
Manuel Daineanu
34 ani(1986-06-28), M

Oras: BUCURESTI
Carnet auto: Da
Telefon: 0726227618
Email: manuel.daineanu@yahoo.com

EXPERIENTA

Manager Proiect
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, BUCURESTI
Martie.2018 - pana in prezent (3 ani, 1 luni)

Domeniu: Inginerie

Industria: Tehnica

Numar angajati: 25

Descrierea companiei: Internet si Tehnologie S3 desfasoara activitati de integrator de sisteme de
securitate.

Responsabilitati: - Asigură managementul operațional al proiectelor realizate, în fazele de
execuție, în vederea implementării acestora conform detaliilor de execuție;
- Face necesarul de resurse pentru fiecare faza de implementare;
- Asigură planificarea resurselor în fazele de implementare;
- Coordonează etapele de realizare ale unui proiect tehnic și responsabilii
tehnici din execuție și punere în funcțiune;
- Verifica execuția lucrarilor proiectate in toate fazele sale de implementare;
- Asigură modificările de proiecte, după caz, la solicitarea responsabililor
tehnici de execuție;
- Prezinta sefilor ierarhici situatia realizarii proiectelor;
- Identifica solutiile tehnice corespunzatoare cerintelor beneficiarilor;
- Intocmeste ofertele tehnice din punct de vedere al specificatiilor tehnice;
- Verifica, dupa caz, dimensionarea cantitatilor propuse prin identificarea
solutiilor tehnice ca se incadreaza in normativele specifice;
- Prezinta sefilor ierarhici situatia intocmirii ofertelor;
- Acorda asistenta tehnica pe timpul elaborarii ofertelor;
- Realizeaza proiectele tehnice, obtinand avizele legale (daca este cazul);
- Acorda asistenta tehnica pe parcursul derularii contractelor de executie a
proiectelor;
- Elaborează detalii de executie a proiectelor tehnice;

Inginer Proiectant Sisteme de Securitate
R.A. RASIROM, BUCURESTI
Februarie.2012 - Martie.2018 (6 ani, 1 luni)

Domeniu: Inginerie

Industria: Tehnica

Numar angajati: 100

Descrierea companiei: Regia Autonoma RASIROM este un antreprenor general ce ofera servicii
specializate in domeniul proiectelor de securitate si managementul obiectivului.
Inginerii sunt certificati sa proiecteze solutii integrate privind organizarea
protectiei si securitatii persoanelor, bunurilor si activitatilor pentru a veni in
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intampinarea cerintelor si necesitatilor pietei de sisteme de securitate.
Regia dispune de un personal cu certificari obtinute in Germania, Anglia,
Olanda, Cehia, Franta, Italia, la firme de renume pe plan mondial, implicati in
cercetare, proiectare, dezvoltare si executie sisteme de securitate.

CLIENTI
- Administratia Prezidentiala;
- Camera Deputatilor;
- Guvernul Romaniei;
- Ministerul Afacerilor Externe;
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Serviciul Roman de Informatii;
- Serviciul de Informatii Externe;
- Serviciul de Protectie si Paza;
- Agentia Nationala de Integritate;
- Institutul pentru Tehnologii Avansate;
- Curtea de Conturi a Romaniei;
- Banca Nationala a Romaniei;
- Institutul Bancar Roman;
- C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.;
- S.C. AZOMURES S.A.;
- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
- Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat;
- S.C. RAJA S.A. Constanta;
- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica;
- Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Bagdasar-Arseni".

Website: www.rasirom.ro

Responsabilitati: Activitati de proiectare, instalare, punere in functiune a sistemelor tehnice de
securitate; Responsabil pentru calitatea lucrarilor si serviciilor din cadrul
proiectelor, cu respectarea specificatiilor tehnice si a normelor legale;
Elaborarea documentatiei de operare si mentenanta a sistemelor tehnice de
securitate; Training si evaluare continua a personalului subordonat pentru a
asigura cunoasterea echipamentelor, schitele cladirilor, planuri, operarea si
mentenanta echipamentelor; Evaluarea, selectia si monitorizarea
subcontractorilor; Construirea, supervizarea si mentinerea relatiilor cu clientii
pe perioada contractuala; Suport tehnic pentru clientii interni si externi;
Coordonarea activitatilor, asigurarea conformarii tehnice si a sanatatii si
securitatii in munca, bunul management al materialelor si resurselor umane,
training pentru utilizatorii beneficiarilor; Rapoarte lunare, trimestriale,
semestriale si anuale privind evolutia proiectelor in derulare.

