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INFORMAŢII PERSONALE Mosinoiu Laurentiu Florin  
 

  

 Splaiul Independentei,Nr.290,Sector 6,Bucuresti 

 0769833970 

 flaurentiu94@yahoo.com 

 

 

Sexul M | Data naşterii 01/05/1994 | Naţionalitatea Romana 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  
Colegiul tehnic "Gheorghe Bals", Adjud; 
Diploma de bacalaureat. 

 
 
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti 
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 
Specializare:Ingineria Mediului in Industrie 

 
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti; 
 Master:Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor    
Specializare:Ingineria Mediului in Industria Materialelor Metalice 

                  
                  2019-Prezent     Universitatea Politehnica Bucuresti 
                                              Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 

De la 27.10.2017 - până 
la27.01.2018.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 De la 1.02.2017 - până  în       
prezent 

Inginer prelucrari metalurgice. 

S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A. 

Departamentul:Sectia Neferoase 

Monitorizarea si asigurarea cotrolului unei bune funcționari a instalației de prelucrare a 
materialelor, Secția Neferoase. 

Stabilirea sarcinilor angajatilor si întocmirea listei de prezenta in caietul sarcinilor de lucru. 

Realizarea si indeplinirea tuturor sarcinilor atribuite. 
 

 

Asistent cercetare stiintifică 

Institutul National de Metale Rare si Neferoase,Ilfov,Pantelimon 
Participarea in proiecte de cercetare naționale si internationale,care vizează realizarea 

filmelor subtiri prin procedee PVD (E-Beam si evaporare termica). 

Participarea la conferinte nationale si internationale. 
Training ca cercetător in Sweden pentru specilizarea în metoda de depunere AGD pentru 

aplicații biosenzor,20 Septembrie-20 Octombrie Uppsala-2018, Suedia; 

Participarea la workshopul INDUSTRIA INOVATIVĂ: SINTEZA SUPRAFETELOR 
AVANSATE SI CARACTERIZARE, în Italia-Roma. 

Respnsabil in cadrul laboratorului High PTMet cu Managementul calitatii  ISO 9001. 

 

2009-2013 

 

 

  

2013-2017 

 

 

 

2017-2019 
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                                              Specializare:Stiinta Materialelor-Doctorand 

                                                   
                                              
COMPETENΤE PERSONALE  

   

       Capacităţi de comunicare Spirit de echipă şi respect faţă de colegi. 
                                                                 Autonomie în acţiune 
 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini de Microsoft Office,Autocad 

 utilizare a calculatorului 

 

 

 
 

 

Limba(i) maternă(e) Limba romana 

 
 
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza  B2 B2  B2 B1 B2  

  

Franceza B2  B2   B2 B1  B2  

  

 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe și abiltăți sociale  Spirit de echipa, capacitatea de a crea relatii bazate pe incredere si empatie, capacitatea de a 
comunica constructiv in situatii sociale diferite, abilitati de ascultare activa si consiliere, abilitatea de a 
media relatii interpersonale. 

 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora si implementa un proiect, abilitatea de a coordona 
echipe de lucru, capacitatea de initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv in situatii de criza, de a 
gestiona diferente interindividuale in actiunile de munca 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Realizarea de lucrări directe de cercetare ştiinţifica in cadrul echipelor de lucru si in proiectele la care 
particip; 
Intocmirea documentele specifice activităților realizate pe care le transmite directorilor de 
proiect/sefului de laborator; 
Monitorizarea si punerea in practica a  instructiunilor cu privire la funcţionarea, exploatarea, 
întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în condiţii de siguranţă; 
Participarea la intocmirea Managementului Calitatii pe laborator si imbunatatirea acestuia in functie 
de standardele care sunt in vigoare. 

 

            Alte competenţe  Aptitudini de training, de consiliere si dezvoltare personala, de evaluare si interventie organizationala 

 Permis de conducere  Categoria  B 


