare Activitãţi de elaborare a acte normative referitoare la activitatea de 
metrologie 

 coordonat elaborarea instrucţiunilor de metrologie legalã IML 1...7- 97, aprobate prin HG 
nr.318/1998; elaborare personalã a IML 3-97-“Autorizaţii şi avize metrologiece”;IML 6-97-
“Controlul metrologic al statului prin inspecţii şi testãri inopinate”;IML 7-97-“Supravegherea 
metrologicã a activitãţii deţinãtorilor de autorizaţii metrologice” 

 elaborat 16 proceduri de metrologie legalã referitoare la autorizãri,avize,supraveghere, inspecţii 
şi testãri inopinate: 

 elaborat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Biroului Român de Metrologie Legalã 
 elaborat regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al birourilor judeţene de metrologie 

legalã 
 elaborat regulamentul cadru de ordine interioarã al birourilor judeţene de metrologie legalã 
 elaborat procedurile aplicabile pe plan local referitoare la punerea în funcţiune a contoarelor de 

apã utilizate la contorizarea individualã 
 elaborat chestionare de metrologie legalã, metrologie generalã şi asigurarea calitãţii utilizate la 

examenele de evaluatori şi verificatori metrologi 
 manager al programului PROMLAB’98 (de implementare a sistemelor calitãţii în laboratoarele 

Biroului Român de Metrologie Legală) 
 lector şi coordonator al cursului de formare a evaluatorilor Biroului Român de Metrologie Legală 
 coordonator al reviziei procedurilor de metrologie legalã PML 3.01...PML 3.13 

 
Activităţi in domeniul managementului şi asigurării calităţii 

 1993- proiectat sistemul calităţii al S.C.ASTRA VAGOANE Arad SA, în conformitate cu ISO 
9002 

 1998-2000, proiectat sistemul calităţii pentru laboratoarele Biroului Român de Metrologie 
Legală, în conformitate cu EN 45001, 

 1999- proiectat sistemul calităţii al S.C. BB COMPUTER SRL Arad, în conformitate cu ISO 
9002 

 2001- proiectat sistemul de management al calităţii al S.C. ISKRAEMECO România SRL(din 
cadrul grupului CONTOR ZENNER România), în conformitate cu ISO 9002-95 

 2002- proiectat sistemul de management al calităţii al laboratorului de încercări al S.C. 
CONTOR ZENNER România SA în conformitate cu ISO 17025 

 2002- proiectat sistemul de management al calităţii al laboratorului de verificări metrologice al 
S.C. ERNESTIN IMPEX SRL Arad în conformitate cu ISO 17025 

 2010 proiectat sistemul de management al calităţii al laboratorului de verificări metrologice al 
S.C. SAMGAS ROMÂNIA SRL Arad în conformitate cu ISO 17025 

 
LUCRÃRI PUBLICATE 
-”Aspecte practice ale proiectãrii şi implementãrii sistemelor calitãţii conform 
seriei de standarde ISO 9000”- revista STANDARDIZAREA nr.7/1993 
-“Reforma în administraţia publicã centralã- Sistemul de control metrologic şi 
infrastructura metrologicã”- revista “Buletinul de metrologie legalã” nr.1-2/1999 
-“Controlul tehnic al jocurilor de noroc”- revista “Buletinul de metrologie legalã” 
nr.1-2/2000 
 
LECTOR LA SEMINARII DE INSTRUIRE, peste 50 începând din 1997 
ORGANIZATOR ŞI LECTOR cursuri de perfecţionare profesionalã în ocupaţia de Metrolog Verificator, 
cod COR 731120 – începând cu anul 2012 

 


