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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

29/08/2009–31/03/2010 Inginer productie - Sectia Asamblat
STX OSV Tulcea, Tulcea (România) 

Inginerul de sectie coordoneaza si raspunde de rezolvarea la termen si de calitate a activitatilor 
specific profilului sectiei.

Participa cu propuneri pectru corelarea planului de productie, cand apar necorelari ale acestuia. 
Participa cu propuneri catre directia tehnica pentru rezolvarea necorelatiilor de documentatie. 
Organizeaza impreuna cu maistri predarea lucrarilor catre registrul de clasificare si beneficiar. 
Urmareste modul de utilizare a dotarilor tehnice care le are in subordine. Participa la ridicarea nivelului
 de pregatire  al fortei de munca. Participa la sedintele de analiza la produsele repartizate de catre 
seful de sectie si duce la indeplinire sarcinile care le primeste. Isi insuseste, respecta si urmareste 
respectarea prevederilor legislatiei in domeniu SSM/M  si Normelor pentru Situatii de Urgenta, precum
si a masurilor de aplicare a acestora , de catre lucratorii din sectie, conform legilor in vigoare si a 
procedurilor interne aplicabile. Comunica si coopereaza cu inspectorii  Serv. SSM/M  si Sef. Serv. 
Privat pentru Situatii de Urgenta , pentru luarea de masuri conform cerintelor dispuse de acestia, 
pentru eliminarea riscurilor si protectia securitatii si sanatatii lucratorilor din sectie, conform legislatiei in
vigoare.   

01/03/2010–30/04/2011 Inginer strateg - Pregatirea Fabricatiei
STX OSV Tulcea, Tulcea (România) 

Întocmeşte strategia de fabricatie preliminară pentru produsele solicitate de potenţialii clienţi, in 
corelare cu capabilitatea tehnica a companiei.

Raspunde conform procedurilor in vigoare:

- Stabilire procese tehnologice cadru.

- Reglementare procese tehnologice cadru.

- Analiză procese tehnologice.

- Stabilire măsuri de corecţie pentru procese tehnologice (în urma analizei procesului tehnologic)

- Analiza capabilitate tehnologică.

- Întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie strategia de fabricatie pentru fiecare navă sau 
alt produs în colaborare cu şefii de secţie implicaţi în execuţia respectivului proiect, coordonatorul de 
navă, alte persoane implicate.

- Analizează fluxurile de producţie/materiale din cadrul fiecărei secţii de producţie, împreună cu şeful 
respectivei secţii şi investighează variante de îmbunătăţire.

- Analizează împreună cu şefii de secţie dotările/echipamentele din cadrul fiecărei secţii din punct de 
vedere al performanţelor legate de productivitate, calitate, fiabilitate; investighează şi analizează oferta
de ehipamente moderne şi întocmeşte propuneri de investiţii; documentează justificativ avantajele 
investirii în echipamente moderne – aport de productivitate, payback.

- Analizeaza conexiunile dintre secţiile de producţie din punctul de vedere al fluxurilor de materiale şi 
se preocupă permanent de optimizarea acestora – transporturi, paletizare.
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01/05/2011–01/03/2013 Inginer coordonator - Serviciul Subcontractare
STX OSV Tulcea, Tulcea (România) 

Este persoana de legatura dintre  companie si subcontractorii  care isi desfasoara activitatea in incinta
sau exteriorul societatii.

Analizeaza propunerile de subcontractare si documentatia de executie aferente.

Identifica si propune potentialii executanti catre Sef Serv. Subcontractare 

Tine evidenta lucrarilor subcontractate pe comenzile repartizate.

Propune sefului Serv. Subcontractare prioritizarea lucrarilor pe comenzile pe care le gestioneaza 
functie de programul de productie.

Asigura suportul tehnic, logistic si material ptr lucrarile subcontractate.

Urmareste executia si incadrarea in termenele de livrare a lucrarilor subcontractate.

Urmareste incadrarea lucrarilor in standardele de executie, Manualul Calitatii, proceduri specifice, 
reguli de clasa, etc.

Asigura interfata dintre subcontractori si sectiile de productie.

 

01/03/2013–31/07/2013 Coordonator de nava
STX OSV Tulcea, Tulcea (România) 

Coordonatorul de Nava face parte din echipa de conducere a Direcţiei de Producţie si are rolul de a 
organiza si coordona execuţia proiectelor (produselor) aflate in sarcina sa, în condiţii de rentabilitate si 
cu respectarea termenului de livrare, începând cu lansarea in fabricaţie a acestora. In acest scop el 
reprezintă Direcţia de Producţie în relaţia curenta cu executanţii, partenerul de contract si 
reprezentanţii acestuia.

