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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
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Director tehnic 
SC Domeniul Public Turda SA 

▪ Coordonarea ac tivitatii departamentului tehnic,  

▪ Planificarea activitatii de productie din sectoarele de productie in functie de planul de productie 
stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti 

▪ Supervizarea activitatii biroului tehnic in activitatea de decontare lucrari, intocmire  acte de receptii 
lucrari, pregatire oferte 

▪ Supervizarea activitatii la Sectorul de intretinere si reparatii drumuri,  Sector sere, Sector salubritate 
Coloana auto in vederea optimizarii activitatilor desfasurate si pentru indeplinirea sarcinilor asumate 
de conducere 

▪ Organizarea si coordonarea procesului de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si 
economice legate de proiectele de investitii in derulare si programate 

▪ Planificarea productiei, pregatirea lucrarilor noi, urmarirea executarii productiei din punct de vedere 
cantitativ si calitativ 

▪ Colaborarea cu toate organismele implicate in lucrarile aflate in desfasurare (beneficiari, proiectanti, 
diriginti de santier, Inspectoratul in Constructii, subcontractori, reprezentanti utilitati, Politie, etc.) 

 
 
Inginer Asigurarea Calitatii – responsabil calitate 

SC TECNIC CONSULTING Engineering Romania SRL 

Lucrarea :Proiectare si Executie Autostrada Sebes – Turda Lot 4 km 53+700 – km 70+000 

▪ Urmarirea Testarii si verificarii materialelor in stricta concordanta cu Specificatiile Tehnice, in 
vederea aprobarii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrarilor certificate si inaintate catre plata; 

▪ Urmarirea respectarii Planului de Asigurare a Calitatii prezentat de catre Antreprenor si a Legii nr. 
10/1995; 

▪ Coordonarea expertilor angajati sa deruleze activitatile ce implica controlul calitatii (tehnicieni de 
laborator, inspectori de teren, etc). 

▪ Gestionarea intregii documentatii de calitate pentru facilitarea justificarii tuturor platilor catre 
Antreprenor; 

▪ Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii indatoririlor 
din cadrul Contractului referitoare la controlul calitatii; 

▪ Efectuarea de inspectii de santier; 

▪ Evidenta zilnica a activitatii din santier; 

▪ Asigurarea efectuarii la frecventa prevazuta a testelor materialelor si a componentelor utilizate de 
Antreprenor, gestionarea neconformitatilor; 

▪ Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile contractului, precum si cu toate 
procedurile relevante privind asigurarea/ controlul calitatii si a lucrului in conditii de sanatate si 
siguranta; 

▪ Participarea la receptia lucrarilor ascunse sau ajunse in etape determinante pe faze de executie; 

▪ Pregatirea documentelor necesare a fi introduse in Rapoartele lunare de progres si a celorlate 
rapoarte privind progresul lucrarilor din punct de vedere calitativ,  fizic si financiar; 

▪ Asigurarea suportului necesar pentru Inginerul FIDIC in cadrul corespondentelor si sedintelor de 
lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile abilitate; 



       

CURRICULUM   VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

11/10/2011–04/2015 

▪ Urmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru lucrarile pe timp friguros; 

▪ Verificarea documentelor necesare pentru elaborarea cartii tehnice a constructiei; 

▪ Asigurarea implementarii  procedurilor prevazute în Planul de Management al Calitatii. 

 
 
Resonsabil cu controlul tehnic de calitate 

SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, CLUJ NAPOCA  

▪ verificarea inaintea inceperii lucrarilor daca sunt indeplinite toate conditiile initiale necesare inceperii 
lucrarilor; 

▪ Verificarea modul de realizare a lucrarii conform documentatiei tehnice de executie si PTE 
aplicabile; 

▪ Efectuarea inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii de stationare din 
P.C.C.V.I. si validarea documentelelor de atestare calitativa emise pe parcursul executiei lucrarilor; 

▪ Procesarea neconformitatilor depistate si gestionarea RNC-urilor emise cat si cele solutionate,  

▪ Verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie si semnarea proceselor verbale de 
atestare a calitatii; 

▪ Verificarea respectarii de catre factorii implicati a prevederilor Legii 10 / 1995 privind calitatea in 
constructii cu privire la utilizarea numai de produse traditionale fabricate pe baza de standarde si de 

produse, echipamente si procedee noi pentru care exista agremente tehnice; 

▪ Participarea la inspectiile efectuate de organele ISC si a organelor sale teritoriale si verifica 
aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia, comunica in scris la termenele scadente 
sub semnatura sefului de santier modul de rezolvare a masurilor stabilite de organele ISC; 

▪ Analizarea dosarului cu inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei - pentru receptia la 
terminarea lucrarilor si participa la receptia lucrarilor. 

