
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

  

E-mail 
 

Naţionalitate 
 

Data naşterii 
 

Sex 
 

Locul de muncă vizat /   
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Perioada 

  
gasirea de noi rute pentru eficentizarea transportului marfurilor la destinatie

 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

 

 

Kantor Ionut-Stefan 

Loc. Dej Str. Liviu Rebreanu nr.56 jud. Cluj 

0785256470 
 

 

Ionut.kantor@yahoo.com 
 

Romana 
 

24.05.1990 
 

Masculin 
 

 
 

 
 

04.2014-a.c. 
Conducator activitate de transport 

  Managementul parcului auto , stabilirea de trasee auto , raportare lunara a fiabilitatii parcului auto ,        
gasirea de noi rute pentru eficentizarea transportului marfurilor la destinatie

SC OCT-TRANS SRL 
 

 05.2013-a.c. 
Operator masini comanda numerica 
Operare utilaj  , operare date in EXCEL , raportare zilnica , stabilire target , implementarea noi metode 
de lucru , gasirea de erori si remedierea lor  
SC Fun-House SRL 
 
 
05.2012-05.2013 
Responsabil calitate prototipuri  
Asigurarea calitatii prototipurilor . Intocmirea documentelor de calitate si de mediu . Suport pentru 
montarea prototipurilor .Implicarea directa in designul si functionalitatea prototipurilor . Asigurarea 
respectarii procesului de lucru . Intocmirea si asigurarea aplicarii de
Fujikura Automotive Romania  
 
 
08.2011-12.2011 

Supervizor productie  

Asigurarea productiei si a calitatii pe un schimb a departamentului alocat. Respectarea 
cronologice si a cantitatilor cerute. Respectarea procesului de lucru si a normelor interne de catre 
personalul destinat. Implementare de noi procese si instructiuni de lucru.

Lugera & Makler SRL 

  

Managementul parcului auto , stabilirea de trasee auto , raportare lunara a fiabilitatii parcului auto ,        
gasirea de noi rute pentru eficentizarea transportului marfurilor la destinatie 

Operare utilaj  , operare date in EXCEL , raportare zilnica , stabilire target , implementarea noi metode 

prototipurilor . Intocmirea documentelor de calitate si de mediu . Suport pentru 
montarea prototipurilor .Implicarea directa in designul si functionalitatea prototipurilor . Asigurarea 
respectarii procesului de lucru . Intocmirea si asigurarea aplicarii de metodelor  de lucru . 

Asigurarea productiei si a calitatii pe un schimb a departamentului alocat. Respectarea termenelor 
a cantitatilor cerute. Respectarea procesului de lucru si a normelor interne de catre 

Implementare de noi procese si instructiuni de lucru. 



  
  

Perioada 09.2009 - 08.2011 

Funcţia sau postul ocupat KO 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea productiei si a calitatii pe un schimb a unui numar de operatori asamblare . 

Numele şi adresa angajatorului Lugera & Makler SRL 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Administratia afacerilor. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

, Marketing, Tehnici de comunicare, Grafica , Economie . 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  . Facultatea de Business  

  

                                                       Sectia Administrarea afacerilor 

  

Perioada 2005 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica – Informatica intensiv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian - Dej 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Romana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza (C1)   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Italiana (A1)   Mediu  Slab  Mediu  Mediu  Slab 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spirit de echipa, abilitati de conducator, relationare buna cu subalternii si superiorii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric dezvoltat. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competente administrative si manageriale. Cunostiinte avansate ale Principiilor 5S si LEAN 
Manufacturing .  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte de SAP, IMES, Office , SAI , IMDS . 

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere B. 
  

  
  

  

 


