
Table 1

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume BARI S. GEVAT

Adresă(e)

Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri) gevatbari@yahoo.com; gevat.bari@ctbus.ro

Naţionalitate(-tăţi) tătară

Data naşterii

Starea civilă căsătorit, 2 copii

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 2014- prezent; 2013 – 2014; 2006-2013; 2004- 2006; 2001-2004; 1983-2001; 

Funcţia sau postul ocupat    Director tehnic interimar; Consilier tehnic; Şef autobază; Şef secţie; Şef service; Şef formație mentenanță
   și reparații service; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea și asigurarea calității  în activitatea de mentenanță și  reparații  la parcul inventar auto și
mijloace tehnice din cadrul regiei; Asigurarea calităţii în activitatea de mentenanţă în cadrul regiei prin
upgradarea  permanentă  cu  tehnologii  de  actualitate;  Asigurarea  transportului  urban  de  călători  în
municipiul Constanţa; Asigurarea întreţinerii şi reparaţiilor agregatelor pentru parcul inventar al R.A.T.C.
şi service terţi; Asigurarea întreţinerilor, reparaţiilor curente, generale şi capitale pentru terţi; Planificarea
şi programarea reviziilor tehnice, reparaţiilor generale şi capitale precum şi recepţia calităţii acestora la
parcul inventar de troleibuze; 

Numele şi adresa angajatorului Regia  Autonomă de Transport în Comun (R.A.T.C.) CONSTANŢA str.Industrială nr.8 CONSTANŢA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportul urban de călători cu autobuze şi troleibuze; 

Perioada 1981-1983;

Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment tehnic secţie.

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea şi programarea reviziilor tehnice, reparaţiilor generale şi capitale precum şi recepţia calităţii
acestora la parcul inventar auto

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Reţele Electrice Constanţa, str. Anton Niţescu nr.81, Constanţa

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secţia auto de deservire şi intervenţii  pentru revizii şi deranjamente electrice

Educaţie şi formare
                                                    Perioada
                    Calificarea / diploma obținută
     Numele și tipul instituției de învățământ
                               / furnizorul de formare
       

                                                    Perioada
                    Calificarea / diploma obținută
     Numele și tipul instituției de învățământ
                             / furnizorului de formare

2016
Certificat de atestare a capacității profesionale
Registrul Auto Român

   2014
  Reatestat inspector tehnic clasele 1, 2, 3 si GPL;
  Registrul Auto Român
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                                                         PPERT

Perioada 2007-2013

Calificarea / diploma obţinută   Evaluator Extern al pregătirii profesionale din partea agenţilor economici

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Perioada 2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a capacității profesionale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Registrul Auto Român

Perioada 2010-2012

Calificarea / diploma obţinută MASTER în Legislaţia privind Siguranţa Transporturilor 

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sisteme auxiliare adaptate propulsiei  clasice şi  neconvenţionale  a mijloacelor  de transport;  Protecţia
mediului  înconjurător  şi  dezvolatrea  durabilă;  Politica  transporturilor  în  Uniunea  Europeană;  Dreptul
transporturilor;  Contracte  comerciale  internaţionale;  Asigurări  şi  reasigurări  în  transporturi;  Sisteme
avansate de propulsie în transporturi; Mecatronica mijloacelor de transport; Introducere în drept maritim
internaţional;  Încercarea  şi  omologarea  autovehiculelor;  Soluţionarea  alternativă  a  conflictelor  prin
mediere; Accidentologie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANŢA  / FACULTATEA  DE DREPT ŞI ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Postuniversitar

Perioada 2012

Calificarea / diploma obţinută Reatestat  inspector tehnic clasele 1, 2, 3 şi GPL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Registrul Auto Român

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de atestare a capacității profesionale; Reatestat  inspector tehnic clasele 1, 2, 3 şi GPL; 
Training de Formare a Evaluatorilor Externi;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Registrul Auto Român
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.)

