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Curriculum Vitae 

 

PÂRJOL IULIU 
 

60 ani 

 
 

Informații 

personale 

Data nașterii:  25/12/1956 Locul naşterii:  Turda  

Domiciliul actual: Turda Permis de conducere: B 

 

Abilități PC MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Autocad 

 

Studii                       Tip Studii                           Superioare 

 

1976 – 1981 

  

Universitatea Tehnică “Traian Vuia”, Timișoara 

Facultatea de Mecanică 

Profil: Tehnologia Construcțiilor de Masini 

Anul absolvirii: 1981 

1971 – 1975  Liceul Mihai Viteazu, Turda  

Profil real 

Anul absolvirii: 1975 

 

 Cursuri Cursuri 

– 1994 Curs de optimizare în proiectare în limba franceză la Universitatea Tehnică, Cluj-
Napoca. 

– 1988 Curs de mentenanță și tribologie la Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca. 

–  Curs de antropologie culturală; sociologia religiilor  

 
 



 

 
© ARC CONSULTING/2016/Raport de selecție  

      Membru în Consiliul de Administraţie 
al Companiei de Apă Arieș S.A. 

  

Experiența 

profesională 

1981 – prezent 

 

S.C. TURDEANA TURDA 

 

2010 – prezent 

Tehnolog șef și responsabil SDV-uri 

 

Responsabilităţi:   

- Controlul documentației tehnologice pentru repere şi 

SDV-uri; 

- Pregătirea tehnologiilor de fabricație și urmărire a 

producției; 

- Modernizarea fabricii și adaptarea la cerințele pieței. 

 

  2008 – 2010  

Director de calitate 

 

Responsabilităţi:   

- Coordonarea și îndrumarea activității de asigurare a 

calității;    

- Coordonarea și îndrumarea activității de control tehnic 

de calitate; 

- Activitatea de audit intern al calității. 

 

 2000 – 2008 

Șef serviciu tehnic 

 

Responsabilităţi: 

- Realizarea programelor de proiectare și dezvoltare 

anuală; 

- Coordonarea activității de cercetare-proiectare 

produse și tehnologii noi (piese și componente auto) 

precum și activitatea de pregătire a fabricației; 

- Coordonarea activității de urmărire și încadrare în 

normele de consum de materii prime și materiale; 

- Realizarea devizelor de consumuri materiale și de 

manoperă pentru stabilirea prețurilor produselor; 

- Analize tehnice pentru eficientizarea consumurilor de 

materii prime și manoperă și reducere de prețuri; 

- Standardizarea internă. 
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 1990 – 2000 

Inginer proiectant 

 

Responsabilităţi 

- Proiectare de tehnologii de fabricație și produse noi; 

- Proiectare de SDV-uri; 

- Implementarea în fabricație a tehnologiilor și SDV-

urilor proiectate.   

 1981 – 1988 

Inginer tehnolog de secție 

 

Responsabilităţi:  

- Urmărirea funcționării și întreținerii SDV-urilor din 

secțiile de producție; 

- Urmărirea funcționării utilajelor și instalațiilor 

tehnologice; 

- Recepția reparațiilor de SDV-uri, utilaje și instalații. 

 

Limbi străine:  

Engleză – Nivel introductiv 

Franceză – Nivel mediu 

Proiecte implementate 

Am conceput programe și proiecte pentru finanțări nerambursabile de la Ministerul mediului, Agenția 

pentru IMM-uri și Ministerul Economiei și Comertului.  

În urma depunerii proiectului “Implementarea și certificarea sitemului calității conform ISO 9001/2001” 

la MEC (Ministerul Economiei și Comerțului) am obtinut finanțări nerambursabile cu care s-a finalizat 

certificarea sistemului calității în SC TURDEANA SA în anul 2005. 

 

Altele 

Am omologat și recertificat produse auto. În 2005 am recertificat omologarea fabricației pentru liniile 

de eșapament din familia Dacia 1300 și 1400 cu RAR, care se fabrică și în prezent ca și piese de 

schimb. 

Am cunoștiințe pentru accesarea fondurilor structurale de la Uniunea Europeana,in acest sens am 

făcut în 2007 primii pași pentru a primii fonduri nerambursabile pentru dezvoltare și retehnologizare la 

SC TURDEANA SA. 


