Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Iancu D. Ecaterina
Strada Lăpuşna, nr.5, bloc 31P, apartament 8,etaj 2, Ploieşti
0722595184(acasă)
Mobil: 0744391389 (serviciu)
0244 515634(acasă)
ekaterinaiancu@yahoo.com
română
25 august 1957
feminin

Locul de muncă vizat/ 1. Director Comercial- S.C.KATERIN COMPANY S.R.L.
/Domeniul ocupaţional
2. Şef Serviciu Extern SSM-S.C.LYMAKRA S.R.L.
Experienţa profesională

07.06.2006- până în prezent- Director Comercial- S.C.KATERIN
COMPANY S.R.L.
16.04.2009- până în prezent- Şef Serviciu Extern SSM-S.C.LYMAKRA
S.R.L.
07.06.1999-04.05.2011- Şef Agenţie Comercială LUKOIL ROMANIA
S.R.L.- SDC Bărcăneşti şi Ploieşti 4-km.6.
Aprilie 1999-Iunie 1999- Director Administrativ-S.C.LINDE GAZ-BRAZI.
Septembrie 1997-Aprilie 1999-Inginer Tehnolog-Responsabil cu
Asigurarea Calităţii în cadrul Serviciului Planificarea,Pregătirea şi Urmărirea
Producţiei- SNP PETROM COMBINATUL PETROBRAZI.
Septembrie 1984-Septembrie 1999- Inginer Tehnolog în cadrul Serviciului
Planificarea,Pregătirea şi Urmărirea Producţiei-Sector Petrochimie- SNP
PETROM COMBINATUL PETROBRAZI.
Septembrie 1981-Septembrie 1984- Inginer Tehnolog-Instalaţia Cracare
Catalitică-RAFINARIA BRAZI

Perioada Din 07.06.2006, respectiv 16.04.2009 şi până în prezent
Funcţia sau postul ocupat 1. Director Comercial- S.C.KATERIN COMPANY S.R.L.
2. Şef Serviciu Extern SSM-S.C.LYMAKRA S.R.L.
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Activităţi şi responsabilităţi 1. Coordonez activitatea de achiziţie şi vânzare a produselor petroliere,
principale având drept scop valorificarea maximă a potenţialului firmei,cuantificat prin
ceşterea cifrei de afaceri şi a profitului.
Prospectez potenţialii distribuitori, îi selectez în funcţie de criteriile
stabilite de firmă şi fac oferta de achiziţie, iniţiez primele contacte şi stabilesc
termenii contractuali preliminari.
Controlez şi garantez buna desfăşurare a contractelor, atât a celor de
achiziţie, cât şi a celor de vânzare.
Coordonez şi gestionez activitatea de marketing a produselor petroliere engros şi propun planuri de eficientizare a activităţii, astfel încât să ceez cea mai
bună imagine pentru firmă şi pentru produsele comercializate din firmă.
Particip direct şi responsabil la instruirile şi informările în legătură cu
Sistemul de Management al Calităţii, al Mediului, al Securităţii şi Sănătăţii
Ocupaţionale, la implementarea acestor sisteme şi îmbunătăţirea
performanţelor lor.
2. În funcţie de prevederile contractului de prestări servicii încheiat cu
beneficiarul, pot executa următoarele activităţi de prevenire şi protecţie :
Elaborez ”Evaluarea de risc ” pentru fiecare loc de muncă şi pentru
întreaga societate, elaborez şi actualizez „ Planul de prevenire şi protecţie”.
Întocmesc instrucţiunile proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de
particularităţile activităţilor unităţii/intreprinderii, precum şi ale locurilor de
muncă/posturilor de muncă;
Verific gradul de cunoaştere de catre toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute
în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor
ce le revin în domeniul securităţii şi sanătăţii în muncă, stabilite prin fişa
postului;
Elaborez programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii şi/sau
unităţii;
Stabilesc zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în
muncă, prin stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform
prevederilor HG. Nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi /sau sănătate la locul de muncă;
Identific echipamentele individuale de protecţtie necesare pentru posturile
de lucru din intreprindere şi intocmesc necesarul de dotare a lucrătorilor cu
echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG.nr. 1048/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
Elaborez rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din
intreprindere şi /sau unitate, în conformitate cu prevederile art.12 , alin (1),
lit.d), din Legea nr.319/2006;
Urmăresc actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi
prevenire şi a planului de evacuare;

Numele şi adresa
angajatorului

1.S.C. KATERIN COMPANY S.R.L.-Ploieşti, str.B-dul Republicii,nr.299D
2.S.C.LYMAKRA S.R.L.- Ploieşti, str. Temişana,nr.9

Tipul activităţii sau sectorul 1.Vânzarea en-gros a combustibililor.
de activitate 2.Servicii externe de Securitate şi Sănătate în Muncă.
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Septembrie 2008-2011
Doctorand – STRATEGII PRIVIND MONITORIZAREA CALITǍŢII ÎN
INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL MARKETINGULUI DE
HIDROCARBURI
Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de INGINERIE
mecanică şi electrică ,Domeniul fundamental „Ştiinţe Inginereşti”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

