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EXPERIENTA PROFESSIONALĂ 
 

 

FEBRUARIE 2016 – PREZENT 
 
 
 

ATRIBUȚII 

Șef de lucrări (Lector universitar) 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Departamentul de 
Autovehicule Rutiere și Transporturi 
Activități didactice – susținerea de cursuri, lucrări de laborator și proiect 
la disciplinele Tehnologia Producției Agriclole, Tehnologia Prelucrării 
Producției Agricole, Legislație de Mediu pentru Transporturi, Mașini și 
Instalații Zootehnice, Agrotehnică Avansată, Procese de Producere a 
Energiei din Surse Regenerabile, Controlul Calității Produselor 
Agroalimentare 
 

OCTOMBRIE 2014 – FEBRUARIE 
2016 

 
ATRIBUȚII 

Cadru didactic asociat 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Departamentul de 
Autovehicule Rutiere și Transporturi 
Activități didactice – susținerea de cursuri, lucrări de laborator și proiect 
Îndrumarea lucrărilor de licență și disertație 

  
MAI 2014 - PREZENT Specialist formare profesională / Specialist comercial 

INSTITUȚIA AgroTransilvania Cluster 
ATRIBUȚII • Menţine şi dezvoltă relaţia cu clienţii actuali ai clusterului; 

• Prospectarea pieţei, în căutarea de noi clienţi interni şi externi 
relevanţi pentru activitatea clusterului; 

• Propunere spre negociere termeni şi condiţii comerciale cu clienţii 
clusterului; 

• Construieşte şi dezvoltă o relaţie strânsă cu clienţii cheie din 
teritoriu, cu liderii de opinie şi cu toţi factorii cheie de decizie cu 
scopul de a genera vânzări; 

• Asigură comunicarea cu furnizorii si clienţii clusterului; 
• Rol în implementarea strategiei de marketing şi de promovare, în 

realizarea materialelor publicitare şi în identificarea publicaţiilor 
relevante domeniului de activitate al clusterului. 

• Gestionează bazele de date comerciale şi activităţile de comunicare 
directă 
 

2013 - PREZENT Webmaster / editor al site-ului / revistei www.stiintasiinginerie.ro 
 ATRIBUȚII • Crearea, întreținerea și actualizarea bazei de date 

• Indexarea revistei (online și print) în baze de date internaționale 
 

2010 – 2013 Doctorand cu frecvență  
Bursă POSDRU 

INSTITUȚIA Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
FACULTATEA Mecanică 

DEPARTAMENTUL Inginerie Mecanică 

mailto:relu_chereches@yahoo.com
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2007 - 2011 Director de magazin 
Reprezentanța NOKIA din Cluj-Napoca  

RESPONSABILITĂȚI • coordonarea activității în magazin, atât pe partea administrativă cât și 
cea de vânzare; 
• implementarea politicilor companiei, 
• reprezentarea firmei în relația cu autoritățile și partenerii;  
• acordarea de asistenta comercială clientilor și comercializarea 
produselor firmei; 
• menținerea standardului de promovare a imaginii firmei; 
• îndeplinirea targetului lunar de vânzări;  
• respectarea procedurilor financiar-contabile ale firmei 
• instruirea personalului din magazin; 
• verificarea personalului; etc 
 

2005 Director de magazin 
Partener VODAFONE  

RESPONSABILITĂȚI • comercializarea produselor și serviciilor GSM, 
• coordonarea activității echipei 
• consilierea clienților, 
• întocmirea actelor contabile, 
• gestionarea mărfii, 
• activități administrative ce țin de imaginea firmei etc 

2004 Gestionar depozit produse finite 
S.C.CBR S.A. (URSUS) 

RESPONSABILITĂȚI • gestionarea stocurilor, 
• întocmirea actelor aferente, 
• coordonarea personalului aflat în subordine 

2003 Consultant tehnic 
SC. VIPROMIN 2000 SRL Salonta 

RESPONSABILITĂȚI • asigurarea consultanței tehnice, 
• lărgirea portofoliului de clienți, 
• coordonarea punctului de lucru (depozit) din Bistrița, 
• activități administrative 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  
  