Perioada 2004-2009

Calificarea / diploma obţinută INGINER DIPLOMAT, specializarea autovehicule rutiere din domeniul mecanică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Calculul  şi  construcţia  motoarelor;  Dinamica  automobilului;  Calculul  şi  construcţia  automobilelor;
Mecatronica automobilului; Sisteme auxiliare ale autovehiculelor; Terotehnică; Termotehnică; Acţionări
hidraulice; Organizarea şi conducerea firmelor; Rezistenţa materialelor; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" CONSTANŢA  / FACULTATEA  DE INGINERIE MECANICĂ 
INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitar

Perioada  2008 

Calificarea / diploma obţinută Competenţe Comunicare Limba Engleză – Nivel Mediu; Reatestat inspector tehnic clasele 1, 2, 3 şi 
G.P.L.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul Privat de Limbi Străine şi de Calificare Adulţi;  Registrul Auto Român 

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Atestat de pregătire profesională

Perioada 2007

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a capacității profesionale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Registrul Auto Român

Perioada 2006

Calificarea / diploma obţinută Reatestat Inspector Tehnic cls. 2, 3 şi G.P.L.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Registrul Auto Român 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de Legislaţie Rutieră; Reatestat Inspector Tehnic cls. 2, 3

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

  Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.); Registrul Auto Român

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Atestat de pregătire profesională a profesorilor de Legislaţie Rutieră

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Reatestat Inspector Tehnic cls. 2, 3

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

  Registrul Auto Român

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută   Inspector Tehnic clasele 2,3; Atestat de a conduce activitatea de transport rutier şi activităţile conexe;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

  Registrul Auto Român;  Autoritatea Rutieră Română

Perioada  1999 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de Legislaţie Rutieră

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

   Autoritatea Rutieră Română 

Perioada 1997 (13.01.1997-12.04.1997);

Calificarea / diploma obţinută Programator de aplicaţii de gestiune economică pe microcalculatoare compatibile IBM-PC, specialitatea
informatică);

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de pregătire în informatică

Perioada 1978-1981

Calificarea / diploma obţinută Subinginer, profil mecanic, specializarea automobile;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI / FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitar

Perioada 1972-1977

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Industrial nr. 4, loc. Constanţa

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Absolvent de liceu

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) tătară

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) turcă, franceză, engleză
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Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba turcă B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent
B2 Utilizator

independent
B1 Utilizator

independent A1 Utilizator
elementar

Limba franceză B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent
B1 Utilizator

elementar
A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

Limba engleză A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar A1 Utilizator

elementar A1 Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale Respectuos, conciliant, răbdător, tolerant şi sociabil. Deprinderi dobândite prin cursuri de pedagogie şi în
formele de învăţământ absolvite şi acumulate prin experienţe profesionale.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Analiză rapidă şi corectă a situaţiilor, stabilirea priorităţilor, luarea deciziilor şi transmiterea dispoziţiilor
clar  şi  precis,  respectarea termenelor.  Spirit  inovativ.  Deprinderi  dobândite  prin cursurile  absolvite la
formele de învăţământ şi  experienţa în producţie. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Înţelegerea  facilă  a  fenomenelor,  proceselor  din  sistemele  tehnice  şi  modalităţilor  de  funcţionare  şi
acţionare ale acestora.  Dobândite prin cursurile absolvite la formele de învăţământ şi   experienţa în
producţie.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

  Microsoft Office (Word). Utilizarea internetului pentru informare. 

Alte competenţe şi aptitudini Deschis la nou, flexibil,  gândire pozitivă, adaptare rapidă la mediul de lucru profesional, comunicativ,
corect, loial, spirit de echipă. 
Vicepreşedinte  al  Uniunii  Democrate  a  Tătarilor  Turco-Musulmani  din  România  (U.D.T.T.M.R.)  –
organizația locală Constanţa şi şeful Comisiei de Învăţământ a U.D.T.T.M.R.

Permis(e) de conducere   Categoria: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E,  CE, D1E, DE, Tb.

Informaţii suplimentare Referinţe de la următoarele persoane: ing. Marian NICULESCU, ing.Gelil ESERGHEP, ing. Gheorghe
GAVRILĂ,  prof. univ. dr. ing. Ec. Laurenţiu MANEA, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU.
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