
 

INFORMATII PERSONALE          

 

Nume/Prenume          Vasile Sorinel NECSULESCU 

Adresa                                    Râmnicu Vâlcea  

Data nasterii:           30/07/1964 

 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA          

Perioada    Martie 2016- iulie 2017     

Functia sau postul ocupat  DIRECTOR GENERAL 

 

Activitati si responsabilitati                      Coordonarea si organizarea activitatii de prestare de  servicii     de                         

principale mentenanta pentru instalatii, echipamente, constructii civile si        

 industrial in domeniile mecanic, electric, automatizari 

 

Numele si adresa angajatorului SISTEMPLAST S.A  RM Valcea 

     Str. Uzinei nr. 1 Rm. Valcea 

 

Tipul activitatii sau sectorul de  Industrie-Activitati de prestare servicii de mentenanta 

activitate       

 

Perioada    Aprilie 2003-Martie2016     

Functia sau postul ocupat  INGINER SEF MECANIC 

 

Activitati si responsabilitati                Planificarea şi urmărirea realizării proiectelor, stabilirea bugetelor de 

principale proiect, încadrarea în termenele de execuție asumate, urmărirea şi 

coordonarea proiectelor pe fonduri europene, gestionarea resurselor 

materiale şi umane în perioada implementării proiectelor 

Numele si adresa angajatorului PROTECTCHIM SRL RM Valcea, 

     Str. Uzinei nr. 71 Rm. Valcea 

 

Tipul activitatii sau sectorul de  Industrie -Construcții civile şi industriale, protecții  anticorozive, 

activitate    lucrări electrice şi de automatizări, lucrări de mecanică generală  

 

 

 

Perioada    Aprilie 2000-Aprilie 2003    

Functia sau postul ocupat  SEF  SECTIE  PROTECTII  ANTICOROZIVE 

 



Activitati si responsabilitati   

principale Coordonarea activității de protecții anticorozive la Secția Protecții din 

Oltchim SA, intocmirea şi urmărirea încadrării în bugetele de lucrări 

alocate, respectarea termenelor de execuție a lucrărilor de 

mentenantă, programarea lucrărilor de protecție anticorozivă în 

reviziile generale anuale 

Numele si adresa angajatorului OLTCHIM S.A  

     Str. Uzinei nr. 1 Rm. Valcea 

Tipul activitatii sau sectorul de  

activitate Industria Chimica – Producerea si comercializarea produselor chimice 

clorosodice  

 

Perioada    Februarie 1998 -Aprilie 2000    

Functia sau postul ocupat  INGINER PROIECTANT  

 

Activitati si responsabilitati    Întocmirea, urmărirea şi punerea ȋn aplicare a programelor de 

principale principale de mentenantă predictivă pentru utilajele dinamice: pompe, suflante, 

compresoare 

Numele si adresa angajatorului OLTCHIM S.A  

     Str. Uzinei nr. 1 Rm. Valcea 

Tipul activitatii sau sectorul de  Industria Chimica – Producerea si comercializarea produselor 

activitate    chimice clorosodice 

 

Perioada    Septembrie 1989 – Februarie 1998   

Functia sau postul ocupat  INGINER PROIECTANT  

Activitati si responsabilitati    Proiectare scule şi dispozitive necesare ȋn procesul de producție 

principale principale urmărirea realizării fizice a acestora şi implementarea ȋn procesul 

productie, bugetarea şi urmărirea cheltuielilor necesare pentru 

implementare 

Numele si adresa angajatorului UZINA MECANICA BABENI  

     Babeni, Valcea 

Tipul activitatii sau sectorul de  Industria de Aparare – Intreprindere producere armament 

activitate      

   

EDUCATIE SI FORMARE           

Perioada Septembrie 1984-iulie 1989 

Calificarea / diploma obtinuta  Inginer mecanic, specializarea masini –unelte 

Numele si tipul institutiei de formare INSTITUTUL POLITEHNIC Cluj- Napoca 

 

COMPETENTE PERSONALE          



Limba materna Romana 

Limbi straine cunoscute Engleza 

 

 

 

 

Competente si abilitati sociale Spirit de echipa, abilitate de adaptare, comunicativ,dinamic , 

echilibrat, capacitatea de a asimila rapid si ușor informații si abilitați 

noi; 

Competente si aptitudini  
organizatorice Planificarea şi organizarea activității unei companii, capacitate de 

analiză şi gândire critică, abordarea dificultăților cu orientare spre 
găsirea de soluții, spirit de leadership, capacitate de  mobilizare 

capacitatea de a  trasa sarcini si responsabilități, monitorizarea 
îndeplinirii acestora; 

 
Competente si aptitudini tehnice Capacitate de sinteza, competente tehnice dobindite din pasiune si 

imbunatatite in perioada de activitate in domeniu 
 
Competente si aptitudini de utilizare 
a calculatorului Auto Cad, Microsoft Office, Primavera Project Planner  
 

Alte competente si aptitudini : Capacitate de documentare , sustinere si argumentare 

Permis de conducere   Da, categoria B 

 

 

 INTELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Scriere 

Nivel mediu  Mediu Mediu Mediu Mediu 