Realizari: - Proiectarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune ale Sistemului
Integrat de Securitate pentru S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Isaccea (CCTV IP -
76 camere video, Subsistem detectie si semnalizare la incendiu, Subsistem
control acces, Subsistem detectie perimetrala, Subsistem detectie impotriva
efractiei, Software de integrare, Subsistem electroalimentare);
- Proiectarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune ale Sistemului
Integrat de Detectie si Semnalizare la Incendiu pentru platforma SC
AZOMURES SA;
- Proiectarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune ale Sistemului de
Detectie si Semnalizare la Incendiu din diverse agentii si sucursale BNR;
- Proiectarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune a Sistemului de
Supraveghere cu Televiziune in Circuit Inchis pentru Garajul Camerei
Deputatilor;
- Proiectarea, coordonarea lucrarilor si punerea in functiune a Sistemului de
Supraveghere cu Televiziune in Circuit Inchis pentru perimetrul Curtii de
Conturi a Romaniei;
- Proiectarea executia si punerea in functiune ale sistemelor de securitate
pentru noul sediu DJI Constanta;
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- Proiectarea sistemelor de stingere pentru Banca Nationala a Romaniei;
- Executia si punerea in functiune ale sistemelor de stingere pentru noul sediu
al Serviciului de Protectie si Paza al Romaniei;
- Proiectarea executia sistemelor de stingere pentru diverse incinte de interes
de pe platforma AZOMURES SA;
- Proiectarea executia sistemelor de stingere pentru incinte de interes din noul
Tabloul de Comanda al AZOMURES SA;
- Executia si punerea in functiune ale sistemelor de stingere din Centrul de date
al STS (Serviciului de Telecomunicatii Speciale);
- Executia si punerea in functiune ale sistemelor de stingere pentru zonele de
interes din incinta centrului CYBER INT (Cladirea Serviciului de
Telecomunicatii Speciale);
- Auditarea sistemelor de protectie fizica ale CNE Cernavoda.

Inginer Sisteme de Securitate
S.C. RASSCO Securitate S.A., BUCURESTI
Iulie.2011 - Noiembrie.2011 (4 luni)

Domeniu: Inginerie

Industria: Inginerie

Numar angajati: 20

Descrierea companiei: RASSCO Securitate SA este o societate specializata in conceperea, realizarea
si intretinerea sistemelor de protectie impotriva incendiului si a sistemelor
integrate de securitate adaptate mediului de supravegheat: banci, cladiri
industriale, telecomunicatii, hoteluri, spatii comerciale.

Responsabilitati: Ofertare, punere in functiune si mentenanta sisteme de detectie si semnalizare
la incendiu.
Ofertare, punere in functiune si mentenanta sisteme de stingere automata cu
INERGEN.

STUDII

Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Electronica,
Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
  Octombrie.2009 - Februarie.2011

Diploma (tipul studiilor): Master

Specializare: Inginerie

Oras: BUCURESTI

Alte informatii: Master - Sisteme inteligente si vedere artificiala

Universitatea Politehnica Bucuresti. Facultatea de Electronică,
Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
  Octombrie.2005 - Iulie.2009

Diploma (tipul studiilor): Licenta (facultate)

Specializare: Inginerie
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Oras: BUCURESTI

Alte informatii: Specializare - Calculatoare Si Tehnologia Informatiei

ABILITATI

Limbi straine:   Scris Citit Vorbit
Engleza avansat avansat avansat
Germana mediu mediu incepator

Carnet auto : Da

Competente cheie: Capacitate de analiza, Rezolvarea problemelor, Planificare si organizare,

Cunostinte IT: - operare PC: Internet, Windows;
- depanare calculatoare;
- o bună stapânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ , PowerPoint™ si
Outlook™);
- utilizare in proiectare a software-ului AutoCAD;
- cunostinte ale aplicatiilor de grafica pe calculator (Adobe Photoshop™);
- o buna stapanire a limbajelor de programare: C,C++,Matlab.

