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INFORMAŢII PERSONALE Coroian Adrian  
 

 

 Strada Laminoriștilor, nr. 17, Câmpia Turzii, 405100, România 
 

 
   +40 743454858        

 
 

 adrian.coroian@mep.utcluj.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 04/08/1981 | Naţionalitatea Română  

 

  

EXPERIENTA PROFESSIONALA 
  

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
 

POZIŢIA 
 

Asistent universitar, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea Construcții de 
Mașini, Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice 
 

Asistent – poziția 43 din statul de funcții al departamentului. 

Oct. 2019 - Prezent  Cadru Didactic Asociat  

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (www.utcluj.ro) 

▪ Ore de laborator la disciplinele: Vibrații mecanice, Labview și Matlab.  

▪ Activități de cercetare privind caracterizarea materialelor poroase fonoabsorbante utilizate in 
industria auto. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Cercetare. 
 

Sep. 2018 – Sep. 2020  Manager de Proiect 

Osma Plast România (www.osma-group.com) 

▪ Coordonarea activităților din cadrul proiectelor noi, supervizând toate părțile implicate. 

▪ Organizarea ședințelor pentru demararea proiectelor (kick off meeting). 

▪ Clarificare roluri si responsabilități pentru echipa implicată în proiect. 

▪ Întocmirea ofertelor de preț pentru proiectele noi. 

▪ Monitorizarea aspectelor privind costurile totale, evoluția activităților planificate in cadrul proiectului. 

▪ Identificarea riscurilor din proiect si comunicarea lor. 

▪ Asigurarea circulației informației în cadrul proiectului, prin canalele de comunicare predefinite, pentru 
toate departamentele implicate. 

▪ Raportarea periodică a statusului proiectelor, în raport cu planul stabilit, către managementul 
superior. 
 

Tipul sau sectorul de activitate   Dezvoltare produs nou, construcție matrițe, injectare mase plastice, acoperirea 

metalică cu crom, asamblare. 
 

Oct. 2014 – Sep. 2018  Inginer Asigurarea Calitații  

Osma Plast România (www.osma-group.com) 

▪ Responsabil pentru asigurarea calității in departamentul de injectare a maselor din plastic. 

▪ Întocmirea documentației PPAP si efectuarea măsurătorilor pentru produselor noi. 

▪ Auditarea periodică a proceselor de injectare, asamblare si acoperire metalică. 

▪ Analizarea si identificarea cauzelor care generează produse neconforme din punct de vedere 
calitativ. 

▪ Utilizarea instrumentelor corespunzătoare pentru asigurarea calității: PDCA, 8D, 5 Why pentru     
rezolvarea plângerilor clienților privind calitatea produselor livrate. 

▪ Măsurarea dimensiunilor critice ale produselor injectate folosind masina de măsurat in coordonate 
3D. 

▪ Întocmirea si actualizarea instrucțiunilor de lucru utilizate in cadrul procesului de injectare. 
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Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare produs, construcție matrițe, injectare mase plastice, acoperirea 

metalica cu crom, asamblare. 
 
 

Apr. 2014 – Iun. 2014  Inginer CAE  

AMET S.R.L Italia (www.amet.it) 

▪ Crearea modelului de elemente finite pornind de la fișierul CAD utilizând HyperMesh. 

▪ Setarea condițiilor de frontieră. 

▪ Analiza modală efectuată pe structura automobilului. 

▪ Analiza răspunsului în frecvență efectuată pe componente ale automobilului utillizând RADIOSS. 

▪ Optimizarea topologică a componentelor automobilului utilizând OPTISTRUCT. 

▪ Post-procesarea rezultatelor utilizând HYPERVIEW. 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare și Inovație. 

 

Oct. 2010 – Ian. 2014 Doctorand cu bursă  

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (www.utcluj.ro) 

▪ Studii privind modelarea vibro-acustică a habitaclului automobilului. 