▪ Intocmirea Planului Calitatii si PCCVI aferente lucrarilor  

Alte atributii : 

▪ Intocmire oferta tehnica pentru licitatiile la care s-a participat 

▪ Intocmire documente eligibilitate pentru licitatiile la care s-a participat, verificare oferta financiara 

▪ Intocmire situatii de lucrari pentru drum, lucrari de alimentare cu apa, canalizare menajera si 
canalizare pluviala 

Lucrari: 

Reabilitare si modernizare strazi in Municipiul Cluj- Napoca 

Lucrari de reabilitare a infrastructurii rutiere, de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Medias, 
judet Sibiu, Romania 

 

19/04/2007–10/10/2011 SEF SECTOR INTRETINERE DRUMURI, RESPNSABIL TEHNIC CU 
CONTROLUL CALITATII, DIRECTOR TEHNIC 

SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, Turda (România)  

SEF SECTOR DRUMURI 2007- 2008 

▪ Conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor/ produselor, in conformitate cu prevederile 
documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie (PTE), la 
nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate 

▪ Gestionarea resurselor tehnico-materiale, a fortei de munca la lucrarile/ produsele in curs de 
realizare, in functie de termenele contractuale, de evolutia fronturilor de lucru si aitori factori 
detenriinanti in derularea proceselor de executie . 

▪ Raportarea realizarilor pentru decontarea lunara a productiei executate de santier, corespunzator 
stadiilor fizice inregistrate si confirmate de clienti . 

▪ Urmarirea executarii lucrarilor de constructii contractate , in conformitate cu PTE, PCC si cu 
graficele de executie . 

▪ Gestionarea inregistrarilor calitatii 

REPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE 2008- 2010 

▪ verificarea inaintea inceperii lucrarilor daca sunt indeplinite toate conditiile initiale necesare inceperii 



  

lucrarilor; 

▪ Verificarea modul de realizare a lucrarii conform documentatiei tehnice de executie si PTE 
aplicabile; 

▪ Efectuarea inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii de stationare din 
P.C.C.V.I. si validarea documentelelor de atestare calitativa emise pe parcursul executiei lucrarilor; 

▪ Procesarea neconformitatilor depistate si gestionarea RNC-urilor emise cat si cele solutionate, 

▪ Verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie si semnarea proceselor verbale de 
atestare a calitatii; 

▪ Verificarea respectarii de catre factorii implicati a prevederilor Legii 10 / 1995 privind calitatea in 
constructii cu privire la utilizarea numai de produse traditionale fabricate pe baza de standarde si de 
produse, echipamente si procedee noi pentru care exista agremente tehnice; 

▪ Participarea la inspectiile efectuate de organele ISC si a organelor sale teritoriale si verifica 
aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia, comunica in scris la termenele scadente 
sub semnatura sefului de santier modul de rezolvare a masurilor stabilite de organele ISC; 

▪ Analizarea dosarului cu inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei - pentru receptia la 
terminarea lucrarilor si participa la receptia lucrarilor. 

▪ Intocmirea Planului Calitatii si PCCVI aferente lucrarilor 

DIRECTOR TEHNIC 2010 - 2011 

▪ Coordonarea activitatii departamentului tehnic,  

▪ Asigurarea intocmirii siuatiilor lunare a situatiilor de plata partiale sau definitive, pentru proiectele 
executate, verificare oferte lucrari pentru terti si oferte pentru licitatiile la care s-a participat 

▪ Urmarirea proiectelor executate in ceea ce priveste incadrarea lor in permisele de executie (graficul 
de executie) si clauzelor contractului de executie a proiectului; 

▪ Verificarea intocmirii corecte a devizelor proiectelor de executie pentru lucrarile contractate; 

▪ acordarea de consultanta tehnica in alegerea solutiilor constructive in ceea ce priveste ofertele 
finale catre clienti; 

Lucrari: 

Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda 

Reabilitare si modernizare a DJ 161B Turda Ploscos km 25+720 -26+720 

Lucrari reparatii trotuare asfaltate din orasul Ocna - Mures 

Asfaltare strazi din incinta Parcului industrial REIF din Campia Turzii 

Unitate noua de productie Bosch - Rexroth din Blaj 

Reabilitarea sistemului cu apa " Finalizarea obiectivului de investitii" din localitatea Ocna - Mures, jud 
Alba, finantate prin programul PHARe 2002/SAMTID, faza 1 

Reabilitare strazi din cartierul Closca IV Alba Iulia 

Lucrari de reparatii curente str. Morii din com. Mihai Viteazu 

Lucrari de reinoire a imbracamintii rutiere, Ocna Mures, jud. Alba 

Modernizare strada Closca, Ocna Mures, jud. Alba , etc. 