Răspunde de realizarea proiectului coordonat conform programului de producţie cu respectarea 
prevederilor contractuale, la termenele fixate si în cele mai bune condiţii de rentabilitate; Răspunde de 
organizarea activitatii pe produs stabilind priorităţile in derularea programului de producţie ; 

01/08/2013–31/01/2016 Sef Sectie - Sectia Asamblat
STX OSV Tulcea, Tulcea (România) 

Seful de sectie face parte din conducerea executiva a Directiei de Productie si are rolul de a conduce 
intreaga activitate a sectiei in vederea realizarii la termen a Programului de Productie al sectiei.

Pe plan extern comunica si colaboreaza cu:

▪ Reprezentantii beneficiarilor

▪ Reprezentantii Societatilor de Clasificare

▪ Reprezentantii furnizorilor de materiale si echipamente.

01/02/2016–30/09/2016 Manager Fabrica Corp - detasat in Brazilia
VARD PROMAR BRAZILIA, RECIFE (Brazilia) 

Managerul productie face parte din echipa de conducere a Directiei productie. Sarcina principala a
 Managerului productie este de a organiza si conduce toate activitatile din sectiile de productie 
subordonate, in scopul realizarii calitatii, programului de productie si reducerii cheltuielilor la minim.

01/10/2016–30/06/2019 Sef Sectie - Sectia Asamblat
VARD TULCEA S.A., Tulcea (România) 

Seful de sectie face parte din conducerea executiva a Directiei de Productie si are rolul de a conduce 
intreaga activitate a sectiei in vederea realizarii la termen a Programului de Productie al sectiei.

01/07/2019–Prezent Manager Fabrica Corp
VARD Tulcea S.A., Tulcea (România) 

Managerul productie face parte din echipa de conducere a Directiei productie. Sarcina principala a
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 Managerului productie este de a organiza si conduce toate activitatile din sectiile de productie 
subordonate, in scopul realizarii calitatii, programului de productie si reducerii cheltuielilor la minim.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2005–31/07/2009 Inginer naval - Inginerie navala si navigatie - specializarea 
Arhitectura Navala

Nivelul 5 CEC

Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Nave, Galati (România) 

Competente generale:

-  cunoasterea elementelor de baza ale ingineriei mecanice si stapanirea termenilor de specialitate în 
limba romana si in engleza;

-  aptitudini de executie prin stapanirea metodelor, a tehnicilor si a instrumentelor specifice 
specializarii;

-  capacitatea de a indeplini performant si in timp real atributiile in domeniul ingineriei navale, a 
planificarii, organizarii, antrenarii coordonarii si controlului in sprijinul activitatilor de proiectare si de 
productie; - cunoasterea logisiticii industriale si manageriale;

-  capacitatea de a lucra performant in echipe complexe si multiculturale;

- practicarea performanta a logisticii asigurarii si procesarii resurselor;

Competente de specialitate:

-  cunostinte in desenul tehnic naval;

-  cunostinte in domeniul proiectarii formelor navei;

-  capacitatea de a determina prin calcul performantele hidrodinamice ale navei;

-   capacitatea de a determina prin calcul cu ajutorul metodei elementului finit a starii de tensiuni si 
deformatii din corpul navei;

-   capacitatea de a desfasura activitati de productie in atelierele de confectionat, asamblat, montaj si 
sudure ale sectiilor de corp din cadrul santierelor navale;

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare - abilitatea de comunicare si negociere in medii culturale diverse;

-  deprinderea de a comunica eficace si eficient in limba engleza fata in fata si prin intermediul 
echipamentelor tehnice moderne, specifice domeniului de pregatire al specializarii;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- capacitatea de culegere, procesare si analiza preliminara a informatiilor necesare fundamentarii si 
elaborarii deciziilor; - intelegerea si participarea activa la optimizarea proceselor din organizatii si 
institutii;

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- capacitatea de adaptare rapida si eficienta ca inginer intr-o varietate de tipuri de organizatii si 
institutii;

-  intelegerea si utilizarea sistemelor financiar-contabil, de marketing-vanzari, cercetare-dezvoltare in 
vederea facilitarii cooperarii interdepartamentale;

