
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume APOSTOIU LIVIU

Adresă(e)                                                                       

                   

Telefon(oane)                

Fax(uri)

E-mail(uri)                        

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii           

Sex M

Locul de muncă vizat /

Domeniul ocupaţional
MEMBRU PLEN CES



Experienţa profesională  
 1.Perioada 

 2.Funcţia sau postul ocupat 
 3.Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 4.Numele şi adresa 
angajatorului 

 5.Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 

 

   1.2013-2021 
   2.Membru Plen CES  

   2.Membru Consiliu Administratie ANOFM 
   2.Membru Consiliu Administratie CNPP 
   2.Administrator SC ALFA HOTELS SRL 
   1.2018 
   2.Vicepresedinte 
   4.Consiliul Economic si Social (CES) 
   1.2017 

   2.Membru BEx  
   4.Consiliul Economic si Social (CES) 
   1.2015-2021 
   2.Presedinte CA al SC HOTEL APOLLO SA Mamaia 
   1.2016-2021 
   2.Prim Vicepresedinte 
   4.CNS Cartel ALFA, Str. Lipscani, Bucuresti 

   1.2009-2016 

   2.Vicepresedinte, noiembrie 2016 – Prim Vicepresedinte 
   3. -comisii dialog social la nivel national, comitete europene de    intreprindere,  
comitete sectoriale, membru CNCFPA, reprezentare la nivel international, 
coordonare departament social 
       -implementare proiecte: Manager al proiectului LIDERO – Noi competente 

sociale pentru delegatii sindicali, 3.3; activitati principale – coordonarea 
imbunatatirii cadrului legal al calificarilor prin elaborarea unui nou standard 
ocupational pentru aria ocupationala delegat sindical si a unei metodologii de 
autorizare si certificare a formarii profesionale prin e-learning, promovarea 
acestora in vederea aprobarii, realizarea unei platforme e-learning si pregatirea 
multiplicatorilor e-learning, transferul noilor competente in domeniul social catre 
membrii de sindicat prin furnizare de formare profesionala.  

       -manager in  echipa Cartel ALFA pentru implementare proiect european 
QUALI2MOVE alaturi de echipe importante din miscarea sindicala europeana 

    4.CNS Cartel ALFA, Str. Lipscani, Bucuresti 
5.Organizatie sindicala 

   1.2004-2009 
  2.Vicepresedinte 

    3.-pregatire profesionala, relatii internationale, negocieri ccm, organizare actiuni 

sindicale 
  4.FNS Solidaritatea Metal (costructii de masini, metalurgie, electronica si 
electrotehnica, industrie aparare), Str. Splaiul Independentei 202A, Bucuresti 
  5.Organizatie sindicala 

   1.1996-2004 
 2.Vicepresedinte 

   3.-pregatire profesionala, relatii internationale, negocieri ccm, organizare actiuni 
sindicale 
  4.FNS U Metal, Str. Splaiul Independentei 202A, Bucuresti 

  5.Organizatie sindicala 
    1.1994-1996 
  2.Presedinte 
  3.-activitate sindicala permanenta 

  4.Sindicatul TC Campina, Str. Ec.Teodoroiu, Campina, Prahova 
    1.1990-1994 
  2.Inginer, Sef atelier, Presedinte sindicat 

    3.-activitate sindicala in paralel cu activitatea profesionala de baza; decembrie 
1989 - constituirea Sindicatului Liber din TC Campina; 1990 - membru fondator al 
Federatiei U METAL si participant la constituirea CNS 
Cartel Alfa; participare directa la elaborarea legislatiei muncii, organizare sindicala, 

mitinguri, apararea drepturilor in instantele judecatoresti 
  4.SC TC Campina SA, Str. Ec.Teodoroiu, Campina, Prahova 

    1.1982–1990 
  2.Inginer, Sef atelier 

  4.SC TC Campina SA, Str. Ec.Teodoroiu, Campina, Prahova 
 

 



 

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 

 
 

   

  2005 

Diploma – Formare formatori PME 
Limba cursului – engleza 

CNV Olanda 
 
2002 
Certificat – Curs Franceza pentru sindicalistii europeni 
ETUI 
 

2001 
Diploma – Politici sociale in promovarea muncii decente 
Limba cursului - engleza 
ILO – Institutul international pentru studii sociale Geneva 
 
1990 

Certificat – Curs perfectionare Marketing Industrial 

CEMPPIEX 

 

1977-1982 
Inginer 
Automatizari si calculatoare 
Institutul Politehnic Bucuresti 
Facultatea de Automatica 

 
  1972-1976 
  Liceul Mihai Viteazul - Ploiesti 

 

 

 

 

 

  
 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

   

  

Limba(i) maternă(e)   Romana 

 
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza  B2 F. bine B2 F.bine B2 F. bine B2 F. bine 
B
2 

F. bine 

Franceza  
B2 F. bine B2 F. bine B1 bine B1 bine 

B
1 

bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

   -comunicare usoara, munca in echipa, eficienta ridicata, 
   incredere din partea reprezentantilor sindicali 
   -acestea au fost obtinute in urma organizarii si 
   sustinerii a numeroase seminarii, cursuri, conferinte la 

   nivel intern si international, a reprezentarii cu 
   profesionalism in orice situatie a partii sindicale de la 
 orice nivel 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi 

aptitudini 
organizatorice 

   -organizare de activitati sindicale, actiuni sindicale cu 

   eficienta deosebita, conducerea in strada a mitingurilor 

   la nivel national, conducerea echipei sindicale la 

   negocierea ccm ramura Constructii de masini (6 federatii 

   sindicale din 3 confederatii); sustinere directa a 

   reprezentantilor sindicatelor din multinationale pentru a 

   se pregati si a accede la EWC (Comitetele europene de 

   inteprindere); coordonarea echipei de proiect pentru derularea    

proiectelor cu finantare externa;       

   -organizarea de cursuri cu sustinere financiara externa pentru pregatirea 

reprezentantilor sindicali (UNIONEN Suedia, Community Marea Britanie, 

UILM Italia, IMF Geneva, EMF Bruxelles) 

 
 

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

-In conformitate cu pregatirea de inginer Automatizari si Calculatoare 

 
 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-utilizare calculator la un nivel inalt, instalare programe, utilizare 

programe diverse, depanare 

 
 

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

 

 
 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

   -adviser pentru Romania in programul MOBILNET 

   (EUROCADRES); 

   -membru al echipei de pregatire si organizare cursuri 

   Limbi straine pentru sindicalisti la nivel European in 

   cadrul institutului ETUI Bruxelles; 

   -reprezentarea Confederatiei la seminarii, conferinte 

   internationale in special pe probleme de multinationale 

si pregatire profesionala 

 -membru al grupului de lucru WPEUROPE (ETUI), Bruxelles 

 
 

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
  

 


