CURICULUM VITAE

Informaţii personale

TĂNASE ŞTEFAN

Experienţa profesională

- iulie 2017 – director Direcția Tehnică din CN ROMARM SA
- 2014 – oct. 2016 sef al Direcţiei tehnică şi programe de înzestrare – M.
Ap.N.
- 2010 – 2014 locţiitor al şefului Direcţiei tehnică şi programe de
înzestrare – M Ap N.
- 2001 – 2010 la Direcţia management contracte ocupând pe rând funcţia
de ofiţer 2, ofiţer 1, şef birou şi şef de secţie – M.Ap.N.
- 1995 – 2001 director de programe în cadrul Regiei Autonome Grupul
Industrial al Armatei devenită ulterior Regia Autonomă Arsenalul
Armatei – M.Ap.N.
- 1985 – 1995 la Uzina Mecanică Mizil din subordinea Grupului
Industrial al Armatei ca şef colectiv proiectare tehnologică, şef birou
proiectare tehnologică şi şef atelier fabricaţie blindate uşoare pe şenile –
M.Ap.N.

Educaţie şi formare

Ianuarie – iulie 2012 Colegiul Naţional de Apărare din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” - Curs postuniversitar de
perfecţionare în specializarea Securitate şi Apărare Naţională „Probleme
Actuale ale Securităţii Naţionale”
Oct. 2007 – ian. 2008 Curs postuniversitar de conducere în domeniul
achiziţiilor, la Colegiul de management al resurselor apărării, educaţional
şi al achiziţiilor din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
1980 – 1985 Academia Tehnică Militară, facultatea mecanică,
specialitatea ingineri tancuri şi auto.
1976 – 1980 Liceul teoretic George Coşbuc din Bucureşti, profil real
(devenit ulterior industrial) specializarea mecanică, diplomă de
bacalaureat

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba engleză nivel: intermediar
Limba franceza nivel: începător
Competenţe în domeniul managementului proiectelor dobândite atât la
locul de muncă cât şi prin cursul de inginerie a sistemelor
Competenţe în domeniul managementului achiziţiilor publice dobândite
atât la locul de muncă cât şi prin cursul de conducere în domeniul
achiziţiilor
Operare pe calculator în Word, Excel, PowerPoint
Permis de conducere categoria B şi C.
Fără apartenență politică.
Creștin ortodox.