-  capacitatea de a initia si de a dezvolta afaceri mici si mijlocii in domeniul constructiilor navale (proprii
sau cu parteneri din strainatate).
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Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- aptitudini de proiectare a corpului navei prin stapanirea metodelor, a tehnicilor si a instrumentelor de 
proiectare asistata AutoCAD, Tribon (modulele Lines, Form, Drafting, Hull);
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   ECV 2020-05-19T04:52:16.261Z 2020-05-22T10:55:13.347Z V3.4 EWA Europass CV true                  ALEXANDRU-IULIAN ION    Str. Cocorului , nr. 2, bl. 22, sc. A 820096 Tulcea  RO România  ion_alexandru19@yahoo.com   (+40)745360116  work Loc de muncă     M Masculin   RO română    personal_statement PROFILUL PERSONAL  <p>POZIŢIA DE MEMBRU &Icirc;N CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUASERV S.A. &ndash; Tulcea</p>      false  Inginer productie - Sectia Asamblat <p>Inginerul de sectie coordoneaza si raspunde de rezolvarea la termen si de calitate a activitatilor specific profilului sectiei.</p><p>Participa cu propuneri pectru corelarea planului de productie, cand apar necorelari ale acestuia. Participa cu propuneri catre directia tehnica pentru rezolvarea necorelatiilor de documentatie. Organizeaza impreuna cu maistri predarea lucrarilor catre registrul de clasificare si beneficiar. Urmareste modul de utilizare a dotarilor tehnice care le are in subordine. Participa la ridicarea nivelului  de pregatire  al fortei de munca. Participa la sedintele de analiza la produsele repartizate de catre seful de sectie si duce la indeplinire sarcinile care le primeste. Isi insuseste, respecta si urmareste respectarea prevederilor legislatiei in domeniu SSM/M  si Normelor pentru Situatii de Urgenta, precum si a masurilor de aplicare a acestora , de catre lucratorii din sectie, conform legilor in vigoare si a procedurilor interne aplicabile. Comunica si coopereaza cu inspectorii  Serv. SSM/M  si Sef. Serv. Privat pentru Situatii de Urgenta , pentru luarea de masuri conform cerintelor dispuse de acestia, pentru eliminarea riscurilor si protectia securitatii si sanatatii lucratorilor din sectie, conform legislatiei in vigoare.   </p>  STX OSV Tulcea    Tulcea  RO România     false  Inginer strateg - Pregatirea Fabricatiei <p>Întocmeşte strategia de fabricatie preliminară pentru produsele solicitate de potenţialii clienţi, in corelare cu capabilitatea tehnica a companiei.</p><p>Raspunde conform procedurilor in vigoare:</p><p>- Stabilire procese tehnologice cadru.</p><p>- Reglementare procese tehnologice cadru.</p><p>- Analiză procese tehnologice.</p><p>- Stabilire măsuri de corecţie pentru procese tehnologice (în urma analizei procesului tehnologic)</p><p>- Analiza capabilitate tehnologică.</p><p>- Întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie strategia de fabricatie pentru fiecare navă sau alt produs în colaborare cu şefii de secţie implicaţi în execuţia respectivului proiect, coordonatorul de navă, alte persoane implicate.</p><p>- Analizează fluxurile de producţie/materiale din cadrul fiecărei secţii de producţie, împreună cu şeful respectivei secţii şi investighează variante de îmbunătăţire.</p><p>- Analizează împreună cu şefii de secţie dotările/echipamentele din cadrul fiecărei secţii din punct de vedere al performanţelor legate de productivitate, calitate, fiabilitate; investighează şi analizează oferta de ehipamente moderne şi întocmeşte propuneri de investiţii; documentează justificativ avantajele investirii în echipamente moderne – aport de productivitate, payback.</p><p>- Analizeaza conexiunile dintre secţiile de producţie din punctul de vedere al fluxurilor de materiale şi se preocupă permanent de optimizarea acestora – transporturi, paletizare.</p>  STX OSV Tulcea    Tulcea  RO România     false  Inginer coordonator - Serviciul Subcontractare <p>Este persoana de legatura dintre  companie si subcontractorii  care isi desfasoara activitatea in incinta sau exteriorul societatii.</p><p>Analizeaza propunerile de subcontractare si documentatia de executie aferente.</p><p>Identifica si propune potentialii executanti catre Sef Serv. Subcontractare </p><p>Tine evidenta lucrarilor subcontractate pe comenzile repartizate.</p><p>Propune sefului Serv. Subcontractare prioritizarea lucrarilor pe comenzile pe care le gestioneaza functie de programul de productie.</p><p>Asigura suportul tehnic, logistic si material ptr lucrarile subcontractate.</p><p>Urmareste executia si incadrarea in termenele de livrare a lucrarilor subcontractate.</p><p>Urmareste incadrarea lucrarilor in standardele de executie, Manualul Calitatii, proceduri specifice, reguli de clasa, etc.</p><p>Asigura interfata dintre subcontractori si sectiile de productie.