
 
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Portoaca Alexandra-Ileana 

Adresa(e)  

Telefon(-oane)    

  

E-mail(uri) alexandra.gheorghe01@gmail.com 
  

Nationalitate(-tati) Romana 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada 10.2015-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer calitate productie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -Verificari in proces prin Gemba zilnica, follow-up implementare actiuni de securizare client ; 
-Controlul statistic al proceselor (bazat pe datele stranse din baze de date interne); 
-Livrare de traininguri de calitate pentru operatori si inspectori de calitate; 
-Analiza modalitatilor de defectare proces, generatoare de rebut si reclamatii; 
-Asigurarea conformarii activitatii la standarde (ISO TS 16949, ISO 9001); 
-Analiza rebut si PPM intern si extern in vederea imbunatatirii; 

Numele şi adresa angajatorului Federal-Mogul Friction Products (Driv), Str. Washinton, Aricestii-Rahtivani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Automotiv 

Perioada 06.2015-09.2020 

Funcţia sau postul ocupat Intern  

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 

-  Actualizare fise de parametri pentru echipamente de productie; 
 -  Idei de imbunatatire pt. reducerea rebutului; 
 -   Implementare proiect reducere  defect “FM lovit”; 
 -  Participare in sedinte destinate proiectelor. 
 

Numele şi adresa angajatorului Federal-Mogul Friction Products (Driv), Str. Washinton, Aricestii-Rahtivani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Automotiv 

  

Perioada 06.2012-09.2015 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician Baze de Date 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -    Analiza comparativa cu produsele competitiei pentru dimensiuni si caracteristici rulmenti  ; 
 -   Actualizare baze de date interne; 
 -   Colectare specificatii tehnice ale rulmentilor din desene tehnice ; 

Numele şi adresa angajatorului The Timken Company , Str. Dr. Gh. Petrescu 25 100525 Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie grea 

  



 
 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 10.2015-  03.2017 

 Diploma de master 

Domeniul de studii Ingineri mecanica 

Programul de studii  Ingineria exploatarii optimale a utilajului petrolier 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti 

 

10.2019-07.2020 
 
 
Pregatirea personalului didactic 
Modulele Psihopedagogice Comasate Nivel 1 si 2 
 
Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti 

  

Perioada 10.2015-  03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Domeniul de studii Ingineri mecanica 

Programul de studii  Ingineria exploatarii optimale a utilajului petrolier 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti 

  

Perioada 10.2011- 07.2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Facultatea 
                                   Discipline studiate 

Ingineri Mecanica si Electrica 
-Rezistenta materialelor 
-Elemente de teoria mecanismelor 
-Bazele ingineriei sistemelor de productie 
-Metrologie si control dimensional 
-Ingineria si managementul calitatii 
-Ingineria si managementul mentenantei 
-Masini si actionari hidraulice 
-Tehnologia fabricarii produselor mecanice 

Specializarea  Inginerie economica in domeniul mecanic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti 

 
Perioada 

 
09.2014-17.02.2015 

Program international Universidad de Castilla-La Mancha, Spania (Program Erasmus+ ) 

 
Perioada 

 
09.2007- 06.2011 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Colegiul National „Mihai Viteazul” , Ploiesti 

                                                       Profil   Matematica-informatica, Intensiv Engleza 
   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

 
 

 

Limba(i) străină(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Germana   A2  A2  A2  A1  A1 



 
 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Sociabila, comunicativa si cu spirit de echipa (abilitati dezvoltate pe timpul studiilor, dar si in cadrul 
experientei profesionale). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competente de leadeship dezvoltate in cadrul experientei profesionale  

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) - AutoCad , SolidEdge, SolidWork , MathCad  

  

  

  

Permis(e) de conducere B (din 2010) 
  

 
 
 
Data:  11.01.2021 
 
 


