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INFORMAŢII PERSONALE

Mihai-Ionel Dragne
Strada Republicii, 085100 Bolintin-Vale (România)
0727774613
dragne_mihai90@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 07/11/1990 | Naţionalitatea română

PROFILUL PERSONAL

Absolvent al U.P.B, Facultatea de Inginerie Mecanica şi Mecatronică, continuând studiile
post universitare. Sunt o fire abiţioasă, curoajoasă, concep şi proiectez diferite idei,
urmăresc realizarea obiectivelor stabilite, cu o atitudine loială şi cinstită faţă de toate
persoanele cu care vin în contact. Propun soluţii pentru rezolvarea neconformităţilor
identificate. Adaptare rapida la situaţii conjuncturale, capacitate de negociere a
compromisului, agresivitate pozitivă în relaţiile de afaceri

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/11/2010–Prezent

Mechanical engineer
SC VALGOLD SRL, Bolintin-Vale (România)
Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa;
- Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor
defectiuni;
- Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto;
- Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct;
- Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp
catre compartimentele autorizate;
- Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;
- Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de
conducerea companiei.
- Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport;
- Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului,
constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca, conform
prevederilor Codului Muncii.
- Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transpor

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
09/2004–07/2008

Tehnician activitati economice
Liceu Economic Costin C. Kiritescu, Bucuresti (România)

10/2008–07/2012

Inginer
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti (România)

10/2012–07/2014

Inginer Masterand
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

18/9/18

română
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Limbile străine

engleză

Mihai-Ionel Dragne

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Capacitatea de a lucra eficient subpresiune, proactivitatea, adaptabilitate si flexibilitate,
responsabilitate, spirit de echipa, capacitate de multitasking

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

18/9/18
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