Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Mircea Steluta
Constanta, str. Seimeni, nr.1, bloc K 1, sc.B, ap. 18
Mobil: 0720062996

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

steluta_mircea@yahoo.com; mircea.steluta@tigitrans.ro
romana
28.octombrie 1959
feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
1.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Martie 2008 – prezent
Responsabil Tehnic cu sudura, CTC, responsabil SSM
Proiecte: Prefabr icare si montaj Pod rutier la Km.0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si structuri
aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
Onshore Services: Prefabricare si montaj platfor ma marina Akcakoca– 121 m inaltime; TPAO –Turcia,
Turcia Petrollieri
Prefabricare si montaj teava la liniile de noroi de inalta si joasa presiune - RIG “ GSP-SATURN”
Montaj sisteme de gaz si sisteme de incendiu. Suporti si structuri metalice. Prefabricare si montaj
conducta instalatie pentru extragerea si prelucrarea produselor petroliere secundare si fractii - LINDE
AG MUNCHEN pentru Petrom Midia
- organizarea, indrumarea si verificarea in realizarea corecta a probelor pentru calificarea procedurilor
de sudare si de cer tificare a sudorilor de catre TUV Austria in confor mitate cu standardele europene si
calificarea sudorilor confor m AWS D1.1, D1.8, ASME sectiunea IX, ASME B 31.3.
- supravegherea operaţiunilor de sudare in conformitate cu specificaţiile de sudare din punct de vedere
al controlului de calitate si asigurarea calitatii.
-inregistrarea sudurilor cu toate datele necesare si intocmirea dosarelor cu istoria lucrarilor .
SC TIGITRANS SA, Constanta, Incinta port, Cladirea Bursa Noua, etaj 1, camera 116

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Montaj mecanic

2.

Aprilie 2008 – 2009

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Responsabil Tehnic cu Sudura - colaborare

Activităţi şi responsabilităţi principale -organizarea, indrumarea si verificarea probelor pentru calificarea procedurilor de sudare in conformitate
cu cerintele Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR.
-intocmirea si prezentarea la ISCIR-IT Constanta a dosarelor de calificare proceduri de sudare si a
dosarelor de cer tificare sudori pentru verificare si avizare.
Numele şi adresa angajatorului

SC PRESTMEC SRL, Cernavoda

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sudura

3.

2005 – 2007

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Responsabil Tehnic cu Sudura - colaborare
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

- organizarea, indrumarea si verificarea probelor pentru omologarea procedeelor de sudare in
confor mitate cu cer intele nor mativelor, Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR.
-intocmirea dosarelor de omologare procedee de sudare si a dosarelor de autorizare sudor i, elaborare
proceduri de sudare.
-supravegherea operaţiunilor de sudare in confor mitate cu specificaţiile de sudare şi Prescripţiile
Tehnice ISCIR aplicabile.
SC “ I.G.I. PROD C ONSTRUCTII “ SRL, Constanta

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sudura

4.

2004 – Martie 2008

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Inginer sudura
Proiect: Prefabricare și instalare sisteme de conducte: Sala masina otel carbon
ф ½ "÷ 36" - apa
glicolata, alimentare cu apa, conducte de aburi, ( foar te groase), conducte de ulei racire turbina. Sisteme
de aer respirabil și aer instrumental; Cladire Reactor Unitatea 1 si Unitatea 2
- elaborarea si actualizarea procedurilor de sudare, a fiselor tehnologice de sudare.
- elaborarea si actualizarea procedurilor proprii de lucru pentru montaj mecanic.
- organizarea, indrumarea si verificarea in realizarea corecta a probelor pentru omologarea
procedeelor
de sudare in confor mitate cu cerintele normativelor, Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR, cod ASME
sectiunea IX sau alte specificatii.
- organizarea, indrumarea si verificarea in realizarea corecta a probelor pentru calificarea sudorilor.
- intocmirea dosarelor de omologare procedee de sudare si a dosarelor de calificare sudori.
SC ELCOMEX I.E.A.SA Cernavoda

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Montaj mecanic

5.

Octombrie 2003 – 2004

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Sef Atelier Sudura
Proiect: Prefabricare și instalare sisteme de conducte: Sala masina otel carbon
ф ½ "÷ 36" - apa
glicolata, alimentare cu apa, conducte de aburi, ( foar te groase), conducte de ulei racire turbina. Sisteme
de aer respirabil și aer instrumental; Cladire Reactor Unitatea 1 si Unitatea 2
- elaborarea si actualizarea procedurilor de sudare, a fiselor tehnologice de sudare.
- elaborarea si actualizarea procedurilor proprii de lucru.
- supravegherea operaţiunilor de sudare in confor mitate cu specificaţiile de sudare şi prescripţiile
tehnice ISCIR aplicabile.
- pregatirea in vederea autor izării sudorilor in confor mitate cu prevederile codului ASME sectiunea IX şi
normativelor ISCIR – CR9.
S.C. NUCLEARMONTAJ CONSTANTA – PREST SA, Cernavoda

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sudura

6.

