Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Crişan Radu Dan Nicolae

Adresă

Şos. N. Titulescu nr. 61 – 71, bl. 11 A, et. 7, ap. 26, sect. 1, Bucureşti, România.

Telefon

021.224.16.21

Fax

021.224.19.96.

E-mail(uri)

radu.crisan@ancpi.ro; radu.crisan@cngcft.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

05.07.1955

Sex

Mobil : 0731.606.338.

masculin

Locul de muncă vizat /
Centrul Naţional de Cartografie
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 06.2016 - în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea tehnică şi administrativă a activităţilor, coordonarea îndrumarea şi controlul realizării
proiectelor şi programelor CNC.
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie, Bucureşti
Perioada 10.2015 - 06.2016
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct
Activităţi şi responsabilităţi principale Management tehnic şi administrativ al activităţilor de specialitate, coordonarea îndrumarea şi controlul
realizării lucrărilor de geodezie şi cartografie.
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie, Bucureşti.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

02.2007 - 10.2015
Şef serviciu

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management tehnic şi administrativ al activităţilor curente, coordonarea îndrumarea şi controlul
execuţiei lucrărilor de geodezie.

Numele şi adresa angajatorului

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie,
Fotogrammetrie şi Teledetecţie (din 07.2012 Centrul Naţional de Cartografie), Bucureşti.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

05.2005 - 01.2007
Director

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management tehnic şi administrativ al activităţilor curente, coordonarea îndrumarea şi controlul
aspectelor funcţionale şi legale privind cadastru, desfăşurate la nivel central .

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Bucureşti.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

09.2001 - 04.2005
Şef serviciu

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management tehnic şi administrativ al activităţilor curente, coordonarea şi controlul aspectelor
funcţionale şi legale privind cadastrul şi geodezia.

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie ; din
septembrie 2004, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Bucureşti.
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

08.1998 - 08.2001
Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Management general al activităţilor şi coordonarea şi implementarea proiectelor şi programelor de
execuţie şi de cercetare-dezvoltare în domeniile de specialitate.

Numele şi adresa angajatorului

Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie,
Cartografie şi Cadastru, Bucureşti.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

07.1997 - 07.1998
Şef serviciu
Inventarierea şi administrarea bazei de date urbane, conducerea şi acordarea consultanţei în
domeniu
Primăria Municipiului Bucureşti, Departamentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
11.1996 - 06.1997
Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul şi organizarea direcţiei generale şi înfiinţarea Institutului de Geodezie,
Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru

Numele şi adresa angajatorului

Guvernul României, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, Direcţia Generală de
Cadastru General, Bucureşti.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

12.1991 - 10.1996
Inspector, Expert, Consilier

Activităţi şi responsabilităţi principale

Iniţierea, elaborarea şi promovarea aspectelor legale şi tehnice esenţiale pentru activitatea de
cadastru, urbanism, construcţii şi amenajarea teritoriului.

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Direcţia Generală de Cadastru Imobiliar –
Edilitar şi Gestiunea Localităţilor, Bucureşti

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

11.1990 - 11.1991
Şef Birou Plan General
Planificarea, coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de metrou.
Societatea Metroul Bucureşti SA.
04.1990 - 10.1990
Şef Tehnologii Măsurători Finale
Urmărirea finalizării contractelor de execuţie şi coordonarea măsurătorilor finale.
Antrepriza Română de Construcţii pentru Îmbunătăţiri Funciare – Grup de Şantiere Hilla Kifl, Iraq
09.1988 - 03.1990
Şef Colectiv
Coordonarea execuţiei reperajelor fotogrammetrice, realizarea şi predarea planurilor şi hărţilor
1:5000, 1:10000 şi 1:25000 realizate prin metode fotogrammetrice.

sc.

Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare, Bucureşti.
05.1987 - 07.1988
Şef Colectiv Tehnologii - Topografie
Îndrumarea şi realizarea lucrărilor pentru construcţii (baraje de pământ, ecrane de protecţie, organizare
de şantier, drumuri tehnologice, conducte de aducţiune).
Antrepriza Română de Construcţii pentru Îmbunătăţiri Funciare – Depozit de Şlam Krivoi Rog,
Ucraina.
04.1985 - 04.1987
Şef de Brigadă
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Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie a canalelor de desecare şi drenaj. Realizarea
măsurătorilor finale în anul de garanţie.
Antrepriza Română de Construcţii pentru Îmbunătăţiri Funciare – Amenajări Complexe Hilla Kifl, Iraq.
09.1980 - 03.1985
Inginer, Şef Şantier studii topografice
Organizarea şi execuţia studiilor topografice şi măsurătorilor de teren, realizarea reperajelor
fotogrammetrice şi a hărţilor şi planurilor analogice.
Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare, Bucureşti.

