CURRICULUM VITAE
1.
2.
3.
4.
5.

Nume:
CEFRANOV
Prenume:
CARMEN
Data naşterii:
30 iunie 1970
Nationalitate:
română
Stare civila:
căsătorită
e-mail:
ccefranov@yahoo.com
6.
Pregatire profesională:
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică,
Secţia Construcţii Hidrotehnice
Promoţia:
1999 (sef promotie)
Lucrare diplomă:
Extindere Port Constanţa Sud – Acostare cu umbrela
Funcţia:
Inginer constructor
Studii postuniversitare:
Masterat în Siguranţa Lucrărilor Hidrotehnice la Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică şi Universite du Littoral Mreid Dunkerque - Franţa
(inginerie costieră, risc chimic, factori de mediu)
Promoţia:
2000 (sef promotie)
Sectia:
Constructii Hidrotehnice
Specializare:
Inginerie costiera
Lucrare disertaţie:
Modelarea matematică şi simulare numerică a undelor de viitură
7.
Lucrări ştiinţifice:
Modelare matematică în mecanica fluidelor. Deformari de plaje
8.
Limbi straine:
Franceză
9.
Alte licenţe / cursuri:
1 (15.04 1998-01.06.2000) - Supraveghere, Prognoză, Avertizare şi Intervenţii în poluarea Factorilor
de Mediu, în cadrul Staţiei Hidrometeorologice Urbane Iaşi „Campbell Scientific” - Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul „Monitoringul Factorilor de
Mediu”. Intocmirea si prezentarea prognozei meteo posturilor de radio locale.
2 (iunie-iulie 2002) Cursuri de instruire pe temele:
Piaţa Unică a Uniunii Europene
Calitatea în Uniunea Europeană; Conformitatea produselor
Problematica mediului în Uniunea Europeană
Managementul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană, organizate de Camera de Comerţ
şi Industrie Iaşi, în cadrul proiectului „Training pentru Europa”, finanţat de Uniunea
Europeană, prin programul Phare Europa
3 (iulie 2003) Cursuri de instruire pe teme: „Politici europene pentru IMM-uri”, organizate de
Camera de Comerţ şi Instruie Iaşi
4 (aprilie-mai 2006) Atestat international de Manager Calitate de catre ARC (Asociatia Romana pentru
Calitate)
5 Atestat Controlul Calitatii – Constructii civile
6 Atestat formator 27.02.2011
7 Atestat Auditori interni: Calitate – Mediu – OHSAS, 27.06.2011
8 Atestat Expert achizitii, 02.10.2011
10.
Expert tehnic in domeniul constructiilor (civile, industiale, instalatii drumuri si poduri, CF,
hidrotehnice, edilitare) – Organism de certificare SIMTEX-OC Bucuresti
11.
Cunostiinte in domeniul caculatorului:
Microsoft Office (Word, Excell, internet, etc.), program de
devize Windev
12.
Functia actuala: Responsabil management integrat: calitate (SR EN ISO 9001/2008)– mediu (SR EN ISO
14001/2005)- sanatate si securitate ocupationala (SR OHSAS 18001/2008)- responsabilitate sociala (SA
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8000/2008)
13.
Ani de experienta profesionala: 12 ani
15. Experienta profesionala:
Data: de la (luna/an) pana la 21.02.2006-prezent
(luna/an)
Locul
S.C. MOLDOMEC S.A. IAŞI
Compania / Organizatia
S.C. MOLDOMEC S.A. IAŞI
Responsabil Management Integrat: calitate (SR EN ISO 9001/2008)– mediu (SR
Functia
EN ISO 14001/2005)- sanatate si securitate ocupationala (SR OHSAS
18001/2008)- responsabilitate sociala (SA 8000/2008)
- Determinarea si proiectarea si intocmirea documentelor sistemului de
management al calitatii, conform SR EN ISO 9001/2001, sistemului de
management de mediu, conform SR EN ISO 14001/2005 si a sistemului de
management de sanatate si securitate ocupationala, conform SR OHSAS
18001/2008 si a legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor.
- Membru in comisia de acreditare statie mixturi asfaltice tip Wilbau
- Membru in comisia de acreditare laborator grad 3 statie mixturi asfaltice
- Intocmire organigrama, ROF si fise de post pentru societate si statie de
Descrierea activitatii proiectarea
mixturi asfaltice
- Intocmire Nomenclator mixturi asfaltice
- Intocmire documentatie pentru licitatii
- Conformitatea produsului (mixtura asfaltica)
- Intocmire planuri de calitate
- Intocmire planuri de control calitate verificari si incercari atat pentru executia
lucrarilor cat si pe fluxul de fabricatie a mixturi asfaltice
- Intocmire programe de mediu si sso
- Intocmire documentatie pentru obtinerea atestatului APDP
Data: de la (luna/an) pana la
03.09.2007- 28.06.2010
(luna/an)
Locul
S.C. ELMAR S.R.L. IAŞI
Compania / Organizatia
S.C. ELMAR S.R.L. IAŞI
Functia
Director Calitate
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-

