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Curriculum 
Vitae 

 

Informații personale  

Nume Prenume Traian-Ioan CÂRSTOIU 

Adresa cal. Ion Zăvoi, nr.14, sector 1, Bucureşti, România 

Telefon 021 310 43 99 

Fax 021 311 39 09 

E-mail igav@mai.gov.ro 

Naţionalitate Română  

Data de naștere 17.02.1977 
  

Experienţă 
profesională 

 

Perioada noiembrie 2017 – prezent 

Funcția sau postul 
ocupat 

împuternicit inspector general al I.G.Av. 

Principalele activități și 
responsabilități 

exercitarea managementului aeronautic potrivit competenţelor Inspectoratului 
General de Aviaţie al M.A.I. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul General de Aviaţie 
calea Ion Zăvoi, nr.16, Bucureşti, România 

  

Perioada iulie – noiembrie 2017 

Funcția sau postul 
ocupat 

împuternicit şef serviciu metodică şi reglementări aeronautice 

Principalele activități și 
responsabilități 

planificarea, coordonarea, organizarea şi controlul activităţilor de instruire a 
personalului navigant, licenţiere a personalului aeronautic, reglementare a 
activităţii de zbor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul General de Aviaţie 
calea Ion Zăvoi, nr.16, Bucureşti, România 

  

Perioada 2016 – 2017 

Funcția sau postul 
ocupat 

comandant detaşament de instruire şi perfecţionare 

Principalele activități și 
responsabilități 

planificarea, coordonarea, organizarea, executarea şi controlul activităţilor de 
pregătire la sol şi în zbor a personalului navigant 

Numele și adresa 
angajatorului 

Inspectoratul General de Aviaţie 
calea Ion Zăvoi, nr.16, Bucureşti, România 

  

Perioada 2008 – 2016 

Funcția sau postul 
ocupat 

comandant de detaşament zbor 

Principalele activități și 
responsabilități 

planificarea şi coordonarea activităţilor echipajelor de zbor 
planificarea, pregătirea şi executarea misiunilor de zbor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti  
calea Ion Zăvoi, nr.16, Bucureşti, România 

mailto:traian.carstoiu@gmail.com
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Perioada august 2007 – 2008 

Funcția sau postul 
ocupat 

comandant de echipaj 

Principalele activități și 
responsabilități 

planificarea, pregătirea şi executarea misiunilor de zbor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti  
calea Ion Zăvoi, nr.16, Bucureşti, România 

  

Perioada august 1999 – august 2007 

Funcția sau postul 
ocupat 

pilot, ofiţer specialist II 

Principalele activități și 
responsabilități 

planificarea, pregătirea şi executarea misiunilor de zbor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Unitatea Specială de Aviaţie 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2001 – 2002 

Titlu de calificare Diplomă de studii postuniversitare de specializare în drept internaţional 

Principale competențe dreptul transporturilor, drept privat şi dreptul mediului 

Numele și tipul instituției Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti 
  

Perioada 1995 – 2000 

Titlu de calificare Diplomă de licenţă în managementul organizaţiei 
Brevet de pilot militar 

Principale competențe - ştiinţe tehnice; ştiinţe sociale; management; pregătire militară; 
- pregătire teoretică şi instrucţie în zbor. 

Numele și tipul instituției Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, profilul: personal navigant 
  

Perioada 1991 – 1995 

Titlu de calificare Diplomă de bacalaureat 

Principale competențe - specializare în informatică. 

Numele și tipul instituției Liceul de metrologie “Traian Vuia”, Bucureşti 

Cursuri de 
perfecţionare 

 

Perioada septembrie 2015 

Titlu de calificare Helicopter Underwater Escape Training 

Principale competențe - evacuare subacvatică din elicopter folosind sistemul de respiraţie de urgenţă 
(EBS – Emergency Breathing System) 
- folosirea mijloacelor individuale şi colective de supravieţuire în apă 

Numele și tipul instituției Regional Air Services 

  

Perioada 2013 – 2015 

Titlu de calificare Operare NVIS în zonă montană, operare cu troliul în zonă motană 

Principale competențe limitări, proceduri normale și de urgență, echipamente speciale pentru 
operarea elicopterului 

Numele și tipul instituției Schweizeriche Rettungsflugwacht – Rega 
  

Perioada noiembrie 2013 
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Titlu de calificare Aeromedical Crew Resource Management 

Principale competențe Eroarea umană, Cultură organizaţională de siguranță a zborului, Stresul și 
managementul stresului, Cunoaștere a situației, Luarea deciziilor, 
Comunicare, Lucru în echipă și stil de conducere, Studii de caz 

Numele și tipul instituției EHAC, European HEMS & Air Ambulance Committee 
  

Perioada noiembrie 2013 

Titlu de calificare Operare cu troliul şi sarcină externă cu elicopterul EC135  

Principale competențe limitări, proceduri normale și de urgență pentru operarea cu troliul şi sarcini 
externe cu elicopterul EC135 

Numele și tipul instituției Flight-Training Organisation EUROCOPTER DEUTSCHLAND GmbH 
  

Perioada aprilie 2013 

Titlu de calificare Instructor la simulator EC135 FTD  

Principale competențe Pregătire pentru proceduri normale și de urgență pentru instructor de 
simulator, conform Eurocopter Flight Manual EC135 

Numele și tipul instituției Bundespolizei-Fliegergruppe 
  

Perioada iulie 2012 

Titlu de calificare Instructor pentru calificarea de tip EC135, VFR  

Principale competențe pregătire tehnică şi instrucţie în zbor  

Numele și tipul instituției Flight-Training Organisation EUROCOPTER DEUTSCHLAND GmbH,  
  

Perioada ianuarie 2012 

Titlu de calificare Curs de pregătire avansată NVG 

Principale competențe pregătire teoretică şi instrucţie în zbor NVG cu elicopterul EC135 

Numele și tipul instituției Agenţia Europeană FRONTEX 
  

Perioada noiembrie 2011 

Titlu de calificare Curs de pregătire de bază NVG 

Principale competențe pregătire teoretică şi instrucţie în zbor NVG cu elicopterul EC135 

Numele și tipul instituției Agenţia Europeană FRONTEX 
  

Perioada septembrie – octombrie 2003 

Titlu de calificare calificare de tip EC135 

Principale competențe pregătire teoretică şi instruire în zbor 

Numele și tipul instituției Eurocopter Deutschland – Training Academy 
  

  

Competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute, 
autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Permis de conducere Categoria B si C 
  

  

Informaţii 
suplimentare 

 

Distincții Ordinul „Virtutea Aeronautică” în grad de „Cavaler” cu însemn pentru militari 

 