Educaţie şi formare
Educaţie :
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
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

09. 1975 - 07. 1980
Inginer geodez
Geodezie, topografie, cadastru, organizarea teritoriului agricol, construcţii civile şi industriale,
construcţii de drumuri şi poduri.
Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie.
Eng.
04.1994 - 06.2001
Doctor inginer, domeniul de doctorat inginerie civilă.
Măsurători inginereşti, cadastru imobiliar – edilitar, urbanism şi amenajarea teritoriului, sisteme
informatice geografice.
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Ph.D.

Formare :
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

09.2009
Curs de instruire privind utilizarea pachetului de programe LEICA Geo Office
Top Geocart – autorizat de producătorul Leica Geosystems AG, Elveţia
09.2006 - 10.2006
Curs de implementare a sistemului pentru managementul calităţii : Modele de management
performant – ISO, TQM şi KAIZEN
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
06.2005
Curs Twinning – PHARE : Conducere şi management de grup
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
03.2003 - 04.2003
Curs Introducere în GIS I şi II pentru ArcGIS 8.3 for Windows
ESRI România
02.2003 - 03.2003
Curs Măsurători GPS folosind tehnologie TRIMBLE
GEOSYSTEMS România
03.2000 - 04.2000
Curs AutoCAD Land Development Desktop 2.0
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de Pregătire Autodesk
03.1998 - 04.1998
Curs de perfecţionare profesională: Managementul Terenurilor
Centrul Teritorial de Perfecţionare Profesională a Reprezentanţilor Aleşi şi a Funcţionarilor din
Administraţia Publică Locală
03.1998 - 04.1998
Curs de perfecţionare profesională: Managementul Terenurilor
Centrul Teritorial de Perfecţionare Profesională a Reprezentanţilor Aleşi şi a Funcţionarilor din
Administraţia Publică Locală
02.1992 - 03.1992
Curs de perfecţionare profesională: Metodologia de elaborare a proiectelor directoare.
Comisia Naţională de Informatică
09.1984 - 12.1984
Curs post-universitar : Măsurători geodezice şi inginereşti.
Institutul de Construcţii Bucureşti
03.1978 - 04.1980
Curs de pedagogie : Organizarea lucrărilor topografice în construcţii.
Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea CFDPG.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Franceză
Engleză