▪ Ore de laborator la disciplinele: Vibrații mecanice, Labview. 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare 

 

Oct. 2008 – Apr. 2010 Inginer Mentenanță  

SC Atlas Corporation SRL, București, Romania 

▪ Mentenanța pentru dozatoarele și agitatoarele folosite în procesul de preparare a vopselei lavabile.  

▪ Formarea personalului in vederea utilizării corecte a celor 2 echipamente. 
 
Tipul sau sectorul de activitate   Producător materiale de construcții 

 

Mar. 2008 – Oct. 2008 Inginer Calitate 

SC Tehnomat SRL, Cluj Napoca, Romania 

▪ Măsurarea dimensională a componentelor mecanice în conformitate cu desenul de execuție 

▪ Întocmirea rapoartelor de neconformitate pentru furnizori. 
 
Tipul sau sectorul de activitate    Producător de mașini speciale și de sisteme automate de asamblare 

 

Mar. 2007 – Mar. 2008 Inginer Producție 

SC Argillon, Turda, Romania 

▪ Coordonarea și supervizarea activității din sectorul Uscarea Electrică a Hublilor 
 
Tipul sau sectorul de activitate     Producător izolatori din porțelan de medie și înaltă tensiune 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

Oct. 2010 – Ian. 2014  
 
 
 
 

Doctor în domeniul Inginerie Mecanică  EQF Level 8  

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca  

▪ Titlul tezei: Contribuții privind modelararea vibroacustică în habitaclul automobilului. 
  

Oct. 2001 – Iun. 2006 Inginer Diplomat, specializarea inginerie mecanică (șef de promoție) EQF Level 7 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca  

▪ Mecanică, Rezistența materialelor, Știința materialelor, Vibrații mecanice, Organe de mașini și 
mecanisme, Elemente de proiectare, Metode numerice, Toleranțe și control dimensional, Metoda 
elementului finit, CAD în ingineria mecanică, Robotică, Măsurători și sisteme de achiziții, etc. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 
 
 
 
 

Limba maternă Română  

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2 B2 B2 B2 

Franceză B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competențe de cercetare dobândite în perioada studiilor doctorale 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii dobândită în compania Osma Plast România 

▪ auditor intern pe diferite procese de producție 

▪ managementul proiectelor 

▪ analiza procesului de injectare mase plastice. 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare caracterizată prin claritate, coerentă, strategie dobândite prin 
experienţa proprie de manager de proiect. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ conducerea unei echipe dintr-un proiect 

▪ bune abilități de time management  

▪ capacitate de multitasking obținută în relația cu furnizorii interni și externi 

▪ motivarea și crearea spiritului de echipă 

Competenţe informatice  ▪ Matlab, MathCAD, LabView, AutoCAD, Solid Works, Hypermesh, Radios, Hyperview, Hypergraph 

Permis de conducere  ▪ B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificări 

1. Coroian, A., Lupea, I., Vibro – acoustic analysis of passenger compartment, Acta Tehnica  

Napocensis, Applied Mathematics and Mechanics 54, Volume IV, 2011. 

2. Coroian, A., Lupea, I., Improving the sound pressure level for a simplified passenger cabin 
by using modal particpation and size optimization, Romanian Journal of Acoustics and 

Vibration, Volume X, issue 1, 2013. 

3. Coroian, A., Lupea, I., Studies regarding the effect of the sound absorbing materials on the 
sound pressure level inside the simplified passenger cabin, Acta Technica Napocensis, 

Applied Mathematics and Mechanics 56, Vol.III, 2013. 

4. Lupea, I., Coroian, A., Considerations on the vehicle floor carpet vibro-acoustic modelling, 

Acta Technica Napocensis, Applied Mathematics and Mechanics 59, Vol. VI, 2013. 

5. Lupea, I., Porcar, D., Coroian, A., Device for assessing the flow resistivity of acoustic 
absorbing fibrous materials, Acta Technica Napocensis, Applied Mathematics and Mechanics 

56, Vol. III, 2013. 

Certificat competență lingvistică, Certificat Auditor Intern, Manager de proiect acredit ANC. 

ANEXE 
  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ publicaţii.  


