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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

02/2008–09/2015 Inginer Chimist 
SC CEMINTER INTERNAȚIONAL SA, CONSTANȚA (România)  
Responsabilități: 
- monitorizarea conformităţii produselor cu cerinţele de calitate prin urmărirea controlului 
calităţii producţiei; 
- efectuează şi răspunde pentru încercările şi inspecţiile specifice recepţiei materiei prime, 
fluxului de fabricaţie şi produsului final aşa cum sunt ele stabilite în planul de inspecţii şi 
încercări; 
- completarea formularelor de control cu rezultatul determinărilor şi îndosariarea la sfârşitul 

schimbului menţinând ordinea în dosare; 
- analizarea datelor rezultate în urma încercarilor şi inspectiilor împreuna cu şeful de laborator 
şi directorul calitate; 
- analizează conformitatea produsului în urma determinărilor şi inspecţiilor efectuate cu 
condiţiile specificate; 
- realizarea verificărilor interne a echipamentelor de laborator şi înregistrarea acestora în fişele 
de laborator; 
- inspectează zonele de producţie şi depozitele pentru a verifica starea de curăţenie a 
acestora ; 
- verifică completarea formularelor de flux pe schimbul său; 
- în cazul detectării unor neconformităţi, înştiinţează şeful de laborator; 
- participă ca auditor în echipa de audit atunci când este desemnat; 

- duce la indeplinire orice alte sarcini date de şeful de laborator pentru îmbunătăţirea continuă 
a procesului de calitate. 
- raportarea situaţiilor de mediu către autorităţi. 

 
09/2015–Prezent  Responsabil Calitate și Laborator / Responsabil Mediu 

SC CEMINTER INTERNAȚIONAL SA, CONSTANȚA (România)  
Responsabilități: 
- coordinarea organizatorică și tehnică a activității de laborator; 
- monitorizarea conformității produselor cu cerințele de calitate; 
- menținerea și îmbunătățirea obiectivelor de calitate; 
- colaborarea cu organismul de certificare și organismele abilitate; 
- aplicarea măsurilor corective și preventive; 
- elaborarea, actualizarea și difuzarea documentelor de calitate în conformitate cu ISO 
9001:2008, SR EN 197-2:2014 și ISO 17025:2005; 
- planificare, organizare și documentare analize efectuate de management; 
- monitorizare performanță sistem de calitate în funcție de țintele propuse; 
- programare, desfășurare, urmărire audituri interne ale calității; 
- instruiri interne de calitate și laborator; 
- îmbunatățirea continuă a procesului de calitate; 
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- crearea de noi sortimente de ciment în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

1999–2003 Profil Stiințele Naturii 
Liceul Teoretic "Paul Georgescu", Tăndarei (România)  

 
2003–2007 Licențiat în Chimie 

Universitatea "Ovidius" - Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia Petrolului, 
CONSTANȚA (România)  

 
2007–2009 Master - Chimia și managementul controlului calității produselor 

și a mediului 
Universitatea "Ovidius" - Facultatea de Fizică Chimie și Tehnologia Petrolului, 
CONSTANȚA (România)  

 
09/2008 Determinarea conținutului de Cr VI solubil în apa din ciment 

conform SR EN 196-10:2008 
SC CEPROCIM SA, BUCUREȘTI (România)  

 
06/2012 Curs de specialitate în domeniul gestionării deșeurilor 

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură, CONSTANȚA (România)  
 

04/2014 Încercări fizice pe ciment pentru zidărie conform SR EN 
413-2:2005 
SC CEPROCIM SA, BUCUREȘTI (România)  

 
COMPETENŢE PERSONALE 

 
Limba(i) maternă(e) română 

 

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

engleză C2 C2 B2 B2 B2 

franceză A2 B1 A1 A2 A1 

spaniolă A2 A2 A2 A2 A1 
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 
Competenţe de comunicare - bune competențe de comunicare dobândite prin experiența ca Inginer Chimist și ca 

Responsabil Calitate și Laborator; 
- sociabil, persoană serioasă și responsabilă; 
- capabil să inspir pe ceilalți în obținerea de rezultate bune. 

 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale 
- leadership - stabilesc priorități și motivez colegii să obțină rezultate mai bune; 
- competențe umane - capabil să interacționez eficient cu oamenii; 
- competențe tehnice - bune cunoștiinte de calitate și chimie; 
- competențe conceptuale - capabil să realizez estimări și analize. 

 
Competenţe dobândite la locul 

de muncă 
- buna cunoaștere a proceselor tehnologice și de control al calității      ( în prezent sunt 
responsabil calitate și laborator, responsabil de mediu, responsabil metrologic, reprezentant al 
managementului și responsabil audit); 
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- bun mentor ( sunt responsabil cu instruirea și formarea angajaților) 
 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
Permis de conducere B 
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