
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume Sauciuc Gelu

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupațional

  Membru provizoriu C.A. - CT BUS SA CONSTANTA

Experienţa profesională ECONOMIST IN CADRUL SERVICIULUI EVIDENTA

Perioada 2008-2015

Funcţia sau postul ocupat Economist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Evidenta stocurilor de produse petroliere pe client si pe tipurile de marfa
Descarcarea de gestiune catre clientii externi .

Numele şi adresa
angajatorului

- S.C.OIL TERMINAL S.A. CONSTANTA

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Serviciul Evidenta
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Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati
principale

Numele si adresa
angajatorului

2015-2022 

Loading Master in cadrul Directiei Marketing Comercial 

- Elaborarea si intocmirea documentelor de import / export in cadrul 
Serviciului Comercial.

- Gestionarea proceselor încărcării și descărcării navelor pentru reducerea la
minimum a diferențelor dintre cantitățile încărcate sau descărcate de către 
navă si investigarea posibilelor cauze ale diferențelor care ar putea apărea.

-    Calculul cantitățillor de import / export a combustibilului brut în stoc
-     Menținerea evidenței rapoartelor de inspecție a tancurilor de marfă și a 
tancurilor de balast.
-     Reducerea la minimum a pierderilor de marfă 
-     Asigurarea calității produsului și investigarea oricărei pierderi de marfă 
sau evenimente de contaminare asociate transferurilor marine sau 
conductelor la Terminal.
-     Asigurarea si evaluarea procedurilor și practicilor complete de control al 
pierderilor daca sunt în vigoare și dacă procedurile și practicile de control al 
pierderilor abordează corect cerințele: de măsurare, eșantionare și testare cat 
și calibrare a  echipamentulor.
-      Concentrarea pe nevoile clientului, cat si protejarea întotdeauna a 
intereselor acestuia.

  OIL TERMINAL S.A  CONSTANTA

Perioada 2002-2007

Calificarea / diploma obţinută Economist licentiat

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Contabilitate Si Informatica De Gestiune
Management Financiar Contabil

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2007-2008

Master In Managementul Prelucrarii Petrolului Si Gazelor

Aptitudini şi competenţe
personale

Leadership,spirit organizatoric, experienta managementului dobandite
Abilitati de planificare si capacitate foarte buna de analiza si sinteza

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

Limba FB FB FB FB B
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Limba B B B B B

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Permis(e) de conducere CAT B
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