Descrierea activitatii

-

Determinarea si proiectarea sistemului de management al calitatii,
conform SR EN ISO 9001/2008, sistemului de management de mediu,
conform SR EN ISO 14001/2005 si a sistemului de management de
sanatate si securitate ocupationala, conform SR OHSAS 18001/2008 si
a legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor
 Intocmirea Manualului calitatii, a politicii referitoare la calitate, harta
proceselor si lista proceselor, organigrama societatii
 Intocmirea Manualului de mediu, a politicii de mediu, intocmirea hartii
procelor si a listei proceselor
 Intocmirea Manualului de sanatate si securitate ocupationala, a politicii
de sanatate si securitate ocupationala, a hartii si listei proceselor
 Intocmirea procedurilor de sistem
 Intocmirea procedurilor de proces
 Intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru toate domeniile
certificate (proceduri tehnice pentru lucrarile de constructii civile si
industriale, inclusiv instalatiile aferente, proceduri tehnice pentru
lucrarile de drumuri, proceduri tehnice pentru lucrari hidrotehnice,
proceduri tehnice pentru executia de mobilier si tamplarie aluminiu si
PVC)
Implementarea sistemelor de calitate, de mediu si de sanatate si securitate
ocupationala in vederea certificarii sistemelor si supravegherilor anuale.
Convocarea personalului de la toate nivelurile, intocmirea raportului anual
de analiza efectuata de management si a procesului verbal de analiza, in
calitate de secretar al sedintei de analiza
Intocmirea programelor anuale de audituri interne si efectuarea auditurilor
interne pe linie de calitate-mediu-SSO in calitate de audituor sef,
Intocmirea programelor anuale de instruire a personalului si efectuarea
instruirii interne pe linie de calitate-mediu-SSO, in calitate de lector
Membru in comisa de receptie materiale si evaluator a furnizorilor, in
calitate de responsabil control calitate (RCQ),
Intocmirea si analizarea chestionarelor de evaluarea satisfactiei clientilor,
inclusiv a reclamatiilor de la clienti.
Evaluator pe linie de control calitate a analizei ofertelor in faza de licitatie si
la intocmirea contractelor
Implementarea actiunilor corective si preventive in urma auditurilor de terta
parte
Identificarea obiectivelor, scopurilor si programelor care sa asigure
imbunatatirea continua a sistemelor de management calitate-mediu-SSO
Urmarirea si controlul calitii lucrarilor, pe linie de control calitate, inclusiv
stingerea reclamatiilor de la beneficiari
Intocmirea si urmarirea propunerii tehnice in faza de licitatie si in timpul
executiei lucrarii (planuri de calitate, planuri de control calitate verificari si
incercari, programe de mediu si SSO).
Instruirea tehnica a Managerilor de Proiecte
Urmarirea si controlul intocmirii cartii tehnice a lucrarilor
Urmarirea incercarilor de laboratoarele necesare executarii lucrarii
Urmarirea existentei certificatelor de conformitate, agremente tehnice,
declaratii de conformitate de la furnizori.
Participarea la toate fazele determinate si receptiile la terminarea lucrarilor
si finale si pregatirea acestora impreuna cu responsabilii de lucrare
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Data: de la (luna/an) pana la
(luna/an)
Locul
Compania / Organizatia
Functia

Descrierea activitatii

Realizari
Data: de la (luna/an) pana la
(luna/an)
Locul
Compania / Organizatia
Functia