Martie 2003 – Septembrie 2003

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Inginerie sudura
Proiect: Prefabricare și instalare sisteme de conducte: Sala masina otel carbon
ф ½ "÷ 36" - apa
glicolata, alimentare cu apa, conducte de aburi, ( foar te groase), conducte de ulei racire turbina. Sisteme
de aer respirabil și aer instrumental; Cladire Reactor Unitatea 1 si Unitatea 2
- elaborarea si actualizarea procedurilor de sudare, a fiselor tehnologice de sudare.
- elaborarea si actualizarea procedurilor proprii de lucru.
- supravegherea operaţiunilor de sudare in confor mitate cu specificaţiile de sudare şi prescripţiile
tehnice ISCIR aplicabile.
- pregatirea in vederea autor izării sudorilor in confor mitate cu prevederile codului ASME sectiunea IX şi
normativelor ISCIR – CR9.
S.C. NUCLEARMONTAJ Bucuresti S. A., Cernavoda

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sudura

7.

1998 – 02.2003

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Sef Scoala de sudura
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

- asigurarea in per manenta a asistentei tehnice la sudare privind antrenamentul in vederea autorizarii si
perfectionarii sudor ilor.
- organizarea, indrumarea si verificarea in realizarea corecta a probelor pentru omologarea procedeelor
de sudare in confor mitate cu cerintele normativelor, Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR, cod ASME
sau alte specificatii.
- intocmirea dosarelor de omologare procedee de sudare si a dosarelor de autorizare sudori.
- elaborarea si actualizarea procedurilor proprii de lucru.
- elaborarea si actualizarea procedurilor de sudare, a fiselor tehnologice de sudare.
S.C. NUCLEARMONTAJ CONSTANTA – PREST SA, Cernavoda

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sudura

8.

1987 – 1998

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Inginer stagiar; Responsabil tehnic cu sudura – Scoala de sudura
- asigurarea in per manenta a asistentei tehnice la sudare privind antrenamentul in vederea autorizarii si
perfectionarii sudor ilor.
- organizarea, indrumarea si verificarea in realizarea corecta a probelor pentru omologarea procedeelor
de sudare in confor mitate cu cerintele normativelor, Prescriptiilor Tehnice – Colectia ISCIR, cod ASME
sau alte specificatii.
- intocmirea dosarelor de omologare procedee de sudare si a dosarelor de autorizare sudori.
- elaborarea si actualizarea procedurilor proprii de lucru.
- elaborarea si actualizarea procedurilor de sudare, a fiselor tehnologice de sudare.
S.C. NUCLEARMONTAJ CONSTANTA – PREST SA, Cernavoda
Sudura

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare

11 Martie 2010 – 13 Martie 2010
Adeverinta
Program de instruire pentru modulul personal tehnic de specialitate: Responsabil tehnic cu sudur a la
instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat ( RTS ) – Atestat ISCIR IT Constanta nr. 00001
CUANTUM Industrial Training & Consulting Bucuresti
23 Ianuarie 2010 – 27Februarie 2010
Certificat de absolvire
Formator
F.C.S.S.C.F., Constanta
05 Mai 2008 – 29 Iunie 2008
Adeverinta
Evaluator de risc in securitatea si sanatatea in munca
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
12 Mai 2008 – 03 Iunie 2008
Adeverinta
Legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Responsabil SSM
SC WORK EDUCATIONAL SRL, Constanta

Pagina 3 /4 - Curriculum vitae al : Mircea Steluta

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele pr incipale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de for mare

1978 - 1987
Diploma de inginer sudura
Utilajul si Tehnologia Sudarii

: .

Facultatea de Mecanica Galati

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Membru al asociatiilor profesionale

Membru al Asociatiei de Sudura din Romania

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Autoevaluare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza
Franceza

B1

B1

A2

A1

A2

A2

A2

A2

A1

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

abilitati de comunicare, aptitudini de consiliere si orientare in car iera
fire autodidactă, interesată în per manenţă de dezvoltarea aptitudinilor
disponibilitate la program prelungit
calităţi morale (educată, punctuală, conştiincioasă, onestă, fidelă faţă de interesul fir mei, discretă)
sociabilă, amabilă, binevoitoare

Competenţe şi aptitudini organizator ice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini ar tistice

Anexe

organizarea pregatirii profesionale, evaluare de competente
Operare Microsoft-office ( Word, Excel, Power Point), navigare Internet
Compus poezie
Diploma inginer sudor
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