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Informaţii personale  

Nume / Prenume Stătescu-Negulescu, Teodor 
  

Naţionalitate română 
  

 
 
 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2005 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert principal standardizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de standardizare naţionale şi adoptarea de standarde europene şi 
internaționale în domeniile sistemelor de alarmă, echipamentelor electromedicale şi tehnologiei 
informaţiei 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia de Standardizare din România, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Elaborare de standarde romane şi participare la standardizarea europeană şi internaţională 

  

Perioada 1999 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Standardizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tehnică a activităţii de standardizare la nivel naţional, programe de standardizare, 
adoptarea standardelor europene, metodologie standardizare, proceduri şi baze de date  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia de Standardizare din România, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Elaborare de standarde naţionale şi participare la standardizarea europeană şi internaţională 

  

Perioada 1998 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Standardizare (Electrotehnică, Electronică, Energetică, Automatică, Tehnologia 
Informaţiei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității naţionale de standardizare şi elaborarea de standarde din domeniile ingineriei 
electrice  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia de Standardizare din România, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Elaborare de standarde romane şi participare la standardizarea europeană şi 
internaţională 

  

Perioada 1990 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Standardizare (Electrotehnică, Electronică, Energetică, Automatică, Tehnologia 
Informaţiei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității naţionale de standardizare şi elaborarea de standarde naţionale în domeniile 
ingineriei electrice  

Numele şi adresa angajatorului Institutul Român de Standardizare, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Elaborare de standarde române (SR) 



Perioada 1987 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Principal Expert Standardizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea de standarde de stat în domeniul industriei electrotehnice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Român de Standardizare, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Elaborare de standarde de stat (STAS) 

  

Perioada 1984 - 1987 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Echipamente Electromecanice pentru Aeronave 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor de cercetare şi proiectare a aparatelor şi echipamentelor electromecanice 
pentru aeronave civile şi militare 

Numele şi adresa angajatorului AEROFINA – Întreprinderea de Echipamente Aerospaţiale, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, proiectare şi fabricaţie de aparate şi echipamente de bord pentru aeronave 

  

Perioada 1981 - 1984 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi proiectare de aparate şi echipamente electrice pentru aeronave civile şi militare 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Cercetare şi Producţie pentru Aparate şi Echipamente de Bord pentru Aeronave 
(ICPAEBA), Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare, proiectare şi fabricaţie de aparate şi echipamente de bord pentru aeronave 

  

Perioada 1980 - 1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Principal (şef birou) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi gestionarea trecerii în regim informatizat a documentaţiei tehnice de lansare în 
fabricaţie a produselor şi  a aprovizionării în conformitate cu comenzile 

Numele şi adresa angajatorului ELECTROAPARATAJ, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare şi fabricaţie de aparataj electric de joasă tensiune 

  

Perioada 1971 - 1980 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare de aparate electrice de joasă tensiune pentru calea ferată, transport electric urban, 
autovehicule rutiere, tehnică militară şi aeronave  

Numele şi adresa angajatorului ELECTROAPARATAJ, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare şi fabricaţie de aparataj electric de joasă tensiune 

  

Alte activităţi în legătură cu 
domeniul profesional 

Reprezentarea României la Adunările Generale ale Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC) (1999 
– Kyoto, Japonia; 2002 – Beijing, China; 2003 - Montreal, Canada; 2004 – Seoul, Republica Coreea; 
2005 – Tel Aviv, Israel) şi ale Comitetului European de Standardizare (CENELEC) (1997 – Anvers, 
Belgia; 1999 – Edinburgh, Marea Britanie; 2002 – Porto, Portugalia) 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 

Competenţe profesionale dobândite Practica în standardizare (vizita de studiu, Paris, Franţa) 

Numele furnizorului de formare Association Française de Normalisation (AFNOR) şi  Union Technique de l’Électricité (UTE) 
  

Perioada 2003 

Competenţe profesionale dobândite Managementul standardizării în Franţa (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Association Française de Normalisation (AFNOR) 



Perioada 2003 

Competenţe profesionale dobândite Managementul standardizării în Spania (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare    Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

Perioada 2002 

Competenţe profesionale dobândite Managementul standardizării în Olanda (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Netherlands Standardization Institute (NEN) 
  

Perioada 1998 

Competenţe profesionale dobândite Standardizarea în Europa (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare    Comisia Europeană (program PHARE) 
  

Perioada 1997 

Competenţe profesionale dobândite Atribuţiile secretarilor comitetelor tehnice de standardizare şi experţilor în standardizare din 
organismele naţionale de standardizare (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Comisia Europeană (program PHARE) 
  

Perioada 1997 

Competenţe profesionale dobândite Utilizarea şi importanţa standardelor (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare United States Department of Commerce (prin Ambasada SUA)  
  

Perioada 1996 

Competenţe profesionale dobândite Standarde pentru eficienţa energetică (Roma, Italia) 

Numele furnizorului de formare Ministerul Economiei al Italiei    
  

Perioada 1996 

Competenţe profesionale dobândite Standardizare şi certificare (vizită de studiu, Bruxelles, Belgia) 

Numele furnizorului de formare    Ministerul Afacerilor Economice al Belgiei şi Institutul Belgian de Standardizare  
  

Perioada 1995 

Competenţe profesionale dobândite Standardele europene: obstacol sau oportunitate pentru societatea informaţională (Cannes, Franța) 

Numele furnizorului de formare Comitetul european de Standardizare (CEN), Comitetul european de Standardizare pentru 
Electrotehnică (CENELEC) Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI) 

  

Perioada 1995 

Competenţe profesionale dobândite Participarea la lucrările de standardizare europene şi internaţionale (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Association Française de Normalisation (AFNOR)  
  

Perioada 1994 

Competenţe profesionale dobândite Standardizarea în întreprindere (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Association Française de Normalisation (AFNOR) 
  

Perioada 1994 

Competenţe profesionale dobândite Managementul proiectelor (Bucureşti) 

Numele furnizorului de formare Association Française de Normalisation (AFNOR)  
  

Perioada 1975 

Competenţe profesionale dobândite Echipamente electrice pentru tehnica militara (Beijing, China) 

Numele furnizorului de formare Ministerul Construcţiilor de Maşini din Republica Populară Chineză 
 

Perioada 1966 - 1971 

Competenţe profesionale dobândite Inginer 

Numele furnizorului de formare Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Electrotehnică 

 


