Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Martiş, Mircea
Str. Luncsoara, nr. 5, Bl. 75, sc. A, ap. 10, sector 2, cod postal : 021233, Bucureşti, Romania

Telefon(oane)

+ 40 21 3163296

Fax(uri)

+ 40 21 3160870

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Mobil:

+40 748 112 151

mircea.martis@asro.ro
ROMÂNĂ

Data naşterii

4 mai 1952

Sex

MASCULIN

Locul de muncă vizat / Maneger general proiect, răspunde de coordonarea echipei de management
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Nov. 1998-prezent
Director general
Management proiecte de finanţare tip PHARE; Coordonare programe de asistenţă bilaterală ASRO –
organisme europene (finanţări guvernamentale); Conducere departamente executive ale organismului
naţional de standardizare, ASRO
ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO, str. Mendeleev 21-25, sector 1, Bucureşti
Manager al Organismului National de standardizare din Romania
Iunie 1997-oct 1998
Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere program de restructurare a activităţii de standardizare naţională : crearea cadrului legislativ de
transformare a IRS în organism de tip asociativ, non-guvernamental, privat ; transformarea IRS în ASRO
prin asigurarea condiţiilor organizatorice, dotarea cu echipamente necesare şi instruirea personalului
ASRO; coordonarea programului Phare suport pentru transformarea IRS în ASRO; coordonarea
programelor bilaterale cu alte organisme naţionale europene de standardizare
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

INSTITUTUL ROMÂN DE STANDARDIZARE - IRS, str. Mendeleev 21-25, sector 1, Bucureşti
Director general al Organismului National de standardizare din Romania
Sept. 1978-iunie 1997
Analist programator principal (ICI)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducere programe de cercetare, echipe multidisciplinare proiecte informatice; Proiectarea şi
implementarea sistemelor de gestiune de informaţii folosind baze de date; Proiectare şi implementare
de tezaure terminologice; Sisteme de informare publică; Modelare conceptuală în baze de date;

Numele şi adresa angajatorului

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN INFORMATICĂ – ICI- Bul. Maresal Averescu, nr. 8-10, sector1, cod
011455, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

1998-2003
Pregatire de specialitate cu expertiză europeană din domeniul standardizării
Management instituţional, managementul schimbării, modele europene pentru activitatea de
standardizare la nivel naţional,
1998-Stagiu de pregatire la DIN (Organismul German de Standardizare) – Proiect ASRO-DIN-GTZ ,
Berlin, Germania; 1999 - Stagiu de pregatire la AFNOR (Organismul Francez de Standardizare) –
Proiect bilateral AFNOR-ASRO – AFNOR Paris, Franta; Proiect TAIEX – pregatire la NNI (Organismul
Olandez de Standardizare) si vizite de studiu la diverse ministere din Olanda (Economie, Sanatate,
Mediu), Haga, Olanda; 2001- Stagiu de pregatire – Standardizarea amaricană şi relaţiile acesteia cu
standadizarea europeană şi internaţională – Programul CLDP, Washington, USA); 2002 - Stagiu de
pregatire – Cresterea eficientei activitatii de management a unui Organism National de Standardizare
(NNI-Holland)– proiect ASRO-Guvernul Olandei, Delph, Olanda; 2003 - Stagiu de pregatire la AENOR
(ONS din Spania), proiect Phare; 2006 – Seminar de perfectionare –Bucuresti,Romania, proiect DIN /
GTZ – sisteme de salarizare, perfrmanta angajatilor ; 2007 – Seminar de perfectionare –Bucuresti,
Romania - ASRO si autoritatile din Romania – Aspecte privind implementarea standardelor europene
in Romania, februarie;, DG Entr. Standardization Department ; 2008 – Seminar de perfectionare “Marcajul CE”, Haga, Olanda; 2009 – Curs ISO - "Utilizarea standardelor internationale ISO – Relatia
cu legislatia” ; 2011 – Curs de perfectionare –Bruseless, “Comertul si Cooperarea in cadrul DCFTA –
Reglementarile tehnice si Standardele ; 2012- - Curs ISO – Bucuresti,Romania - “ Promovarea si
marketingul standardelor internationale”; 2012 – Forumul ISO pentru managerii ONS din Europa
centrala si de est si Asia centrala, Baku , Azerbaijan
Formare profesionala
2009
Diploma de participare
Metode moderne de atragere si implicare a IMM in activitatea de standardizare europeană
Proiectul european SMEST, finantat de Comisia Europeana, curs sustinut de 4 experti europeni pe
domeniu, Bucuresti
Formare profesională

2008
Certficat de participare
Standardizarea in domeniul compatibilitatii electromagnetice
Univ. Politehnica Bucuresti, Asociatia pentru Compatibilitate Electromagnetica din Romania, Organismul
International de Electrotehnică – CEI, Bucuresti
Formare profesională

2006
Certificat de participare
Notiuni privind creativitatea şi inovaţia în afaceri
Institutul national Italian de comert Exterior, Bucuresti
Formare profesională

2005

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Participare
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs de implementare standarde de management sisteme de mediu
Organismul national de Standardizare din Germania-DIN-proiect guvern german GTZ-Bucureşti
Formare profesională

