Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ANDREI SORIN

Sexul M | Data naşterii 03/03/1967 | Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Director

Uzina de Reparatii STB

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
- Inginer – Serviciul Tehnic – Uzina de Reparatii - 1991-1995
- Inginer – Serviciul Organizarea Productiei– Uzina de Reparatii – 1995-2000
- Sef Serviciu Plan Productie Organizare Normare - Uzina de Reparatii – 2000-2017
- Director Uzina de Reparatii – sept 2017 – mai 2019
- Inginer Sef – aprlie 2019 – in prezent

Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
INGINER SEF - Uzina de Reparatii .
▪ Pozitia mea anterioara a inclus un nivel ridicat de responsabilitate

si sarcini decizionale in

coordonarea activitatii de productie pentru asigurarea necesitatilor diviziilor de transport electric si
auto.
▪ Participarea la elaborarea de studii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii uzinei,
modernizarea şi retehnologizarea secţiilor şi atelierelor, optimizarea utilizării capacităţilor de producţie,
perfecţionarea proceselor tehnologice de reparaţii şi confecţii piese;
▪ Intocmirea de programe lunare de fabricatie si reparatie pentru sectii;
▪ Asigurarea necesarelor de piese si materiale pentru realizarea sarcinilor de productie.
▪ Eficientizarea activitatii de reparatii vehicule , piese de schimb , agregate si subansambluri in vederea
realizarii programului aprobat.
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Tipul sau sectorul de activitate Productie si reparatie tramvaie, troleibuze si autobuze

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

1987 – 1991 Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini
▪ Principalele materii studiate : Tehnologia constructiilor de masini, Organizarea si conducerea
intreprinderii, Masini unelte si scule aschietoare, Tolerante, Organe de masini,Termotehnica.
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Romana

Alte limbi străine cunoscute

Specificaţi limba străină

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleza

Engleza

Engleza

Engleza

Engleza

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Specificaţi limba străină

B1

B1

B1

B1

B1

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, pe care am dobandit-o in realizarea unui proiect care
implica finalizarea a patru tramvaie modernizate intr-o perioada de 5 luni
Proactivitatea, dobandita in perioada in care am fost intern in cadrul companiei X, cand mi-am dorit
sa invat cat mai multe despre crearea unei aplicatii mobile.
Adaptabilitate si flexibilitate – in conditiile desfintarii Serviciul de Aprovizionare la Uzina am realocat
resursa umana si am coordonat o pentru realizarea Planului Anual de Achiztii Publice intr-un termen
de 2 luni pentru un numar de 4.800 de repere;
Responsabilitate – am supravegheat pentru o perioada de 9 luni atat productia de tramvaie cat si
activitatea de intretinere si reparatii utilaje care erau in dotarea depourilor si autobazelor din STB;.
Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager Serviciu Plan
Productie Organizare Normare, Director si Inginer Sef;
▪ abilitati de comunicare si negociere;
▪ fire dinamica, sociabila si usor adaptabila.
▪ Participare la negocierile anuale la semnarea noului Contract de Munca cu Sindicatele;

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ leadership (în prezent, sunt Inginerul Sef care coordonez activitatea de modernizare caroserii
Tramvaie, Troleibuze , sectia de vopsitorie si protectie anticoroziva prin zincare cat si Serviciu de
Productie Neceare Materiale si Biroul Proiectare Constructiva )
▪ am coordonat activitatea Uzinei din functia de Director pentru o perioada de 1 an si 9 luni in care am
finalizat 10 tramvaie modernizate dotate cu sisteme de actionare cu invertoare trifazate si Motoare in
curent alternativ
▪ administrare resurse – inginer Serviciul Tehnic, Serviciul Organizarea Productiei, Serviciu Plan
Productie Organizare Normare
▪ comunicare
▪ negociere
▪ analiza specifica domeniului de activitate, procese tehnologice
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control tehnologic
▪ o bună cunoaştere a proceselor de administrare si control al resurselor

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

UTILIZATOR
INDEPENDENT

UTILIZATOR
INDEPENDENT

UTILIZATOR
EXPERIMENTAT

Comunicare

MS Office (Excel,
Word, Powerpoint)
UTILIZATOR
UTILIZATOR
INDEPENDENT
EXPERIMENTAT
SAP HANNA
SISTEM
PRODUCTIV

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

▪ utilizator SAP modul gestiunea materialelor
▪ utilizator Certsign, certificat digital
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ prim ajutor : Curs de prim ajutor in cadrul pregatirii de Potectia Munci SSM;
B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

▪ Evaluare resurse echipa in responsabilitate catre conducerea RATB
▪ Realizare tramvai BLF si Modernizare V3A-PPC-CA
▪…
▪…
▪…
▪
▪…
▪…
▪ Curs certificat protectia muncii, HR, Curs utilizare Microsoft Office
▪ Curs certificat protectia muncii, HR

ANEXE
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