Descrierea activitatii

Functia

Descrierea activitatii

22.08.2006-03.09.2007
S.C. MOLDOTRANS AUTO S.A. IAŞI
S.C. MOLDOTRANS AUTO S.A. IAŞI
Responsabil Management Calitate
Inginer Marketing – Tehnic - Producţie
- Tinerea sub control a documentelor sistemului de management calitate,
revizia documentelor (manual, proceduri de sistem, proceduri de proces si
proceduri tehnice de executie), implementarea, instruirea, audituri interne,
analiza efectuate de management si recertificarea sitemului de
management calitate, conform SR EN ISO 9001/2001
- Intocmire documentatie pentru licitatii, intocmirea cartilor tehnice si
urmarirea si decontarea lucrailor
- Recertificarea sistemului de management al calitatii, conform SR EN ISO
9001/2001
- Licitatii castigate 80%
01.07.2002-20.02.2006
Departement Managementul Calităţii
Departament Marketing Tehnic Producţie
Sector Constructii
S.C. COMPANIA MOLDOFER S.A. IAŞI
Responsabil cu Managementul Calităţii
 Proiectarea, implementarea sistemului de management al calitatii conform cu
SR EN ISO 9001/2001
 Intocmire documentaţie (fişe de post, RI, ROF, proceduri documentate,
proceduri operaţionale şi proceduri de lucru, plan calitate, PCCVI-urilor,
organigramă, procese verbale, carti tehnice)
 Intocmire planuri şi programe de instriure pe linie de calitate si tehnicoprofesionala
 Efectuare instruire la nivel de societate atât la nivel de Management Calitate
cât şi tehnico-profesională
 Evaluarea personalului
Responsabil din partea societăţii în relaţia cu Autoritatea Feroviară Română –
Inspecţia Tehnică Feroviară
- Intocmire si avizare documentaţie tehnică pentru obţinere de Autorizaţie de
Furnizor Feroviar, Specificatii Tehnice Feroviare si Agremente Tehnice
Feroviare, inclusiv vizele anuale, pe domeniile:
 Lucrări de refacţie a liniilor C.F. în execuţie manuală şi mecanizată fără
sudarea şinelor
 Construcţii poduri şi podeţe C.F
 Reparaţii poduri şi podeţe C.F
 Lucrări de apărări şi consolidări terasamente C.F.
 Construcţii clădiri cu specific feroviar şi instalaţiile aferente, cu excepţia
celor de gaze naturale
 Reparaţii/consolidări clădiri cu specific feroviar şi instalaţiile aferente, cu
excepţia celor pentru gaze naturale
 Lucrări la instalaţii I.F.T.E.
 Lucrări la instalaţii S.C.B.
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 Lucrări la instalaţii T.T.R.
- Responsabil raportare productie clasa de risc 1A la Inspecţia Tehnică Feroviară
Functia
Responsabil sector Constructii
- Responsabil lucrari din faza de licitatie pana la receptia finala
- întocmire documentaţie tehnică
- întocmire documentaţie pentru licitaţii
- întocmire devize – oferte
- intocmire listele de cantitati,
- intocmire antemasuratori
Descrierea activitatii
- intocmire atasamente
- intocmire situatii navete
- întocmire, urmarire şi ţinere sub control contracte din faza de licitatie, decontari
prin situatii de lucrari, intocmire carte tehnica pana la predarea catre beneficiar
- negocieri oferte
- raportări producţie – realizări
- Autorizarea Feroviara a societatii
Realizari
- Obtinerea de 9 Agremente Tehnice Feroviare
- Castigarea licitatiilor 90%
Data: de la (luna/an) pana la
08.03.2001 - 30.06.2002
(luna/an)
Locul
08.03.2001- 01.05.2001 Şantier 61 CF Iaşi
Compania / Organizatia
S.C. C.F. MOLDOVA S.A. IAŞI
Functia
Sef Punct de Lucru- Reabilitare DJ 28 Iaşi-TG. Frumos
Descrierea activitatii
Coordonare executie lucrari drumuri, zid de sprijin, poduri si podete pe DJ 28
Locul
01.05.2001-30.06.2002 Departament Asigurarea Calităţii
Functia
Responsabil cu Îmbunătăţirea Calităţii
- Identificarea, documentarea şi implementarea Costurilor Calităţii (proiect final de
stagiatură)
- Membru al echipei de proiectarea, implementarea şi certificarea Sistemului
Calităţii – ţinerea sub control a documentelor, conform SR EN ISO 9002/1994
Descrierea activitatii
- Participarea la audituri în cadrul societăţii (peste 60 ore de audit in constructii
civile, drumuri, cai ferate, instalatii cai ferate) in calitate de auditor intern
- Membru al echipei de instruire si evaluare a personalului societatii pe linie de
calitate.
- Executia unui zid de sprijin si a podetelor pe DJ 28
Realizari:
- Documentarea si implementarea costurilor calitatii in intreaga societate
- Certificarea sistemului de management al calitatii
Carmen Cefranov
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