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INFORMAŢII PERSONALE CAROL ŞAMU  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 
 

2005-prezent  Specialist suport tehnic / 
trainer pentru sisteme de siguranţă a vieţii 
Honeywell Life Safety Romania S.R.L. 

▪ Detectare incendiu, alarmare vocală, apel medical 
 

▪ Coordonarea activităţii de suport tehnic zonal 

▪ Instruirea noilor traineri tehnici din zona CEE 

▪ Instruire tehnică a clienţilor (România şi CEE) 

▪ Întocmirea programelor de instruire tehnică, inclusiv suportul acestora 
(prezentări, echipament şi configuraţii demo) 

▪ Prezentarea facilităţilor tehnice ale produselor firmei în cadrul event-urilor 
comerciale (târguri de specialitate, conferinţe, roadshow-uri) 

▪ Întocmirea, traducerea şi adaptarea documentaţiei tehnice însoţitoare a 
produselor 

▪ Consultanţă tehnică pentru marketing, actualizarea paginilor relevante ale 
website-ului, newsletter clienţi 

 
 

2001-2005 Inginer suport tehnic / trainer pentru sisteme de securitate 
Novar Electric România S.R.L. 

▪ antiefracţie, detectare incendiu, control acces, video, sisteme integrate conduse de PC 
 
 

1994-2001 Inginer suport tehnic/trainer tehnic 

effeff Romania S.R.L. 

 

 

1990-1994 Inginer 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   

 

“Julia” S.A. Lugoj 

▪ Serviciul dezvoltare 

 

1983-1990  Inginer 
I.U.P.S. “9 Mai” Lugoj 

▪ Serviciul proiectare 

 

1965-1983  Studii de bază  

 Şcoala Generală nr. 1 Lugoj, 1965 – 1973 
 Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj, 1973 – 1977 
 Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara, secţia Electrotehnică, specializarea 

Aparate Electrice, 1978-1983 

1986-2011  Cursuri postuniversitare  

 1986 - Curs MIEt pentru ingineri de sistem 
 1992 - Curs şi stagiu practic de management (6 săpt.) - NCW-Organizaţia Patronală 

Creştină Olanda 
 Diverse cursuri postuniversitare de management (1991-1994) 
 1994-2014: Diverse cursuri de producător pentru specializare în domeniul 

sistemelor de detectare a pericolelor 
 2006 - “Managementul timpului”, Dynamic Training Corporation (3 zile) 
 2007 - “Train the trainer”, Dynamic Training Corporation (6 zile) 
 2009 – Certificare profesională de formator COR 241205 
 2011 – Certificare profesională de proiectant pentru sisteme de securitate COR 

214319 
 

 

1997 

 

 

1997-2000  

 

 

2000-2005 

 

 

 

2008 

2006- 

Cursuri de specializare în domeniul profesional  

 Seminar de certificare VdS pentru sisteme de detectare a incendiilor, 
Böblingen/Germania 

 Seminar de certificare VdS pentru sisteme antiefracţie, Böblingen/Germania  
 Workshop-uri trimestriale de produs în cadrul programului intern de dezvoltare 

profesională (sisteme effeff antiefracţie, detectare incendiu, control acces, 
integrare) 

 Seminarii de specialitate: 
Sisteme de detectare a incendiilor Esser 8000 
Seminar tehnic DVR VisiOprime 
Cursuri de inginerie de sistem Trend 
Workshop Novar WINMAG (integrare sisteme de detectare a pericolelor) 

 Curs HON SixSigma pentru certificare Green Belt 
 Program intern semestrial de informare tehnică şi schimb de experienţă pentru 

traineri Honeywell 
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 Alte activităţi în legătură cu domeniul profesional: 
 Membru C.T. 27 (Comisia Naţională de Standardizare în domeniul sistemelor de 

alarmă) – din 1998 
 Membru C.T. 216 (Comisia Naţională de Standardizare în domeniul sistemelor de 

detectare incendiu) – din 2008 
 Trainer asociat al Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate 
 

Limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1/C2 

  

Germană  B1/B2 

  

Rusă B1/B2 

  

Maghiară B1/B2 

  

Sârbo-croată A1/A2 
  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 
Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

