
   

  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  DRAGAN CORNEL MARIUS 

Data naşterii  03.09.1953 

Adresă   

Telefon   0740.31.99.66 

Fax  021.317.00.53 

E-mail   dragancornel53@yahoo.com; cornel.dragan@cnp.ro 

Naţionalitate  romana 

Limba maternă  romana 

 

  EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   
   

 

 

 

Perioada  

  

 

 

07.2003 (prin reorganizarea Guvernului)  - prezent 

Numele angajatorului  Comisia Nationala de Strategie si Prognoza - Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 Coordonarea elaborarii de prognoze economice sectoriale – industrie, agricultura, transporturi, 

constructii si investitii - pe termen scurt si mediu. Analize ale impactului dezvoltarii unor produse si 

sectoare  asupra celorlalte sectoare si asupra economiei in general. Impactul investitiilor asupra evolutiei 

sectoriale a economiei romanesti.  

Funcţia/postul ocupat  Director  

Membru al „Grupului de lucru  pentru schimbari climatice si energie” din cadrul  Directiei de Politica 

Economica a  Comisiei Europene (2007 – prezent). 

Membru  al grupurilor de lucru ale  „Comitetului interministerial pentru Politica Industriala” (2005 – 

prezent) si  „Comitetului interministerial pentru schimbari climatice” (2007 - prezent). 

Membru al Grupului de lucru al Comisiei Europene pentru schimbari climatice si energie regenerabila. 

Membru al Consiliului de administratie „Informatica C.F.R. S.A.”. 

   

Perioada   02.2003 - 07.2003 

Numele angajatorului  Ministerul Dezvoltarii si Prognozei -Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi  

 Coordonarea activitatii de realizare a prognozelor economice sectoriale -  industrie, agricultura, 

transporturi, constructii si investitii  - pe termen scurt si mediu, la nivelul economiei nationale. 

Coordonarea activitatii de monitorizare si analiza a investitiilor la nivel national. 

Funcţia/postul ocupat  Director 

Membru al „Comitetului interministerial pentru investitii de importanta nationala in economie”  (2003 – 

2004). 

      

Perioada   10.2002 - 02.2003 

Numele angajatorului  Ministerul Dezvoltarii si Prognozei -Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi   

 Monitorizare si analiza a  investitiilor la nivel national.  

Elaborarea de programe de investitii cu impact asupra economiei nationale. 

Funcţia/postul ocupat  Consilier I A 

     

Perioada   04.2001 – 09.2002  

Numele angajatorului  S.C. Aero Special Service SRL - Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonarea tuturor activitatilor legate de relansarea societatii in domeniul aeronautic. 

Elaborarea de studii si analize a pietei de aviatie. 

Funcţia/postul ocupat  Director general 
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Perioada 

Numele angajatorului 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Functia/postul ocupat 

 

Perioada  

  

1999-2001 

S.C. Tronic East Europe S.R.L. 

Coordonarea activitatii tehnice 

Director tehnic 

Numele angajatorului  02.1999 – 09.1999 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi 

 S.C. Mondotrans S.A. - Bucuresti 

Funcţia/postul ocupat  Coordonarea activitatii de achizitii, intretinere si reparatii auto, programare curse transport, PSI si 

protectia muncii. 

Funcţia/postul ocupat  Inginer sef (02-07.1999);  Director tehnic (07 -09.1999) 

 

Perioada  

  

04.1998 – 10.1998 

Numele  angajatorului  Jet Aviation – Basel (Elvetia) 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi    

 Efectuarea/supravegherea de lucrari de reparatie si intretinare aeronave 

Funcţia/postul ocupat  Inginer aviatie 

   

Perioada   09.1997 – 04.1998 

Numele angajatorului  S.C. Ion Tiriac Air S.R.L - Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilitati  

 Organizarea noii companii din punct de vedere tehnic. 

Coordonarea activitatiilor de reparatie si intretinere aeronave si auto, aprovizionare, protectia muncii si 

PSI 

Funcţia/postul ocupat  Director tehnic 

   

Perioada   04. 1994 – 09. 1997 

Numele angajatorului  S.C. Aero Special Service S.R.L. - Bucuresti 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi  

 Realizarea si ulterior coordonarea activitatilor de intretinere si reparatii aeronave, auto, aprovizionare, 

protectia muncii si PSI.  

