EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Florin Ion
Moldovan

2016 – ÎN CURS – Turda, România

Membru in Consiliul de Administratie
Domeniul Public Turda SA
Administrarea societatii respectand obligatiile si raspunderile din
Contractul de mandat si Actul Constitutiv al SC Domeniul Public Turda
SA
2010 – ÎN CURS – Turda

Coordonator Contracte de Lucrari in cadrul Departamentului
UIP, pentru urmatoarele contracte:
S.C. Compania de Apa „Aries” S.A. Str. Axinte Sever, Nr. 2, Mun.
Turda, Jud. Cluj
Coordonator Contracte de Lucrari in cadrul Departamentului UIP,
pentru urmatoarele contracte:
◦ Extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a
conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa
Turda din cadrul programului derulat prin POIM Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea
Turda-Campia Turzii in perioada 2014-2020.
◦ Reabilitarea surselor de apa ale municicpiului Turda si
„Reabilitarea liniilor electrice extinse la Uzina de Apa Cornesti din
cadrul programului derulat prin POSMediu. Extinderea si
reabilitarea sistemelor de apa si de apa uzata din Turda si
Campia-Turzii in perioada 2007-2013.
- Monotorizarea derularii Contractului de Lucrari si urmarirea
despectarii conditiilor contractuale de catre constructor.
- Participarea la sedintele saptamanale/lunare organizate pe santier.
- Participarea la luarea deciziilor in orice privinta legata de contract.
Informarea Conducerii Companiei de apa si a Managerului de - - - Proiec
t in legatura cu orice eveniment legat de componenta de care este
responsabil.
- Urmarirea asigurarii amplasamentelor libere de sarcini, verificarea
tehnica a proiectelor, coordonarea cu autoritatile locale, cu operatorii de
utilitati publice, coordonarea intre proiectant, inginer, anteprenor si
cetatenii din zona lucrarilor proiectului.
- Supravegherea. verificarea si controlul cu privire la conditiile de
proiecte a mediului.
- Verificarea documentelor care atesta calitatea materialelor, a lucrarilor,
conformitatea tehnologiilor de executie, a rapoartelor lunare, a
dispozitiilor de santier, a situatiilor de plata si aaltor documente.
- Urmarirea realizarilor inginerului, verificarea si aprobarea rapoartelor
trimise de acesta.
- Participarea si organizarea Receptiei la terminarea lucrarilor si Receptia
finala.
2008 – 2010 – Turda, România

Inginer proiectant
S.C. Compania de Apa „Aries” S.A. Str. Axinte Sever, Nr. 2, Mun.
Turda, Jud. Cluj
◦ Proiectare si ofertare instalatii in constructii
Proiectare si ofertare instalatii in constructii- Birou Tehnic- Proiectare
2005 – 2008 – Turda, România
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Inginer proiectant
R.A.T.A.C.F.L. Turda- Str. Axinte Sever, Nr. 2, Mun. Turda, Jud. Cluj
◦ Proiectare si ofertare instalatii in constructii
Proiectare si ofertare instalatii in constructii- Birou Investitii- Proiectare
2004 – 2005 – Turda, România

Sef sector interventii rapide
R.A.T.A.C.F.L. Turda- Str. Axinte Sever, Nr. 2, Mun. Turda, Jud. Cluj
◦ Coordonarea si urmarirea lucrarilor de executie instalatii in teren.
Coordonarea si urmarirea lucrarilor de executie instalatii in terenDepartament Productie
1999 – 2004 – Turda, România

Inginer logistica
R.A.T.A.C.F.L. Turda- Str. Axinte Sever, Nr. 2, Mun. Turda, Jud. Cluj
◦ Activitati de aprovizionare-desfacere cu materiale
Activitati de aprovizionare-desfacere cu materiale- Birou Logistica
1997 – 1999

Inginer instalatii
S.C. Sticla Turda S.A. Sytr. Fabricii Mun. Turda Jud. Cluj
◦ Coordonarea activitatii sectorului de instalatii si interventii.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
1991 – 1996

Absolvent Facultatea de Constructii- Sectia Instalatii/Inginer
diplomat instalatii Constructii
Universitatea Tehnica Cluj Napoca- Facultatea de Constructii- Sectia
Instalatii- 1990
Disciplinele principale studiate/competente profesionale dobandite:
◦ Materii scolare specifice facultatii (instalatii sanitare, termice,
climatizare. electrice, etc.)
1987 – 1991

Absolvent liceu/bacalaureat
Colegiul National Mihai Viteazu Turda 1991
Disciplinele principale studiate/competente profesionale dobandite:
◦ Materii scolare specifice liceului.
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COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): romana
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

engleză
Comprehen‐
siune orală
B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competente de comunicare
◦ Relatii de comunicare interumane foarte bune rezultate atat din
colaborarea permanenta cu ceilalti membrii ai Consiliului de
Administratie DPT, cu inginerii, proiectantii si anteprenorii cat si
cu colegii din Departamentul UIP/ celelalte departamente ale CAA,
fiind adeptul muncii in echipa de cate ori exista aceasta
posibilitate.

Competente si aptitudini organizatorice
◦ Aptitudini organizatorice foarte bune, dobandite atat din
activitatea de membru in Consiliul de Administratie DPT cat si din
cea de coordonator Contracte de Lucrari la CA, toate fiind duse la
bun sfarsit cu succes si fara probleme deosebite.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului
◦ Cunostinte temeinice- program de proiectare Autocad, program
de devize invest Manager, Microsoft Office (word. excel) internetcurs de operare PC absolvent in anul 1996.
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