
Curriculum vitae  
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Cătălin Radu Prunariu

Adresă(e) Str. I.I.C. Bratianu, nr.12, Otopeni, Ilfov

Telefon(oane) Mobil: 40.722.275.572

E-mail(uri) catalin.prunariu@tarom.ro 
catalin.prunariu@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 28 decembrie 1975

Sex Masculin

Domeniul ocupaţional Aviație, Pilotaj, Reglementări aeronautice

Experienţa profesională
Perioada 01/12/2020 → prezent

Funcţia sau postul ocupat Director Operatiuni Zbor

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea și menținerea sistemului de management la nivelul operațiunilor de zbor ale 
companiei. Menținerea operațiunilor de zbor la un nivel sporit de siguranță, securitate și fiabilitate. 
Participarea la planificarea strategiei si obiectivelor companiei. Asigurarea conformitații operațiunilor 
de zbor cu reglementările aplicabile și standardelor organizațiilor la care compania este membru. 
Implementarea măsurilor corective și preventive rezultatea ăn urma auditurilor, investigațiilor de 
siguranță și a raportărilor primite. Asigurarea unui nivel de pregătire și calificare superior pentru 
personalul navigant din subordine. 

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian

Perioada 01/09/2019 → 01/12/2020

Funcţia sau postul ocupat Inspector Șef pentru Operațiuni Aeriene

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea procedurilor operaționale de zbor ale Companiei Tarom, în conformitate cu 
reglementările naționale și internaționale în vigoare. Efectuarea de inspecții și audituri pentru 
evaluarea stadiului de implementare și respectare a procedurilor operaționale ale Companiei. 
Asigură relația dintre Companie și instituțiile de reglementare sau procedurare (AACR, EASA, ICAO, 
IATA, etc.)
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Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian

Perioada 2018 → prezent

Funcţia sau postul ocupat Pilot Comandant - Boeing 737

Activităţi şi responsabilităţi principale Pilotarea, coordonarea echipajului și îndeplinirea în deplină siguranță a zborurilor pe acest tip de 
aeronavă. Pilotul comandant poartă răspunderea finală pentru finalizarea cu succes a fiecărui zbor

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 05/09/2012 → 01/05/2017

Funcţia sau postul ocupat Membru in CA al Autoritatii Aeronautice Civile Romane.

Activităţi şi responsabilităţi principale Atributii de administrare a regiei in conf. cu prevederile OUG 109/2011

Numele şi adresa angajatorului R.A. Autoritatea Aeronautica Civila Romana 
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40, Sector 1 Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Servicii administrative și de interes național în domeniul aviației civile 

Perioada 2016 → 2018

Funcţia sau postul ocupat Pilot Comandant / Examinator TRE - ATR 42/72

Activităţi şi responsabilităţi principale Examinarea în vederea revalidării licenței de zbor a piloților, examinarea piloților în vederea obținerii 
diverselor calificări de zbor, zboruri de control în vederea prelungirii calificărilor de zbor ale piloților

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 2013 → 2016

Funcţia sau postul ocupat Pilot Comandant / Instructor TRI - ATR 42/72

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea teoretică și practică a personalului navigant, în vederea obținerii calificării de tip sau 
prelungirii calificărilor deținute

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 2011 → 2013

Funcţia sau postul ocupat Pilot Comandant / LTC - ATR 42/72

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de zboruri de instrucție cu piloții aflați în pregătire pentru obținerea calificării de tip

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 01/10/2010 → 2011

Funcţia sau postul ocupat Pilot Comandant - ATR 42/72

Activităţi şi responsabilităţi principale Pilotarea, coordonarea echipajului și îndeplinirea în deplină siguranță a zborurilor pe acest tip de 
aeronavă. Pilotul comandant poartă răspunderea finală pentru finalizarea cu succes a fiecărui zbor

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 01/05/2009 → 01/10/2010

Funcţia sau postul ocupat Copilot - ATR 42/72

Activităţi şi responsabilităţi principale Pilotarea în deplină siguranță a zborurilor pe acest tip de aeronavă.