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Avansat
Mediu

Scriere

Participare
conversaţie

la Discurs oral

Exprimare scrisă

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Competenţe şi aptitudini organizatorice În domeniul proiectelor, programelor şi relaţiilor internaţionale:
şi tehnice
- Proiectul LAKI – Servicii de consultanţă privind Îmbunătăţirea Cunoştinţelor pentru Administrarea
Terenurilor, Lot 1 şi Lot 2, membru in comisia de acceptanţă cantitativă şi calitativă a serviciilor din
domeniul geodeziei şi organizării administrative.
- Proiectul de Parteneriat Public Privat între Stewart Inc. şi Consiliul Judeţean Giurgiu din România
privind Evidenţa şi Administrarea Activităţilor Publice Locale, consultant de specialitate cu privire la
dezvoltarea conceptului Sistemului informatic de evidență și administrare specific desfășurării activităților
Administrației Publice Locale din domeniile urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională,
gestiune infrastructură căi de comunicaţii şi reţele edilitare, politici locale şi administrarea sistemului de
taxe şi impozite.
- Proiectul de Consultanţă Millennium Challenge Aaccount (MCA) şi Guvernul din Benin privind Studiu
pentru Politica şi Reformele Funciare, specialist expert în administraţia funciară şi piaţa terenurilor,
coordonator al componentei reformă legislativă şi consolidare instiruţională.
- Programul multianual pentru implementarea sistemului cadastrului şi publicităţii imobiliare - Twinning
RO 2003, 2004, 2006, expert în contrapartidă pentru consultanţii străini, lider al componentei LPIS,
coordonator al sistemului de evaluare a imobilelor.
- Proiectul Sistemului Integrat de Administrare şi Control - IACS, componenta Sistemului de Identificare
a Parcelelor Agricole – LPIS, derulat conform Reglementărilor Comisiei Europene, şeful grupului de lucru
responsabil cu implementarea LPIS.
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- Proiectul Sistemului Informatic al Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare – IT, Banca Mondială, expert
coordonator pe componentele geodezie şi cadastru.
- Program multianual EU - Phare privind participarea la Proiectul Cadastrului General şi Publicităţii
Imobiliare, pentru revizuirea strategiei existente a cadastrului şi pregătirea documentelor proiectului.
- Proiectul Băncii Mondiale Cadastru General şi Publicitatea Imobiliară privind participarea în calitate
de expert sau specialist în comisiile de licitaţie şi evaluare ale proiectului.
- Proiectul Cadastrului General şi Publicităţii Imobiliare derulat cu Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, Operation Officier în cadrul Unităţii de Coordonare, responsabil cu
planificarea şi urmărirea derulării contractelor.
- Programul de Asistenţă Tehnică pentru cadastru şi înregistrarea proprietăţii derulat prin intermediul
Agenţiei Canadiene de Dezvoltare Internaţională, şeful grupului de lucru responsabil de componenta
cadastru.
- Membru al Comitetului Provizoriu Interministerial constituit de primul ministru pentru coordonarea
cadastrului şi publicităţii imobiliare până la apariţia Legii cadastrului.
- Expert desemnat de Guvern la misiunile şi negocierile cu Banca Mondială privind Legea
cadastrului şi Proiectul Cadastrului General şi Publicităţii Imobiliare.
- Proiectele internaţionale EU – Phare, USAID şi BIRD ale Ministeru Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului, participare în calitate de inspector / expert.
În domeniul managementului administrativ şi instituţional:
-Realizarea modernizării Reţelei Naţionale de Referinţă a României, responsabil cu execuţia reţelei
naţionale GPS de clasă C şi D, cu implementarea programului de inventariere, întreţinere şi
modernizare a reţelei de triangulaţie şi de nivelment de ordinul I – IV precum şi cu celelalte lucrări de
specialitate (reperaj fotogrammetric cu premarcaj, reţele de îndesire şi ridicare, determinări de puncte
GPS de precizie, cotarea staţiilor permanente GPS, măsurători pentru determinarea ondulaţiilor
cvasigeoidului, măsurători gravimetrice, măsurători pentru legarea maregrafelor de pe cordonul litoral
la reţeaua de nivelment, măsurători pentru comlpetarea TopRo5 şi TarRo).
- Realizarea sistemului unificat de cadastru şi publicitate imobiliară, responsabil cu elaborarea
reglementărilor de cadastru pentru asigurarea dezvoltării unor practici unitare, monitorizarea şi
coordonarea activităţii de cadastru în noua conjunctură instituţională, pentru asigurarea unor servicii
eficiente şi de calitate.
- Modernizarea Reţelei Naţionale de Referinţă a României, responsabil coordonator al realizării reţelei
naţionale GPS, monitorizarea sistemului naţional de staţii permanente GPS, refacerea, completarea şi
modernizarea reţelei de triangulaţie.
- Rrestructurarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru, conducătorul şi
coordonatorul reorganizării structurilor de cercetare în srtucturi ale instituţiilor publice de specialitate la
nivel central.
- Reorganizarea structurilor organizatorice şi funcţionale ale Departamentului de Urbanism din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, responsabil de constituirea sistemului de evidenţă a datelor urbane la
nivelul municipiului, membru al comisiei de urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
- Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,
membru al Consiliului de Conducere responsabil cu elaborarea şi promovarea organigramei, ştatelor
de funcţii, fişei posturilor, ROF.
- Realizarea Cadastrului Imobiliar-Edilitar şi Bazelor de Date Urbane, responsabil cu elaborarea şi
implementarea programelor, termenilor de conţinut şi calitate şi a metodologiilor de execuţie.
În domeniul legislativ şi de reglementare:
- Participarea la iniţierea, elaborarea, promovarea şi/sau susţinerea unui număr de 86 acte normative,
cuprinzând 21 legi, 12 ordonanţe guvernamentale, 15 hotărâri de guvern, 15 Ordine, 32 normeregulamente-instrucţiuni.
În domeniul managementului execuţiei lucrărilor de specialitate:
- Program de realizare a lucrărilor de specialitate din domeniile geodeziei şi cartografiei : coordonarea,
organizarea, asigurarea asistenţei tehnice, participarea la prelucrarea datelor şi informaţiilor,
verificarea şi recepţia unui număr de 103 lucrări, din care 74 lucrări de geodezie, 16 lucrări de
cartografie, 2 lucrări de cercetare, 5 lucrări de asistenţă tehnică şi 6 lucrări de reglementare.
- Program de realizare a sistemului unificat de cadastru şi publicitate imobiliară : coordonarea,
organizarea şi asigurarea participării la 5 proiecte, 12 reglementări, 8 programe de monitorizare şi la
22 alte lucrări tehnico-administrative.
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- Program privind realizarea evidenţei grafice şi textuale analogice şi digitale a reţelei geodezice
naţionale : elaborarea a 2 proiecte, 2 reglementări şi 2 programe de monitorizare precum şi
inventarierea punctelor grodezice constând în 17400 puncte ale reţelei de triangulaţie de ord. I – IV,
12800 puncte ale reţelei de nivelment de Ord. I - IV, 380 puncte ale reţelei GPS.
- Program de realizare a lucrărilor de specialitate din domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului :
organizarea, participarea, verificarea şi recepţia unui număr de 48 lucrări, din care 36 lucrări de
cercetare şi 12 lucrări de geodezie, cartografie şi cadastru.
- Program privind inventarierea şi realizarea evidenţei grafice şi textuale analogice şi digitale a
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului : organizarea şi asigurarea administrării a 3870
documentaţii.
- Proiectul Metrou – Bucureşti : organizarea planului general şi urmărirea realizării lucrărilor la
tronsoanele III şi IV ale metroului din Bucureşti.
- Proiect de Amenajări Complexe Hilla – Kifl, Iraq : derularea contractelor de execuţie şi coordonarea
măsurătorilor finale la lucrările din cadrul Grupului de Şantiere.
- Programul Naţional de Îmbunătăţiri Funciare – etapa 1985-1990 : conducerea realizării a 5 lucrări de
reperaj fotogrammetric şi de întocmire a planurilor topografice.
- Proiectul Depozit de Şlam – Combinatul Siderurgic Krivoi Rog, Ucraina : organizarea şi coordonarea
lucrărilor de construcţii speciale şi organizare de şantier.
- Proiectul Irigaţii, Desecări, Drenaje şi Construcţii Complexe Hilla-Kifl, Iraq : organizarea şi
conducerea lucrărilor de desecare şi de măsurători finale.
- Programul Naţional de Îmbunătăţiri Funciare – etapa 1980-1985 : conducerea realizării a 10 lucrări
de studii topografice şi asistenţă tehnică la execuţie în judeţe.
În domeniul măsurătorilor terestre:
- Utilizarea aparaturii de măsurat clasică (tahimetre, nivele, teodolite,) şi modernă (tahimetre
electrooptice, distomate, staţii totale, GPS) şi aparaturii fotogrammetrice analogice şi digitale.
Utilizarea calculatoarelor personale pentru realizarea lucrărilor de specialitate, sistemelor de evidenţă
şi bazelor de date specifice proiectelor, programelor, comenzilor şi studiilor din domeniul geodeziei,
cartografiei şi cadastrului.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

