Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Irimies Giurgiu Oana

Adresă

Rapsodiei 10/12, Cluj – Napoca, Romania

Telefon

0744549988

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

oana_giurgiu@yahoo.com
romana
23.09.1980
F

Experienţa profesională
Perioada

17.02.2010 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonare activitatii de atelier, mentinerea relatiilor cu clientii si largirea
portofoliului de clienti.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC GIO TRANSILVANIA COMPANY SRL
Ind. de masini/echipamente/mecanica si service auto.

10.02.2005 – 15.02.2010

Funcţia sau postul ocupat

Inginer Ofertare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabila cu elaborarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare si predarea la timp a
temelor de cercetare, intocmire de acte. Mentinerea relatiilor cu clientii. Organizez
proceduri de achiziţie a echipamentelor si a serviciilor din cadrul societatii. Întocmire
documentaţii tehnico-economice.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SC ICPT TEHNOMAG CUG SA
Cercetare Proiectare Inovare

Educaţie şi formare
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
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1995-1999
Diploma de Bacalaoreat
Liceul George Cosbuc Nasaud - Profil Informatica.

1999-2004
Diploma Inginer
Universitatea Tehnica Cluj Napoca - Facultatea de Mecanica - SectiaTermotehnica.
Masini si Echipamente Termice
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limba străină cunoscută
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleza

B1

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B1
B1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilităţi de munca in echipa; rezistenta la stres; abilitaţi de coordonare a activităţii si
o foarte buna comunicare cu oameni. Ambiţioasa. Sociabila. Dinamica.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator al activităţilor de cercetare din cadrul proiectelor de care sunt direct
răspunzătoare.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Efectuez analize spectrale şi de microduritate.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Operez pe calculator: Word, Excel, Power Point, AutoCad, Mcad, Ahead Nero,
Eesw. Aceste cunostinte au fost acumulate in facultate si la firma SC ICPT
TEHNOMAG CUG SA.

Competenţe şi aptitudini
artistice

Desen, muzică, amenajări interioare.

Permis(e) de conducere

B

Informaţii suplimentare
Experienţa acumulată în cadrul programelor/proiectelor naţionale
PNCD II P 5-INOVARE / „Sistem inovativ pentru reciclarea apelor uzate industrial
cu conţinut de metale grele rezultate din procesele de acoperiri metalice si din
conservarea minelor”
PNCD II P 5-INOVARE / „Materiale noi si tehnologii inovative pentru cresterea
rezistentei la oboseala si coroziune a pieselor de uzura”
PNCD II P 4-Parteneriate / „Implementarea efectului de memorie a formei in
sisteme mecatronice inteligente utilizând aliaje avansate obţinute prin metalurgia
pulberilor”
PNCD II P 4-Parteneriate / „Tehnologii si materiale inovative pentru fabricarea
pieselor de uzura destinate producţiei de automobile”
PNCD I CEEX, RELANSIN / „Cercetări fundamentale si aplicative privind
realizarea bronzurilor CuNiAl destinate reconditionarii elicelor navale”
Program SECTORIAL / „Analiza comparativa a instituţiilor si instrumentelor
legislative si financiare specializate pentru evaluarea transferului si valorificarea
rezultatelor”
Program IMPACT / Studii de fezabilitate. Planuri de afaceri.
Brevet de inventie
„PROCEDEU DE FILTRARE CU ZEOLIŢI UTILIZÂND EFECTUL DE SCHIMB
IONIC”, înregistrat la OSIM cu nr. A/00369/11.05.2009.
Medalii
Medalia de Bronz la „Salonul Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică si
Tehnologii Noi INVENTICA – 2009”, unde am participat cu un poster privind
lucrarea de cercetare: „Sistem inovativ pentru reciclarea apelor uzate industrial cu
conţinut de metale grele rezultate din procesele de acoperiri metalice si din
conservarea minelor”
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Lucrări stiintifice publicate:
- Cercetări fundamentale si aplicative privind realizarea bronzurilor CuNiAl destinate
reconditionarii elicelor navale. Autori: Emil Constantin, Tiberiu Catuneanu, Oana
Giurgiu, Radu Vasiu, Francisc Gnandt. Publicata in STIINTA SI INGINERIE, vol.
13. pag. 417. Editura AGIR, Bucuresti, 2008.
- Tehnologii inovative de epurare a apelor uzate industrial utilizând filtre ionice pe
bazã de zeoliţi. Tiberiu Rusu, Tiberiu Cãtuneanu, Oana Giurgiu, Radu Vasiu,
Francisc Gnandt, Publicata in STIINTA SI INGINERIE, vol. 16. pag. 273. Editura
AGIR, Bucureşti, 2009

Anexe
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