
   

Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Basa Sorin Bogdan 

Adresă(e) Strada furnalistilor nr.8, cod postal 800623 ,Bl. J5, Sc. 5, Ap. 147 

Telefon(oane) Mobil: 0742553042   

  

E-mail(uri) bogdan_89s@yahoo.com 
b  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 25.09.1989 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională 
                                              Perioada 
               Funcţia sau postul ocupat 

     Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 

     Numele şi adresa angajatorului 

 
1.08.2013-30-09-2013 
Asistent proiect 

   Pe durata perioadei intershipului in cadrul companiei ArcelorMittal Galati, am lucrat pe un proiect ce 
avea ca obiectiv:Optimizarea trasabilitatii pentru reconditionarea bucselor lagar pentru casete cilindrii 
laminor.In urma observarilor active ale procesului de reconditionare ale piesei s-au urmarit dezvoltarea 
unor idei de imbunatatire ale procesului si crearea unei baze de date pentru trasabilitatea documentelor 
ce insotesc piesa pe timpul procesului. 
 
  ArcelorMittal Galati, Strada Smardan Nr. 1 800698 
 

  

Perioada 20.06.2012-30.09.2012 

Funcţia sau postul ocupat Operator masini industriale de curatare chimica 

Activităţi şi responsabilităţi principale     Locul de munca a constat in folosirea concentratiilor potrivite de agenti de curatare ,temperatura si 
ciclu potrivit de indepartare a petelor in functie de culoare,material si cantitate. 
    In fiecare zi trebuia indeplinita o cerere in functie de comenzile cerute astfel incat fluxul incepea cu 
ceea ce am fost intrebuintat. 
    Realimeantarea cu substantele chimice necesare masinilor se realiza cu echipament de protectie 
avand in vedere ca unele din substane erau foarte nocive, concentrate si puternic acide. 
   Eram responsabil pentru activitatea colegilor cu care am lucrat dandumi-se resonsabilitatea de ai 
coordona pentru o buna sincronizare cu celelalte sectoare. 
 

Numele şi adresa angajatorului Glacier Park Inc.,Highway 49N,East glacier park Montana 59434 Unitated States of America 

Perioada 14.04.2011-28.05.2012 
 

 



 
 

Educaţie şi formare 
Calificarea/diploma obtinuta 

 
 

 
 

   2005-2009- Grup Scolar Radu Negru Galati,specializare:resurse naturale si protectia mediului 
   tehnician ecolog si protectia calitatii mediuliu 
 

2009-2013- Facultatea de Ingineria materialelor si a mediului, specializare:Ingineria si protectia 
mediului in industrie 
 

   2013(15 februarie-15iunie)-Stagiu de practica:Formarea lucrarii de licenta in cadrul Universitatii          

Katholieke University Leuven Belgia:Cresterea rezistentei la coroziune si uzura a echipamentelor din     

sistemele de purificare a apei prin modificarea suprafetei materialelor cu nanocompoziti de WC. 

   Am fost instruit cu urmatoarele traininguri in cadrul Intershipului Arcelor Mittal:Instrumente de 

analiza;Time management;Team communication;Interviu de angajare;Prezentare  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

perseverenta, puterea de a invata repede lucruri noi si a ma adapta cu usurinta la situatii noi, 
sociabilitate,spirit de echipa,punctual,seriozitate 

Limba(i) maternă(e) Limba romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,Spaniola 
 

 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  experimentat 

Limba Spaniola   mediu  mediu  incepator  incepator  mediu 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 
 
                              PREMII SI DIPLOME 

Spirit de echipă,comunicare abilitate căpătată în urma numeroaselor activitaţi şi proiecte derulate în 
cadrul ciclului gimnazial,liceal,universitar 
Participarea la sesiuni stiintfice in cadrul anilor 1,2 si 3 de facultate 

 
SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI - UgalMat Junior 20-21 MAI 
2010- Valenţele culturale şi performanţa organizaţiei în abordarea calităţii  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, operare Windows, Cunostinte software si hardware , Navigare Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Baschet,dans 

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
  

  

 
 