- Operare PC în pachetul de programe Ms. Office, Utilizare produse CAD (AutoCad Map, Autocad
Overlay) şi Arc View GIS, Prelucrări de date GPS cu pachete de programe Trimble Geomatic Office,
Ski Pro, Topcon Tools.

Alte competenţe şi aptitudini

- Numirea ca Expert Guvernamental în relaţiile cu Banca Mondială în cadrul Proiectului cadastrului
general şi publicităţii imobiliare – faza de pregătire a proiectului (1993 – 1996);
- Numirea în calitate de Membru Examinator în cadrul Comisiei de Autorizare a persoanelor fizice şi
juridice care pot să verifice şi să realizeze lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi
cartografiei pe teritoriul României (1998 – 2001 şi 2004 – 2007);
- Obţinerea “Special Achievement in GIS Awards”, premiu acordat în cadrul celei de-a 19-a
Conferinţe Internaşionale a Utilizatorilor de Produse ESRI ţinută la San Diego, California în 26 – 30
iulie 1999;
- Numirea ca Operation Offcier în cadrul Unităţii de Coordonare a Proiectului cadastrului general
şi publicităţii imobiliare derulat cu Banca Mondială (2000);
- Numirea ca Expert de specialitate pe componentele Geodetic Network şi Mapping în cadrul
Grupului de Experţi al Proiectului Sistemului Informatic al Cadastrului derulat cu Banca Mondială
(2001 – 2003)
- Numirea ca expert în contrapartidă pentru consultanţii străini, lider al componentei LPIS în cadrul
programului UE - Twinning RO şi şef al grupului de lucru responsabil cu implementarea LPIS din
cadrul proiectului IACS (2003 – 2006);
- Cooptarea ca Specialist expert în administraţia funciară şi piaţa terenurilor coordonator al
componentei reformă legislativă şi consolidare instituţională în cadrul Proiectului de Consultanţă
Millennium Challenge Aaccount (MCA) şi Guvernul din Benin privind Studiu pentru Politica şi
Reformele Funciare (2008 – 2009).

Permise de conducere

Permis de conducere categoria A (din 1978) şi B (din 1981).

Anexe

Lista de Lucrări
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