De la 1 martie şi până la 16 iunie 2008 ( opt saptămâni )
Diplomă de studii postuniversitare de specializare „Evaluator de risc în
securitatea şi sănătatea în muncă”
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor

De la 1 octombrie 2007 şi până la 12 ianuarie 2008 ( zece saptămâni )
Diplomă de studii postuniversitare de specializare „ Securitatea şi sănătatea
în muncă”
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe
profesionale dobândite

Septembrie 2005-Iunie 2007
DIPLOMĂ DE MASTER în specializarea STUDII EUROPENE
Istoria Europei şi Uniunii Europene
Geopolitica şi strategia europeană
Strategii europene în domeniul protecţiei mediului
Metode moderne de modelare în administraţia europeană
Petrolul şi dezvoltarea europeană
Managementul resurselor energetice
Ştiinţa materialelor moderne
Securitatea şi integrarea României în lume
Dezvoltarea regională europeană
Internetul în politicile şi strategiile europene
Managementul calităţii sistemelor tehnice
Managementul inovării
Managementul sistemelor informatice europene
Diagnostic şi previziune economică
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe
învăţământ / furnizorului de
formare
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Perioada De la 16 martie şi până la 12 mai 1998 ( opt saptămâni )
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de instruire „MARKETING INDUSTRIAL”
Numele şi tipul instituţiei de S.N.P. „PETROM” S.A. BUCUREŞTI-SUCURSALA PETROBRAZI
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada 09 – 14 septembrie 1997
Calificarea / diploma obţinută CERTIFICATE „ INTERNAL AUDITOR”
Numele şi tipul instituţiei de TŰV RHEINLAND- TŰV Management Systems GmbH
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada 1976-1981
Calificarea/diploma obţinută DIPLOMĂ DE INGINER în profilul „CHIMIE”,specializarea „TEHNOLOGIA
PRELUCRĂRII PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE” (Dipl. Ing.)
Disciplinele principale Chimie anorganică
studiate/competenţe
Chimie analitică şi analiză instrumentală
profesionale dobândite
Chimie organică
Chimie fizică
Chimie petrolului
Tehnologia distilării petrolului
Elemente de inginerie mecanică în constr.utilaj. tehnologic
Programare şi informatică
Electrotehnică şi electronică instrumentală
Procese termocatalitice
Procese hidrodinamice
Procese şi aparate de separare
Tehnologia fabricării uleiurilor şi produselor finite
Tehnologie petrochimică
Cataliză şi catalizatori
Probleme de coroziune în petrol şi petrochimie
Organizarea şi conducerea intreprinderilor
Sisteme informatice şi analiza economică a intreprinderilor
Numele şi tipul instituţiei de Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Facultatea de Tehnologia şi
învăţământ/furnizorului de Chimizarea Petrolului şi Gazelor
formare
Perioada 1971-1976
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de BACALAUREAT-pentru secţia reală
Numele şi tipul instituţiei de Liceul real-umanist „I.L.CARAGIALE”-Ploieşti
învăţământ/furnizorului de
formare
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Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie

Înţelegere
Ascultare
Citire

Limba engleza

C1

Limba franceza

B1

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1
B2
experimentat
independent
independent
independent
independent
Utilizator

B1

Utilizator

A1

Utilizator

A1

Utilizator

A1

Utilizator

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

Competenţe şi abilităţi
Personalitate puternică, dinamism, capacitatea de a conduce un
sociale colectiv,capacitatea de a mobilize un colectiv, abilităţi de comunicare şi
coordonare, putere de convingere, rezistenţă la stres, diplomaţie.

Competenţe şi aptitudini
Competenţe de coordonare şi organizare obţinute prin autoinstruire, spirit
organizatorice organizatoric, capacitate de mobilizare proprie pentru respectarea obiectivelor,
iniţiativă, inventivitate, flexibilitate în gandire, spirit critic, spirit de echipă,
rapiditate în luarea deciziilor.
Competenţe şi aptitudini
Atenţie la detalii, supravegherea şi remedierea defecţiunilor apărute în buna
tehnice funcţionare a aparatelor şi utilajelor folosite.
Competenţe şi aptitudini de
Operare programe uzuale, Word, Exell, Powerpoint, Access ,competenţe
utilizare a calculatorului obţinute prin autoinstruire şi practică, iar programul OCTANE 2000 prin
competenţe obţinute la locul de muncă de la S.C.Lukoil România S.R.L.-pe
perioada cât am fost „ Şef Agenţie Comercială”.
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Îndeplinesc şi obligaţiile pe linie de Managementul Calităţii, de Protecţie a
Mediului şi a Situaţiilor de Urgenţă
Permis categoria B

Informaţii suplimentare Sunt membru a două asociaţii ştiinţifice din România:
1. ASR - Asociaţia de Sudură din România
2. ARMR - Asociaţia Română de Mecanica Ruperii, afiliată la Federaţia
Europeană de Integritatea Structurilor
Anexe
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Diploma de BACALAUREAT, Diploma de INGINER, Diploma de
MASTER STUDII EUROPENE, Diploma de studii postuniversitare de
specializare SSM, Diploma de studii postuniversitare de specializare
EVALUATOR DE RISC în SSM, Diploma de AUDITOR INTERN şi
Diploma de MARKETING INDUSTRIAL.
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