Alte cursuri, traininguri - 09.2019 - A.R.E.L. - Curs de electrician autorizat Grad IIA, IIB;
- 10.2017 - R&M - Cursuri Inginerie IT – Networking Cabling Solutions;
- 09.2017 - EXTREME NETWORKS - Cursuri Inginerie IT Netwoking – Soluții și echipamente de
rețea;
- 09.2017 - POLON ALFA - Cursuri Inginerie Securitate Fizică – Sisteme de detecție și avertizare la
incendiu;
- 09.2017 - KADE - Cursuri Inginerie Securitate Fizică – Sisteme de control acces;
- 09.2017 - TEXECOM - Cursuri Inginerie Securitate Fizică – Sisteme de detecție și avertizare la
efracție;
- 09.2017 - NOVUS - Cursuri Inginerie Securitate Fizică – Sisteme de Supraveghere Video (CCTV);
- 07.2017 - AVIGILON - Cursuri Inginerie Securitate Fizică – Sisteme de Supraveghere Video (CCTV);
- 07.2017 - Curs de pregatire sistem detectie incendiu Schrack Seconet - Programming Basic;
- 07.2017 - Curs de pregatire Network Video Systems - AXIS;
- 07.2017 - Curs de pregatire sistem de detectie a fumului prin aspiratie - FAAST LT - Honeywell
Security and Fire;
- 06.2017 - Curs de pregatire - Nivel Avansat - MB-Secure / MB100 / ACS8 / WINMAG / IQ
MultiAccess - Honeywell Security;
- 05.2016 - Curs de pregatire sisteme CCTV IP - Bosch - IP Camera, Recording, Intelligent Video
Analysis - Eindhoven, Olanda;
- 10.2015 - Curs de pregatire sisteme CCTV IP - Hikvision - Amsterdam, Olanda;
- 04.2016 - Curs de pregatire - Nivel Avansat - MB-Secure / MB100 / ACS8 / WINMAG / IQ
MultiAccess - Honeywell Security;
- 04-05.2016 – ARTS – Proiectant sisteme de stingere și desfumare;
- 02-03.2012 – ARTS – Proiectant sisteme de securitate;
- Curs pentru securitatea radiologica in practici cu surse de radiatii ionizante - IFIN HH;
- 2016 - Curs de pregatire pentru proiectare instalatii utilizate in atmosfere potential explozive -
INSEMEX Petrosani;
- Training pentru Software-ul de integrare video IP MAXPRO VMS - Honeywell;
- 09.2012 - KIDDE Fire Protection – Instruire pentru proiectare a sistemelor de stingere cu ARGONITE
C60, DuPont FM200, 3M Novec 1230, CO2 (Marea Britanie);
- 06.2015 - KIDDE Fire Protection – Instruire pentru instalarea și mentenanta sistemelor de stingere cu
ARGONITE C60, DuPont FM200, 3M Novec 1230, CO2 (Marea Britanie);
- 01.2016 – HONEYWELL Life Safety Romania - Certificat de competenta tehnica pentru WINMAG –
program de management al situatiilor de pericol;
- 01.2016 – HONEYWELL Life Safety Romania - Certificat de competenta tehnica NIVEL 2 – Sisteme
de detectare si alarma la incendiu Esser seriile 8000/IQ8 Control/FlexES;
- 05.2014 - Curs de pregătire pentru Milestone XProtect Professional - CCTV;
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- 02.2012 – JABLOTRON Alarms – Instruire pentru instalare, punere in functiune, service si
mententanta ale sistemelor de alarma JA-80 OASIS;
- 2011 – Electronic Advanced Systems SRL – Instruire pentru instalare, punere in functiune, service si
mentenantă ale sistemelor de detectie si semnalizare in caz de incendiu Detectomat.

Atestate: - Adeverinta electrician autorizat Grad IIA, IIB - 2019;
- Certificat R&M R&Mfreenet certified Designer;
- Certificat EXTREME NETWORKS Presales and Sales Professional;
- Certificat POLON ALFA Integrated Fire Alarm Systems: Detections, Extiguishing and Smoke
Exhaust;
- Certificat KADE Acces Control Systems from KaDe;
- Certificat TEXECOM Premier Elite Series Security Control Panels;
- Certificat NOVUS Analog HD CCTV vs. IP Video Surveillance;
- Certificat AVIGILON ACC Operator; Avigilon Control Center Administrator; Avigilon Foundations;
- Certificat AVIGILON ACC Video Analytics; Avigilon Surveillance System Design;
- Certificat Integral IP MX/CX/BX - Programming basic;
- Certificat Network Video Systems - AXIS;
- Certificat de competenta tehnica - Nivel avansat - Sisteme de detectare a fumului prin aspiratie -
FAAST LT - Honeywell Security and Fire;
- Certificat MB-Secure Advanced Training - Honeywell Security and Fire;
- Certificat pentru pregatire sisteme CCTV IP - Bosch;
- Certificat pentru pregatire CCTV IP, CCTV Analog, Video Management System - Hikvision;
- Certificat pentru pregatire curs avansat MB-Secure - Honeywell Security;
- Atestat de Inginer Proiectant Sisteme de Stingere și Desfumare - ARTS;
- Atestat de Inginer Proiectant Sisteme de Securitate - ARTS;
- Certificat pentru pentru proiectare a sistemelor de stingere cu ARGONITE C60, DuPont FM200, 3M
Novec 1230, CO2;
- Certificat pentru instalarea și mentenanța sistemelor de stingere cu ARGONITE C60, DuPont FM200,
3M Novec 1230, CO2;
- Certificat de competenta tehnica - Nivel 2 - Sisteme de detectare si alarmare la incendiu ESSER seriile
8000/IQ8Control;
- Certificare Milestone Professional pentru Milestone XProtect Professional;
- Certificat pentru absolvirea cursului de Securitate Radiologica in Practici cu Surse de Radiatii
Ionizante;
- Permis de exercitare NIVEL I, in domeniul nuclear ARN (Activitati cu risc radiologic nesemnificativ),
specialitatea TN (Tehnici nucleare) - 2014;
- Permis de exercitare NIVEL II, in domeniul nuclear ARN (Activitati cu risc radiologic nesemnificativ),
specialitatea TN (Tehnici nucleare) - 2015;
- Autorizatie pentru proiectarea instalatiilor utilizate in atmosfere potential explozive.

TIP JOB DORIT

Tip job: Full Time,

Nivel job: peste 5 ani experienta

Salariu (EUR) Nespecificat

Sunt dispus sa calatoresc: 50% din timpul serviciului
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