2003
Certificat de participare
Noţiuni şi expertiză pe probleme de management instituţional
Organismul national de Standardizare din Germania-DIN-proiect guvern german GTZ-Managing
Performance Through Leadership-Bucureşti
Formare profesională

1973-1978
Diplomă de economist, specialitatea informatică economică
Economist cu specialitate informatică
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE –ASE-BUCURESTI, Facultatea de Cibernetică Economică şi
Informatică
Învaţământ Superior

1971-1973
Diploma de absolvire
Profil electronică
Scoala Postliceală Unirea, Bucuresti
Cursuri postliceale, tehnician echipamente de calcul electronic

1967-1971
Diploma de bacalaureat
Profil real matematica-fizică
Liceul Teoretic nr. 40 (Liceul Dumitru Petrescu), Bucureşti
Liceu (colegiu)-studii medii

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Engleză
Pagina / - Curriculum vitae al
Mircea Martiş

Ascultare
B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
B2
independent
experimentat
experimentat

Scriere
Discurs oral

Utilizator
B2
independent
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Exprimare scrisă

Utilizator
independent
3

Franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă obţinut în urma conlucrării cu diverse echipe de proiect. Capacitate de adaptare la medii
diverse obţinute ca lector seminarii şi cursuri formare profesională. O foarte bună capacitate de
comunicare, obţinută ca urmare a experienţei în relaţii publice atât la nivel naţional cât şi în relaţii
internationale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilităţi operaţionale şi organizaţionale, abilităţi de evaluare şi reglare a activităţii şi de leadership
obţinute ca urmare a coordonării a numeroase echipe şi proiecte de cercetare la nivel naţional precum
şi a proiectelor de asistenta tehnica europeana derulate in ASRO

Competenţe şi aptitudini tehnice

Foarte bună cunoaştere a domeniului informare şi documentare, inclusiv on line, în urma unei activităţi
profesionale intense şi de lungă durată în domeniu; foarte bună cunoaştere a proceselor de
management ale calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ca şi coordonator al actvitatii
organismelor der certificare ale ASRO.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere
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Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, accesare baze de date prin internet şi intranet

categoria B
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Informaţii suplimentare Programe de asistenta tehnica (coordonare programe si participare)








2005-2013 – Coordonator ASRO pentru programul de asistenta si cooperare cu republica Moldova
(INSM-INS)
2015-2016 - Coordonator national a proiectului de Twining cu Moldova „Intarirea sectorului de
standardizare si Metrologie in acord cu bunele practici din Statele membre ale UE”
2006
o Programul Europa Aid 114241 -C -SW -MD- Assitenta pentru INSM, Rep. Moldova,
pregatirea conditiilor de acces la statutul de afiliat la CEN- expert pe termen scurt
o CARDS 2006 Programme Countries of the Western Balkans , Pregatirea pentru afiliere
la CEN si CENELEC a ONS din regiune, Pristina, Kosovo, - STE (expert pe termen
scurt)
2007 – Phare Program , Asistenta tehnica pentru ONS din Albania, Bucuresti, Romania- vizita de
studiu – coordonare si lector.
2008 – CARDS 2004, Asistenta tehnica pentru ONS Croatia , Bucuresti, Romania- vizita de studiu –
coordonare si lector.
2009 - Asistenta tehnica pentru ONS din Siria, Bucuresti, Romania-Programul UE pentru Siria
MED/2006/018-364- vizita de studiu, coordonator si lector.

Coordonarea programelor de asistenta tehnica in Romania




2011-2012 – manager al componentei "Standard : Model de sustenabilitate in dezvoltarea afacerii prin
inovare” – Proiect in cadrul NASR Cart SMIS 24120.
2006-2009 – Coordonator a proiectului DIN / GTZ "Imbunatatirea competitivitatii si barierele
comerciale de natura tehnica” oferit de Germania pentru ASRO
1997-2000 – Coordonator al echipei ASRO implicate in proiecte PHARE „Servicii de asistenta tehnica
pentru Romania - ASRO”

Reprezentarea Romaniei in domeniul standardizarii si evaluarii conformitatii
 2006-2012 – Membru pentru Romania in SOGS (Senior Group on Standardization and Conformity
Officials Assessment Policy )
 2013-2016 – Membru pentru Romania in COS (Committee on Standards)
 1999-2001 – Reprezentantul Romaniei la CEFTA pe aspecte de standardizare
 2006-2013 – Membru in Consiliul de administratie al CEN (CEN CA)
 2006-2008 – Membru in Bordul Tehnica CEN ( CEN BT
Reprezentarea Romaniei la Adunarile generale ale organismelor de standardizare internationale (ISO )si
europene (CEN , CENELEC si ETSI ) (1998-2013
National Assessment Process and Audits
 Manager al echipei de coordonare a indeplinirii conditiilor de a devein membru CEN si CENELEC , 2000-2006
 Coordonarea echipei nationale (ASRO) in cadrul exercitiului de autoevaluare in accord cu Ghidul nr. 20 pentru
2012, 2014
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