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INFORMAŢII PERSONALE PETROVICI ALINA MIHAELA  
 

  alinapetrovici@ub.ro  

Sexul F | Data naşterii 18/08/1988 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

04.01.2017 - prezent Inginer - Specialist Îmbunătățire Procese 

S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, Str.Condorilor, nr.9, Bacau 600302, Romania 

www.aerostar.ro  

Identifică modul de funcţionare a proceselor din organizaţie;  
Analizează problemele identificate cu privire la funcționarea proceselor;  
Acordă consultanţă şi suport pentru îmbunătăţirea proceselor;  
Evaluarea, coordonarea si implementarea modificărilor de produs/proces; 
Îmbunătățirea și implementarea principiilor Lean; 
Identifică si aplica metode specifice de organizare a locului de muncă;  
Instruirea angajaților în spiritul Lean-Kaizen și al procesului de îmbunătățire continua;  
Implementarea principiilor 5S;  
Comunică cu părţile interesate; 
Colaborare cu toate departamentele pentru a coordona si a menține acțiunile de îmbunătățire 
continuă, conform Lean; 
Monitorizează progresul realizării acţiunilor de îmbunătăţire. 

Industria aeronautică 

 
 

04.11.2008 – 30.09.2013 Asistent vânzări 
S.C. TAKKO FASHION INTERNATIONAL S.R.L., Str. Aleksandr S. Puskin, nr. 12, P+1 RO-011996, 
București, România; Filiala 3204, Bacău 
 
www.takko.com  

 Atingerea target-ului fixat de companie privind volumul vânzărilor;  
Întocmirea și eliberarea documentelor specifice operațiunii de vânzare - cumpărare;  
Participarea la inventarele din magazin;  
Participarea la aprovizionarea magazinului; 
Comunicarea sefului direct a oricăror probleme și observații preluate de la clienți în scopul 
îmbunătățirii performanței magazinului; 
Preluarea responsabilităților șefului ierarhic în cazul absenței acestuia;  
Asumarea responsabilităților asupra gestiunii de vânzare , gestiunii de uz intern; 
Cunoașterea ofertelor firmei și documentarea permanentă cu privire la serviciile, promoțiile și 
produsele puse la dispoziția clienților;  
Prezentarea detaliilor tehnice si de preț clienților;  
Asigurarea unui merchandising optim conform standardelor companiei;  
Actualizarea ofertelor si a afișelor comerciale. 
 
Vânzări 

01.10.2013 - prezent  Studii doctorale în domeniul Ingineriei Mediului   

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărășești 157, 600115, 
Bacău, România  

Tel: +40-234-542411, Tel./ fax +40-234-545753 

www.ub.ro  

Universitatea din Cadiz, Spania, Laboratorul de inginerie acustică  

www.uca.es  

http://www.aerostar.ro/
http://www.takko.com/
http://www.ub.ro/
http://www.uca.es/
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 
Stagii de cercetare 

 Erasmus + 
  Universitatea din Cadiz, Spania 

perioada Februarie – Mai 2016 
 Octombrie – Decembrie 2015 
 August – Septembrie 2015 
 Februarie – Mai 2015  
  

01.10.2011 – 30.06.2013 Studii postuniversitare – Master (MPMI – Managementul Protecției Mediului în 
Industrie) 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești 157, 600115, Bacău, România 

Tel: +40-234-542411, Tel./ fax +40-234-545753 

www.ub.ro  

  
01.10.2007 – 30.09.2011 Studii universitare – Licență (IPMI – Ingineria și Protecția Mediului în Industrie)  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărășești 157, 600115, 
Bacău,  România, Tel: +40-234-542411, Tel./ fax +40-234-545753  
 

www.ub.ro  
  

2003 - 2007 Studii liceale 
Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău,  str. 9 Mai nr. 104, Tel. 0234 510 435  
 
http://colegiuleconomicbacau.ro/  

Limba maternă Română   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2 C2 C1 C2 C2 

Spaniolă C1 C1 C1 C2 B2 

Competenţe de comunicare  ▪ În cadrul stagiilor de cercetare pe care le-am desfășurat în Spania și prin participările la diferite 
evenimente științifice din țară și străinătate am dobândit o importantă experiență în comunicarea și 
colaborarea cu persoane care provin din medii și culturi diferite. De asemenea, în urma experienței 
acumulate ca asistent vânzări, am dezvoltat importante abilități de comunicare cu publicul și 
capacitatea de a lucra în echipă, făcând parte dintr-un colectiv numeros. 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Leadership – conducătoarea unei echipe de șase persoane provenind din țări precum: Olanda, 
Finlanda, Franța, Germania în realizarea unui proiect privind Energiile Regenerabile în cadrul 
RELWA IP, Paris, Franța.  
 Abilități de organizare a activităților zilnice, dobândite în perioada în care am lucrat ca asistent 
vânzări, existând situații în care sarcinile superiorului trebuiau preluate în absența acestuia, pentru 
buna desfășurare a activității.   
Abilitatea de a oferi suport și îndrumare noilor angajați pe toată perioada training-ului. 

http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/
http://colegiuleconomicbacau.ro/
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       drd. Ing. Alina Mihaela Petrovici 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

 

 ▪ o bună stăpânire a sistemului de operare: Windows 

▪ o bună stăpânire a navigării pe internet și a poștei electronice  

▪ o bună cunoaștere a programelor de birou (procesor de text  Word, Publisher, Power Point  

▪ o bună cunoaștere a Soft-urilor: VISSIM (soft de microsimulare a traficului) + VAP, CadnaA (soft de 
cartare a zgomotului),  Evaluator Type 7820-7821 E (Soft de prelucrare a datelor extrase din 
sonometru), Stalker ATS 5.0 – soft de prelucrare a datelor extrase din pistolul radar Stalker ATS II. 

Permis de conducere  Categoria B 

  

  

Cursuri/Seminarii 2016 – Școala de vară pentru tinerii acusticieni (EuroRegio Congress), cursul: ENA - Environmental 
acoustics and smart cities, 11-12 June, în Porto, Portugalia 

2015 - Jornada de edificacion y ruido, 2015, Ayuntamiento de Malaga, Spania; 

2013 – EBSCOhost Research Databases Training Session, Universitatea „Vasile Alecsandri”din 
Bacău. 

2005 - Participarea la Programul ”Student Company” – Junior Achievement, muncă de echipă - primul 
loc la secțiunea – ” Marketing și Imaginea Companiei” 

  

Proiecte/premii 2011 – Participare la RELWA IP (Renewable Energies for Living and Working Areas), Paris, Franța 
2011 - Locul I la Sesiunea de comunicări Științifice în cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
2009 – Participare în proiectul Twinning Project PHARE Ro06/IB/EN/06 care a inclus activități 
organizatorice privind colectarea deșeurilor și obținerea de compost în școli, proiect organizat de către 
Agenția Regională de Protecția Mediului în colaborare cu specialiști din Spania și Olanda.  