Numele şi adresa angajatorului TAROM S.A. 
Calea Bucurestilor 224F, Jud. Ilfov Otopeni (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Transport Aerian 

Perioada 17/02/2004 → 01/02/2017

Funcţia sau postul ocupat Inspector de Pilotaj

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea reglementarilor in domeniul aeronautic, examinarea teoretica si practica a candidatilor in 
vederea obtinerii diverselor licente de zbor, auditarea operatorilor aerieni din romania

Numele şi adresa angajatorului R.A. Autoritatea Aeronautica Civila Romana 
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40, Sector 1 Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Servicii administrative și de interes național în domeniul aviației civile 

Perioada 01/06/2002 - 16/02/2004

Funcţia sau postul ocupat Comandant al Aerodromului Bucuresti - Clinceni

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestiunea mijloacelor fixe si mobile, coordonarea activitatii de zbor si a personalului implicat, 
pregatirea si scolarizarea elevilor piloti la zbor cu motor, planorism si parasutism.

Numele şi adresa angajatorului Aeroclubul Romaniei 
B-dul Lascar Catargiu, nr. 54, Sector 1 Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Școală de zbor și activități sportive aeronautice 

Educaţie şi formare

Perioada 01/10/2013 - 10/06/2020

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master in Management Aeronautic
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Managementul companiilor aeriene, Drept aerian, Managementul proiectelor, Sisteme de siguranță 
și investigații aeronautice, Organizarea spațiului aerian, Tehnologia informației și comuncației în 
transportul aerian, Factori umani în aviație, Managementul traficului aerian, Management 
aeroportuar, Management financiar, Logistică, Infrastructură, Meteorologie

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Bucuresti,  

Perioada 17/12/2007 - 16/06/2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului “ATPL(A) Modular pentru deținătorii de licență CPL/IR¨

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Legislație Aeriană, Structuri, Electrica și Electronica, Motoare, Instrumente de bord, Performante de 
Zbor, Planificarea zborului, Navigație Clasică, Navigație Radio, Aerodinamică, Meteorologie, 
Comunicații, Performanțe umane, Proceduri Operationale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Școala Superioară de Aviație Civilă 

Perioada 27/06/2005 - 04/10/2005

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului “Calificare instructor de zbor - FI(A)¨

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Factori Umani, Metodologia predării și instruirii, Cazuri speciale în procesul de instrucție

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Școala Superioară de Aviație Civilă 

Perioada 15/07/2002 - 08/10/2002

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire a cursului “Instruire teoretică CPL(A)¨

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Legislație Aeriană, Cunoașterea aeronavei, Performante de Zbor, Planificarea zborului, Navigație 
aeriană, Aerodinamică, Meteorologie, Comunicații, Performanțe umane, Proceduri Operationale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Școala Superioară de Aviație Civilă 

Perioada 1994-1999

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licență în Management Finaciar-Contabil eliberată de Academia de Studii Economice

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Economist licențiat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Management Finaciar-Contabil, Universitatea Spiru-Haret 

Perioada 1990-1994

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat / Atestat de analist programator

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Profilul urmat: Informatică

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul teoretic ¨Dimitrie Cantemir¨ București 

Aptitudini şi competenţe 
personale
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Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat

Franceză B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizatpr 

independent B2 Utilizator 
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de muncă în echipă 
Capacitate de integare în diverse medii sociale

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Capacitate de a conduce o echipă 
Capacitatea de a lucra și a lua decizii sub presiune 
Capacitate de mobilizare în situații dificile

Competenţe şi aptitudini tehnice Spirit tehnic 
Bună cunoaștere a componentelor și subansamblelor aeronavelor 
Capacitate de a înțelege și exploata mecanisme de natură tehnică

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Abilitate de utilizare la capacitate maximă a computerelor, atât sisteme de operare Windows cît și 
Mac OS X 
Stăpânire excelenta a instrumentelor tip Office - MS Office, Apple iWork, QuickOffice, etc. 
Cunoștințe avansate de programare - Delphi, ColdFusion, VisualBasic, XCode, Swift 
Cunoștințe avansate de prelucrare digitală a imaginilor și filmelor - Photoshop, Lightroom, Aperture, 
Premiere, Blackmagic Studio

Alte competenţe şi aptitudini Bună cunoaștere a mediului aeronautic și a disciplinelor specifice 
Bună cunoaștere a reglementărilor aeronautice 

Pilot acrobat  - Campion Național la Acrobație Aeriana Zbor cu Motor - 2005 
  - Membru al Lotului Național de Înaltă Acrobație Aeriană 
  - Membru al Formației de Înaltă Acrobație Aeriană ‘Hawks of Romania’ 
Pilot planorist  - Deținător al insignei ¨C¨ de Argint 
Parasutist sportiv - Membru al Lotului National de Parasutism - 1993->1995

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare ICAO English Proficiency Level 5 
Total ore zbor: 8000 
Total ore Pilot Comandant: 6000
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