 

 

22/06/2004–18/04/2007 CONSILIER PRINCIPAL, SEF SERVICIU URBANISM SI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA, TURDA (România)  

▪ Coordonarea activitatii din cadrul serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului 

▪ Repartizarea corespondenţei serviciului şi urmărirea rezolvarii acesteia în termenul legal prevăzut 
de lege; 

▪ Asigurarea relaţiei cu publicul interesat în probleme specifice activităţii serviciului ; 

▪ Colaborarea cu membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

▪ Iniţierea de proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate pregătirea 
expuneri de motive, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului; 

▪ Întocmirea de rapoarte privind activitatea serviciului 

 



       

CURRICULUM   VITAE 

09/06/1994–21/06/2004 TEHNICIAN INTRETINERE DRUMURI, SEF SECTOR STATIE ASFALT, SEF 
LABORATOR SI RESPONSABIL CU CALITATEA 

R.A.D.P. TURDA, TURDA (România)  

TEHNICIAN INTRETINERE DRUMURI 1994 - 1998 

- Coordonarea activitatii echipelor din subordine 

- Intocmirea situatiilor delucrari 

- Gestionarea resurselor materiale 

SEF SECTOR STATIE DE ASFALT 1998 - 2002 

▪ Conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor/ produselor, in conformitate cu prevederile 
documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie (PTE), la 
nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate 

▪ Gestionarea resurselor tehnico-materiale, a fortei de munca la lucrarile/ produsele in curs de 
realizare, in functie de termenele contractuale, de evolutia fronturilor de lucru si aitori factori 
detenriinanti in derularea proceselor de executie . 

▪ Raportarea realizarilor pentru decontarea lunara a productiei executate de santier, corespunzator 
stadiilor fizice inregistrate si confirmate de clienti . 

▪ Urmarirea executarii lucrarilor de constructii contractate , in conformitate cu PTE, PCC si cu 
graficele de executie . 

▪ Gestionarea inregistrarilor calitatii 

▪ coordonarea activitatii statiei de producere a mixturilor asfaltice model Loro e Parisini cu o 
productivitate de 80t/h. 

SEF LABORATOR SI RESPONSABIL CU CALITATEA 

▪ coordonarea activitatii in cadrul laboratorului de incercari gradul III pentru profilele ANCFD, MBM, 
MD, D, BRABP (am fost implicata in constructia acestuia, dotarea cu aparatura de laborator, 
intocmirea documentatiei pentru autorizarea acestuia) 

▪ verificarea inaintea inceperii lucrarilor daca sunt indeplinite toate conditiile initiale necesare inceperii 
lucrarilor; 

▪ Verificarea modul de realizare a lucrarii conform documentatiei tehnice de executie si PTE 
aplicabile; 

▪ Efectuarea inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii de stationare din 
P.C.C.V.I. si validarea documentelelor de atestare calitativa emise pe parcursul executiei lucrarilor; 

▪ Procesarea neconformitatilor depistate si gestionarea RNC-urilor emise cat si cele solutionate, 

▪ Verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie si semnarea proceselor verbale de 
atestare a calitatii; 

▪ Verificarea respectarii de catre factorii implicati a prevederilor Legii 10 / 1995 privind calitatea in 
constructii cu privire la utilizarea numai de produse traditionale fabricate pe baza de standarde si de 
produse, echipamente si procedee noi pentru care exista agremente tehnice; 

▪ Participarea la inspectiile efectuate de organele ISC si a organelor sale teritoriale si verifica 
aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia, comunica in scris la termenele scadente 
sub semnatura sefului de santier modul de rezolvare a masurilor stabilite de organele ISC; 

▪ Analizarea dosarului cu inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei - pentru receptia la 
terminarea lucrarilor si participa la receptia lucrarilor. 

▪ Intocmirea Planului Calitatii si PCCVI aferente lucrarilor 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

2006–2007 MASTER - MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE, INSTITUTII DE 
CREDIT SI SOCIETATI COMERCIALE 

 

UNIVERSITATEA BOGDAN VODA CLUJ NAPOCA - FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, 
CLUJ - NAPOCA (ROMANIA)  

 

 

1986–1992 DIPLOMA INGINER CAI FERATE DRUMURI SI PODURI  



  

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ NAPOCA - FACULTATEA DE CONSTRUCTII - CAI FERATE 
DRUMURI SI PODURI, CLUJ NAPOCA (ROMANIA)  

 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B1 B1 B1 B1 B1 

  

 

Competenţe de comunicare  ▪ bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientel mele in munca 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ bune competente organizationale dobandite in coordonarea echipelor din subordine de-a lungul 

anilor 

 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  
▪ o buna cunoastere a proceselor de control al calitatii,  

▪ detin autorizatie pentru responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul 
"Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu- de interes national si judetean" 

▪ detin autorizatie pentru responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul 
"Produse pentru constructii" 

▪ detin autorizatie pentru responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul "Lucrari 
si retele de alimentari cu apa si canalizare, imbunatatiri funciare" 

▪ detin autorizatie pentru sef de laborator pentru profilele de incercari : ANCFD, D, MBM, MD, 
BBABP, IS 

▪ detin autorizatie pentru sef de profil pentru profilele de incercari : ANCFD, D, MBM, MD, BBABP, IS 

▪ detin certificate de absolvire Manager al sistemelor de management al calitatii si mediu 

▪ detin autorizatie diriginte de santier pentrudomeniul - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, 
transport pe cablu- de interes national 

▪ detin certificat de absolvire pentru "Managementul patrimoniului" 

 

Competenţe informatice  

 

Permis de conducere 

▪ o buna stapanire a pachetului Office, detin Permisul european de conducere a computerului 
E.C.D.L. 

▪ categoria B 

 


