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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   
 

    14.09.2021- 
pană în prezent                   S.C. CASA MOBINSTAL S.R.L. Iași, atribuții: 
  

❖ Specialist resurse umane (HR) 
-recrutare personal,  
-dosare personal,  

                                          -angajări,încetări,  
                                          -acte aditionale (suspendări, detașări, modificare salar, funcție etc.      
                                          -înregistrări, modificări în  Revisal, 
                                          -transmiteri Reges etc. 

                                               

❖ Contabilitate primară- Introducerea și prelucrarea datelor în programele 
informatice NEXUS, SAGA. 

- Salarizare, pontaje (operare concedii de odihna, concedii medicale etc.) 

- Operațiuni de încasare și plăți cu numerar (registru de casa) 

- Înregistrare extras de cont bancar 

- Inregistrări justificări avansuri spre decontare 

- Înregistrez facturi intrări 

 

           
  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bartic (casătorită Lazăr) Cezarina - Georgiana 

Adresa   
 
  Str. Minervei, municipiul Iași, județul Iași 

Telefon 0754 635 369   

E-mail bartic.georgiana91@gmail.com 

Naţionalitate Român 

Data naşterii 01.06.1991 

Sex 
 
 

Feminin 

mailto:bartic.georgiana91@gmail.com
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- Emitere facturi clienți. 

                                              
❖ Responsabil securitate și sănătate în muncă (SSM) 

 
- Intruirea intruductiv generala si lunară personalului 
- elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, 

tinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate de către 
fiecare angajat; 

- identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare 
componentă a sistemului de muncă (mijloace de producţie, sarcină de 
muncă, mediul de muncă şi executant), pentru fiecare loc de 
muncă/post de lucru; 

- elaborarea şi actualizarea anuală a planului de prevenire şi protecţie, 
cu măsurile tehnice, organizatorice, igienico – sanitare şi de altă 
natură. 
 

❖  Cadru Tehnic PSI 
 

-  intruirea intruductiv generala si lunară personalului  
-  propuneri, reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de 

apărare împotriva incendiilor în domeniul specific. 

-  consultanță în vederea dotării cu mijloace de stingere a incendiilor, a 
întocmirii fişei obiectivului şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor ce  
revin conform Legii 307/2006, art.16 conducătorului unităţii în acest 
domeniu. 

 
❖  Responsabil  cu protectia mediului și gestiunea deșeurilor. 
 

- gestionarea actelor normative de mediu, 
- coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului, 
- efectuarea raportările de mediu (gestiune deseuri, declaratii catre 
fondul de mediu, acte, avize etc.). 

 
    02.05.2021-10.09.2021      S.C. MOSKAT GRUP METAL S.R.L. Iași, atribuții identice: 
                                             Specialist resurse umane, responsabil securitate și sănătate în muncă 

(SSM), PSI, Evaluator de riscuri, contabilitate primară, responsabil cu 
protectia mediului și gestiunea deșeurilor. 

 
     11.08.2020 – 01.05.2021  S.C. LUCA EVOLUTION CONSTRUCT S.R.L. Iași, atribuții identice: 
                                            Specialist resurse umane, responsabil securitate și sănătate în muncă 

(SSM), PSI, Evaluator de riscuri, contabilitate primară, responsabil cu 
protectia mediului și gestiunea deșeurilor. 

             01/10/2016-  
                 pană în prezent                   Inginer doctorand în cadrul Facultății Hidrotehnică, Geodezie și  
                                                               Ingineria mediului, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
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    2021                    Curs de Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în 
muncă,  organizat de  Facultatea  de  Știința și Ingineria Materialelor  
Centru de Securitate și Sănătate în Muncă, Universitatea Tehnică 
Gheorghe Asachi, Iași 

 
          2021                          Curs Cadru Tehnic P.S.I. 
         
           2020                         Diplomă Inspector Securitate si sanatate în muncă  
                                           Centrul de pregătire și perfecționare profesională al Inspecției Muncii; 
      
          2019                         Diplomă Inspector Resurse Umane 
                                           Centrul de pregătire și perfecționare profesională al Inspecției M uncii; 
  

 

 

 
COMPETENŢE 
PERSONALE 

 
 
 
 
 

 
 

Diplomă de merit pentru performanțe bune în activitatea 
sportive.Grup Școlar „Radu Cernătescu” ,Iași. Asociația Sportivă 
Chimis, 2006-2010. 
 