10.03.2017-11.03.2017 curs acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Specialist 
managementul deșeurilor COR 325713, certificat de absolvire 

 

27.05-03.06.2015 
 
 

06-16.05.2015 
 

23.02 -26.03.2015 
 

curs acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Expert 
achiziții publice cod COR 214946, certificat de absolvire 
curs acreditat de  Autoritatea Națională pentru Calificări , Manager 
proiect cod COR 242101, certificat de absolvire 
curs acreditat de  Autoritatea Națională pentru Calificări , Formator 
cod COR 242401, certificat de absolvire 
 

2010 - 2013 Doctorand cu frecvență  
Bursă POSDRU 

INSTITUȚIA Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 
FACULTATEA Mecanică 

DEPARTAMENTUL Inginerie Mecanică 
 

TITLUL OBȚINUT Doctor în Inginerie Mecanică 
  

1998 - 2003 Student specializarea zootehnie – Facultatea de Zootehnie și 
Biotehnologii 

INSTITUȚIA Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca 
TITLUL OBȚINUT Inginer diplomat specializarea Zootehnie 

  
1994 - 1998 Elev 
INSTITUȚIA Liceul Teoretic Teiuș, Jud. Alba 

TITLUL OBȚINUT Electromecanic locomotive 
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COMPETENȚE PERSONALE  
LIMBA MATERNĂ Limba română 
LIMBA ENGLEZĂ ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

B2 B2 B2 B2 B1 
 

  
COMPETENȚE DE COMUNICARE Bune competențe de comunicare, relaționare și gestionare a unei echipe, 

dobândite prin experiența proprie de manager de vânzări și prin training-
urile aferente 

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/MANAGERIALE 

Competențele manageriale și organizaționale au fost dobândite în 
perioada în care am fost manager la diverse companii (Vipromin, Voxtel, 
Nokia Shop), de-a lungul activității în alte organizații (AgroTransilvania 
Cluster) și a cursului autorizat de Manager proiect 

COMPETENȚE INFORMATICE O bună cunoaștere a: 
• instrumentelor Microsoft Office,  
• software-ului de proiectare SolidWorks,  
• software-ului de analiză numerică folosind metoda elementelor 

finite ANSYS Workbench,  
• software-ului de analiză numerică folosind metoda volumelor 

finite NovaFlow & Solid CV,  
• software-ului de editare grafică Adobe Photoshop.  
• Webmaster al revistei științifice www.stiintasiinginerie.ro 

  
STAGII DE PRACTICĂ 3 stagii de practică în agricultură în Germania în perioada 2000 - 2001 - 

2002 
PERMIS DE CONDUCERE Categoria B, anul 2003 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
PUBLICAȚII • Unic autor, prim autor sau coautor al 45 lucrări publicate (ISI 

Proceedings și BDI) 
• Prin autor sau coautor la 3 volume de carte (“Elemente de 

Ingineria Mediului” și “Compendii din rezistența materialelor” 
Vol.1 și 2) 

PROIECTE 
 

• Manager proiect “Cercetarea unor metode expeditive, actuale, 
de determinare a tensiunilor din construcții inginerești”, 
decembrie 2010 – decembrie – 2011, Beneficiar Filiala Cluj a 
Asociației Generale a Inginerilor din România 

• Membru în echipa de implementare a proiectului ”Dezvoltarea 
sustenabilă a clusterului agro-industrial sub brandul 
«AgroTransilvania Cluster»”  finanțat din fonduri europene prin 
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice” „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”, mai 2014- 
octombrie 2015 

SEMINARII Teorie și aplicații cu ANSYS Workbench 13, organizat de Continental 
Sibiu și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

DISTINCȚII Diploma Asociației Generale a Inginerilor din România 2014 în domeniul 
Ingineria construcțiilor de mașini, pentru lucrarea “Compendii din 
rezistența materialelor” 

 
AFILIERI Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) – Filiala 

Cluj 
 

Cluj-Napoca      Ș.l.Dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ 

06.06.2017 


