
   

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POGACIAN GHEORGHE - SERGIU 

Adresă(e) Cluj Napoca, 400293, Str. Donat nr. 67-103 

Telefon(oane) 0264 584 037 int. 153   

E-mail(uri) sergiupogacian@gmail.com; sergiu.pogacian@itim-cj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 16.08.1961 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională Peste 25 ani 
  

Perioada 2011- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Dezvoltare Tehnologica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- proiectare, executie prototipuri, testare, punere in functiune sisteme alternative de producere 
energie electrica 
- proiectare, executie prototipuri, testare, punere in functiune, depanare aparatura de laborator 
de mare complexitate 
- mebru al echipei de mentenanta si upgrade a detectorului Tile Calorimeter al Experimentului 
ATLAS de la LHC; CERN Geneva   

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare Dezvoltare 
pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare Dezvoltare 

Perioada 2009 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- analiza proiecte, caiete de sarcini, cereri de oferta pentru lucrarile licitate de firma 
- elaborare oferte, si participare la licitatii  
- pregatirea, asistenta tehnica, supervizarea lucrarilor de constructii-montaj executate de firma 
- colaborare cu beneficiarii si subcontractantii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Electromontaj S.A. Bucuresti - Sucursala Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Antreprenor retele si instalatii electrice 

Perioada 2008- 2009 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager Retele si Instalatii Electrice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitati specifice managementului de proiect : 

 planificare proiect 

 selectia ofertanti  

 contractarea lucrarilor de proiectare si executie 

 elaborare caiete de sarcini pt. proiectare 

 urmarirea/receptionarea lucrarilor de proiectare si executie 

 obtinere de autorizatii si avize conform legislatiei 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Impact Developer & Contractor S.A. ; Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltator imobiliar 



 

Perioada 2004 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil MC - PM  / Director Compartiment Proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activitati specifice managementului calitati (elaborare documentatie, implementare, audit 
intern) 
- colaborare cu organismele de certificare si acreditare  
- activitati specifice pe linie de protectia muncii 
- activitati de proiectare si coordonare a compartimentului de proiectare 
- pregatirea, asistenta tehnica, supervizarea lucrarilor de constructii-montaj executate de firma 
- colaborare cu beneficiarii si subcontractantii 
- obtinere de autorizatii si avize conform legislatiei 

Numele şi adresa angajatorului S.C. EnergoBit S.R.L. ; Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Antreprenor retele si instalatii electrice 

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- pregatirea, asistenta tehnica, supervizarea lucrarilor de constructii-montaj executate de firma 
- activitati de proiectare si coordonare a colectivului de proiectare 
- colaborare cu beneficiarii si subcontractantii 
- obtinere de autorizatii si avize conform legislatiei 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Electrogrup S.R.L. ; Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Antreprenor retele de telecomunicatii 

Perioada 1999 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef Colectiv Proiectare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- analiza proiecte, caiete de sarcini, cereri de oferta pentru lucrarile licitate de firma 
- elaborare oferte, si participare la licitatii  
- pregatirea, asistenta tehnica ,supervizarea lucrarilor de constructii-montaj executate de firma 
- activitati de proiectare si coordonare a colectivului de proiectare 
- colaborare cu beneficiarii si subcontractantii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Antreprenor retele si instalatii electrice 

Perioada 1984 –  1999 

Funcţia sau postul ocupat Electronist / Asistent cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- proiectare, executie prototipuri, testare, punere in functiune, depanare aparatura de laborator 
de mare complexitate (spectrometre,   cromatografe, etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Tehnologie Izotopica si Moleculara Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare Dezvoltare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor/Lead Auditor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ISO 9001: 2008 Curs auditor extern SMC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. AJA CERT S.R.L. 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Aoditor extern SMC ; Responsabil SMC; Responsabil SMM; Responsbil SMSSM 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ISO 9001: 2000  Curs Auditor Extern SMC 
ISO 9001: 2000  Curs Responsabil SMC 
ISO 14001: 2004 Curs Responsabil SMM 
OHSAS 18001 : 1999 Curs Responsabil SMSSM 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SRAC Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii 

Perioada 1982 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electronica si Telecomunicatii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Cluj-Napoca; Facultatea de Electrotehnica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C1 

Utilizator 
eperimentat 

C1 
Utilizator 

eperimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabil; sociabil; perfectionist 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator; abilitati manageriale; abilitati de coordonare si comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Familiarizat cu cerintele standardelor ISO 9001; ISO 14001 si OHSAS 18001 si tehnicile de 
audit 
Familiarizat cu cerintele prescriptilor si normativelor energetice si a legislatiei in constructii 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator PC (MS Office; Autocad; programe specifice de proiectare instalatii electrice) 

  

Permis(e) de conducere cat. B 
  

Informaţii suplimentare Activitatea de cercetare dezvoltare desfasurata in cadrul ITIM Cluj-Napoca este detailata in 
Memoriu de Activitate anexat 
Am coordonat proiectarea si executia a peste 30 de proiecte finalizate prin PIF incluzand: 
- Linii electrice aeriene si subterane MT si JT 
- Posturi de transformare MT/JT 
- Statii de telefonie mobila GSM 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