Negocierea contractelor de reparatii aeronave in strainatate. 

Funcţia/postul ocupat  Inginer aviatie (04.94 – 10.96); Director tehnic ( 10.96 - 09.97) 

     

Perioada   (09.77 – 04.94) 

Numele angajatorului  Întreprinderea de Aviatie Utilitara - Bucuresti. 

Principalele  activităţi şi 

responsabilităţi   

 Realizarea si ulterior coordonarea activitatilor de intretinere si reparatii aeronave, auto, protectia muncii 

si PSI. Negocierea contractelor de reparatii aeronave in tara si strainatate. 

Funcţia/postul ocupat  Inginer aviatie (09.77 – 09.82); Sef sector tehnic (09.82 – 05.91); Sef sectie intretinere si reparatii 

aeronave (05.91 – 09.93) 

 

CURSURI  
 
Perioada                                          august 2008 

Numele instituţiei prin 

care s-a realizat 

formarea profesională                   

Domeniul studiat 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire                                                   

 Institutul National de Administratie Publica 

 

 

Planificarea multianuala a investitiilor publice  

Superior 

 

   

Perioada   februarie – noiembrie 2006 

Numele instituţiei prin 

care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul National de Administratie Publica 

Domeniul studiat   Managementul afacerilor publice europene 



   

  
 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire  

 Masterat 

   

Perioada   1979 – 1997 

Numele  instituţiei prin 

care s-a realizat 

formarea profesională 

 Centrul de Instruire a Personalului Aeronautic Bucuresti, IAR Brasov, Flight Safety - USA, Robinson 

Helicopters Inc. – USA, Jet Aviation – Basel – Elvetia. 

 

Domeniul studiat  Cursuri pentru cunoasterea a diferite tipuri de aeronave. 

Obtinerea licentei de inginer de receptie si control la sol si in zbor pentru diverse tipuri de aeronave. 

Cursuri de  management aeronautic. 

Tipul calificării   Inginer  aviatie – clasa I-a 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire  

 Superior 

   

Perioada   1980 - 1982 

Numele  instituţiei prin 

care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia de Studii Economice 

Domeniul studiat  Economia industriei 

Tipul calificării   Studii nefinalizate 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire  

 Superior 

   

Perioada   1972 – 1977 

Numele instituţiei prin 

care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Constructii Aerospatiale 

Domeniul studiat   Aviatie – sisteme de propulsie 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Inginer aviatie/ Diploma de stat 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire  

 Superior 

  

    APTITUDINI   

 

Limbi străine 
cunoscute  

  

franceza  nivel avansat 

engleza  nivel mediu 

 

Aptitudini si 
competente  

artistice  

 Matematica, baschet, literatura, horticultura, bridge.  

 

 

Aptitudini si 
competente sociale si 
organizatorice 

 

 Munca de echipa – dobandita  de-a lungul timpului, ca o necesitate a integrarii in societate si in 

colectivele in care am lucrat si datorita sportului de echipa practicat cativa ani buni. 

Disponibilitate pentru deplasari si program prelungit. 

Coordonarea si conducerea activitatii unor colective, in diverse domenii, datorata experientei acumulate  

de-a lungul timpului, studierii de diverse carti in domeniu si a cursurilor de management 

 

Abilităţi şi 
competenţe tehnice    

 Utilizare calculator – certificat ECDL.  

Elaborarea de studii de fezabilitate si cash-flow-ri pentru anumite investitii. 

Receptia la sol si in zbor a aeronavelor. 

Reparatii aeronave, auto,etc. 

 

 

Permis de  
conducere 

 Categoria B 



   

  
 

Informatii 
suplimentare 

           
 

 Calificative obtinute in activitatea profesionala: foarte bine (1977 -1989) si exceptional (2002 – prezent)  

Persoane de contact: – Daniela Plăvicheanu – Dir. Gen.  Comisia Nationala de Prognoza; Leonard 

Cazan – pensionar; Paul Teodoru – director general – S.C. Saturn S.A.; Badescu Alexandru – pensionar. 

 