</p><p> </p>  STX OSV Tulcea    Tulcea  RO România     false  Coordonator de nava <p>Coordonatorul de Nava face parte din echipa de conducere a Direcţiei de Producţie si are rolul de a organiza si coordona execuţia proiectelor (produselor) aflate in sarcina sa, în condiţii de rentabilitate si cu respectarea termenului de livrare, începând cu lansarea in fabricaţie a acestora. In acest scop el reprezintă Direcţia de Producţie în relaţia curenta cu executanţii, partenerul de contract si reprezentanţii acestuia.</p><p>Răspunde de realizarea proiectului coordonat conform programului de producţie cu respectarea prevederilor contractuale, la termenele fixate si în cele mai bune condiţii de rentabilitate; Răspunde de organizarea activitatii pe produs stabilind priorităţile in derularea programului de producţie ; </p>  STX OSV Tulcea    Tulcea  RO România     false  Sef Sectie - Sectia Asamblat <p>Seful de sectie face parte din conducerea executiva a Directiei de Productie si are rolul de a conduce intreaga activitate a sectiei in vederea realizarii la termen a Programului de Productie al sectiei.</p><p>Pe plan extern comunica si colaboreaza cu:</p><ul><li>Reprezentantii beneficiarilor</li><li>Reprezentantii Societatilor de Clasificare</li></ul><ul><li>Reprezentantii furnizorilor de materiale si echipamente.</li></ul>  STX OSV Tulcea    Tulcea  RO România     false  Manager Fabrica Corp - detasat in Brazilia <p>Managerul productie face parte din echipa de conducere a Directiei productie. Sarcina principala a  Managerului productie este de a organiza si conduce toate activitatile din sectiile de productie subordonate, in scopul realizarii calitatii, programului de productie si reducerii cheltuielilor la minim.</p>  VARD PROMAR BRAZILIA    RECIFE  BR Brazilia     false  Sef Sectie - Sectia Asamblat <p>Seful de sectie face parte din conducerea executiva a Directiei de Productie si are rolul de a conduce intreaga activitate a sectiei in vederea realizarii la termen a Programului de Productie al sectiei.</p>  VARD TULCEA S.A.    Tulcea  RO România    true  Manager Fabrica Corp <p>Managerul productie face parte din echipa de conducere a Directiei productie. Sarcina principala a  Managerului productie este de a organiza si conduce toate activitatile din sectiile de productie subordonate, in scopul realizarii calitatii, programului de productie si reducerii cheltuielilor la minim.</p>  VARD Tulcea S.A.    Tulcea  RO România      false Inginer naval - Inginerie navala si navigatie - specializarea Arhitectura Navala <p>Competente generale:</p><p>-  cunoasterea elementelor de baza ale ingineriei mecanice si stapanirea termenilor de specialitate în limba romana si in engleza;</p><p>-  aptitudini de executie prin stapanirea metodelor, a tehnicilor si a instrumentelor specifice specializarii;</p><p>-  capacitatea de a indeplini performant si in timp real atributiile in domeniul ingineriei navale, a planificarii, organizarii, antrenarii coordonarii si controlului in sprijinul activitatilor de proiectare si de productie; - cunoasterea logisiticii industriale si manageriale;</p><p>-  capacitatea de a lucra performant in echipe complexe si multiculturale;</p><p>- practicarea performanta a logisticii asigurarii si procesarii resurselor;</p><p>Competente de specialitate:</p><p>-  cunostinte in desenul tehnic naval;</p><p>-  cunostinte in domeniul proiectarii formelor navei;</p><p>-  capacitatea de a determina prin calcul performantele hidrodinamice ale navei;</p><p>-   capacitatea de a determina prin calcul cu ajutorul metodei elementului finit a starii de tensiuni si deformatii din corpul navei;</p><p>-   capacitatea de a desfasura activitati de productie in atelierele de confectionat, asamblat, montaj si sudure ale sectiilor de corp din cadrul santierelor navale;</p>  Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Nave    Galati  RO România  Nivelul 5 CEC      ro română     en engleză  C1 C1 B2 B2 B2  <p>- abilitatea de comunicare si negociere in medii culturale diverse;</p><p>-  deprinderea de a comunica eficace si eficient in limba engleza fata in fata si prin intermediul echipamentelor tehnice moderne, specifice domeniului de pregatire al specializarii;</p>  <p>- capacitatea de culegere, procesare si analiza preliminara a informatiilor necesare fundamentarii si elaborarii deciziilor; - intelegerea si participarea activa la optimizarea proceselor din organizatii si institutii;</p>  <p>- capacitatea de adaptare rapida si eficienta ca inginer intr-o varietate de tipuri de organizatii si institutii;</p><p>-  intelegerea si utilizarea sistemelor financiar-contabil, de marketing-vanzari, cercetare-dezvoltare in vederea facilitarii cooperarii interdepartamentale;</p><p>-  capacitatea de a initia si de a dezvolta afaceri mici si mijlocii in domeniul constructiilor navale (proprii sau cu parteneri din strainatate).</p>  <p>- aptitudini de proiectare a corpului navei prin stapanirea metodelor, a tehnicilor si a instrumentelor de proiectare asistata AutoCAD, Tribon (modulele Lines, Form, Drafting, Hull);</p>  C C C B B 
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