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MARIUS
CAPOTĂ

Manager in domeniul ingineriei, pasionat de leadership, managementul
echipelor, automatizare și metodologii Agile. Concentrat pe
îmbunătățirea continuă a proceselor și calității serviciilor.
In ultimii 13 ani am lucrat într-un mediu internațional și multicultural
unde am avut ocazia sa îmi îmbunătățesc abilitățile de comunicare și
negociere prin colaborarea cu diferiți clienți interni și externi.

Abilități
•
•
•

Management proiecte
Responsabil și decisiv
Rezolvare probleme
complexe

•
•
•

Managementul echipelor
Colaborare și negociere
Orientat spre găsirea de
soluții

Experiență
Manager Departament Engineering Support - 01/2019 - Prezent
Thales Systems Romania, București
Responsabil pentru transformarea departamentului de Engineering
Support într-un departament central și extinderea activităților.

Contact
Căsătorit / 2 copii
Telefon:
+40 723 231 014
Email:
capota.marius@gmail.com

Abilități lingvistice

Direct implicat in evaluarea potențialului echipei și organizarea de
cursuri pentru a crește abilitățile tehnice ale echipei. Orientat spre
colaborare și consolidarea spiritului de echipă.
In rolul de Manager de Proiect am contribuit la estimarea activităților,
monitorizarea și controlul executării pachetelor de lucru.
Asigurarea resurselor necesare și a disponibilității persoanelor din echipă
implicate în proiectarea, desfășurarea, întreținerea și deservirea
proiectelor de inginerie.
Cooperare și negociere cu diferiți clienți din grupul Thales și alte entități
din Europa și Canada.

Engineering Support Department Deputy- 08/2015 to 01/2019
Thales Systems Romania, București

Engleză – C32
Franceză – A2

Stabilire obiective individuale și de echipă, efectuare recenzii de
activitate și discuții de dezvoltare profesională.
Responsabil pentru recrutarea inginerilor, integrarea si îndrumarea
noilor colegi.
Coordonator de proiect pentru dezvoltarea unui nou instrument de
evaluare a managementului unde am contribuit la deciziile
arhitecturale și la scrierea specificațiilor. Supravegherea procesului de
dezvoltare pe întregul ciclu de viață al produsului.

Inginer Software - 03/2012 to 12/2018
Thales Systems Romania, București

Certificări
The 7 Habits of Highly Effective
People
Cambridge Advanced English
Time/Personal Management
Engineering Manager
Team Management
Comunicare Persuasiva
Doctrine Politice
Passport Software Architect
Process, thread and memory
management
UML Design Patterns
Proprietary RTOS
Advanced Shell Scripting
CCNA 1-4
Python Scripting

Proiectare arhitectură software care să includă aspectele tehnice ale
băncii de lucru, inclusiv rețeaua, stocarea, interfețele, securitatea,
autentificarea, performanța etc.
Urmărirea costului proiectului, întrucât migrarea către instrumente noi
implică un cost pentru licențiere, servere, clienți, instruire și cursuri.
Responsabil de produs pentru instrumente interne de generare a codului
(întreținere și validare), responsabil pentru configurarea și
implementarea instrumentelor de analiză statică.
Am creat și documentat noi standarde interne pentru dezvoltare cod și
am introdus metrici specifice utilizate în instrumentele de analiză.
Realizarea de programe pentru automatizarea proceselor și
instrumentelor folosind limbaje declarative.

Inginer programator - 10/2007 to 03/2012
Namco Bandai Networks Romania, București
Integrare platforme software pentru conectarea aplicațiilor folosind
arhitecturi client-server.

Abilitați tehnice
Engineering tools
Development & test Environments
Continuous Integration
Continuous Delivery/Deployment
Scripting and process automation
OOP programming languages
Pipelines
Configuration Management
Build Systems

Dezvoltare aplicații pentru crearea și editarea de animații, precum și de
instrumente pentru exportul și analiza datelor.
Prototipuri pentru aplicații pentru dispozitive mobile, utilizarea pe scară
largă a conceptelor de programare orientată obiect.

Educație
Universitatea Politehnica București
Master: Automatizări Avansate - 2008-2010
Inginer Diplomat: Automatica și Calculatoare - 2003-2008
Colegiul National Vasile Alecsandri Galați
Matematică și Informatică Bilingv Engleză - 1999 - 2003