Certificat de absolvire pentru activitatea desfășurată în cadrul 

     2014 –2016  Diplomă de Master, Ingineria și Managementul Factorilor      
de mediu 
 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași  

Facultatea de Hidrotehnică Geodezie și Ingineria mediului, Iași 
(România); 

      2010 –2014 Diplomă de Licență, Ingineria și Protecția Mediului în 
Agricultură 

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași  

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Iași 
(România);  

   2006 –2010 Diplomă Resure Naturale și Protecția Mediului 
Liceul Tehnologic Petru Poni, Iași (România); 
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DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

Centrului de excelență pentru tineri capabili de performanță la 
disciplina geografie Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, 2008-
2009. 
 

Certificat de absolvire a cursului Elaborarea, evaluarea  și prezentarea 
materialelor știițifice: strategii, etica și deontologie. Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași,  octombrie-decembrie 2017. 

Certificat de absolvire pentru absolvirea cursului: Proprietatea 
intelectuală și etica cercetării știițifice. Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” Iași ,noiembrie-decembrie 2017. 

Certificat de participare la Simpozionul International Geomat,editia 
a 5-a ,Geomatics and new tehnologies of geospatial science. 
Facultatea Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria mediului, 23-24 
noiembrie 2017. 
 
Certificat de participare la International Symposium, Present 
Environment and Sustainable Development. Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, 2- 4 iunie 2017. 
 

Diplomă de participare la Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești. 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 14 mai 2018. 

 

Certificat de participare la Simpozionul de Agricultură și industrie 
alimentară.USAMV Iași, 19 octombrie 2018. 
 

Diplomă de participare la Conferința Școlii Doctorale. Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 23 - 24 mai 2018. 

Certificat de participare la International Conference on Chemical 
Engineering Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 
31octombrie - 2 noiembrie 2018. 

Certificat de participare la International Conference on Environmental 
Engineering and Management (ICEEM), 18-21 septembrie 2019. 

 

 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Franceză B2 B2 A1 A1 A1 

Competenţe de – Spirit de lider; 
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comunicare – Capacitate de organizare in scris si discurs oral; 

– Capacitate de a lua decizii sub stress; 

– Capacitate de analiza și sinteza; 

– Capacitate de asimilare pentru noi informații și abilități; 

– Disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale; 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale 

– Spirit analitic; 

– Lucru în echipă; 

– Spirit de evaluare și îmbunătățire; 

– Monitorizarea lucrului în echipă; 

 -Bune abilități de comunicare, prezentare, negociere și convingere; 

Competenţe dobândite 
la locul de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Capacitate de adaptare, de comunicare și de creativitate; 

-Capacitate de autodezvoltare profesională; 

- O bună stăpânire a MICROSOFT OFFICE (word, excel şi powerpoint). 

-Introducerea și prelucrarea datelor în programele informatice REVISAL, 
REGES. 

-  Introducerea și prelucrarea datelor în programele informatice NEXUS, 

SAGA. 

-Reprezentarea intereselor angajatorului la controalele efectuate de 
către I.T.M. 

-Menținerea relațiilor administrative cu ITM, AJOFM și alte instituții ale 
statului. 

Competenţă digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunic
are 

Creare 
de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvare
a de 

probleme 

 
Utilizator  

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator  

experimentat 
Utilizator  

experimentat 
Utilizator  

experimentat 

   
Permis de conducere  

     
 Categoria B, din anul 2010 
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Lazar Cezarina Georgiana 

                                                                                                                       
 


