
VINTILA CONSTANTIN RAZVAN
Cost Controller - PORR Romania

Din Bucuresti

Date contact

Email: 

Despre mine

Sunt o persoana sociabila, dinamica si deschisa, doresc sa imi continui cariera in domeniul ingineriei, atat pentru a investi in

dezvoltarea mea personala, cat si a companiei pentru care lucrez. Deasemenea sunt o persoana increazatoare in propriile

forte si foarte motivata sa-si atinga scopurile in viata si care vrea sa acumuleze cat mai multe de la zi la zi. Ma consider un om

calm, iar asta ma ajuta sa rezolv problemele si sa nu ma panichez in situatii dificile.

Experienţă profesională

Experienţă pe

departamente

Inginerie: 5 ani și 8 luni

Construcţii / Instalaţii: 2 ani

Sep 2022 - prezent Cost Controller - PORR Romania
3 luni București | Inginerie | Construcţii

In cadrul departamentului de Controlling pentru Proiectul de Modernizare CF Vidra-Comana, principalele
atributii sunt:
- colectarea datelor din santier (situatii de lucrari, previziuni decontare);
- verificarea si analizarea productiei din santier cu estimarea initiala lunara/costuri inregistrate in contabilitate
(real vs planificat);
- verificarea rapoartelor de lucru zilnice si analizarea productivitatii atinse real fata de cat a fost initial estimat;
- realizarea rapoartelor de costuri pentru Head Management (mentionarea neregulilor gasite in santier si a
lucrarilor ce necesita o atentie sporita in perioada urmatoare);
- verificarea lucrarilor executate in teren lunar.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
itwo

Iun 2021 - Sep 2022 Inginer ofertare (licitatii) - Astaldi/WeBuild SpA
1 an și 4 luni București | Inginerie | Construcţii

Rolul meu principal in cadrul companiei este de estimator in cadrul proiectelor mari din Romania, cum ar fi
Constructia de Autostrazi, Cai ferate, Cladiri.
Principalele atributii avute in cadrul job-ului ar fi:
- verificarea si intelegerea documentatiei si cerintelor beneficiarului in vederea unei estimari cat mai corecte;
- verificarea listelor de cantitati venite de la Beneficiar de eventuale greseli/neconformitati si notificarea lor
catre Beneficiar (in cazu unui contract FIDIC Rosu);
- centralizarea materialelor necesare estimarii articolelor si extragerea fiselor tehnice pentru a le da
departamentului de Achizitii pentru a cere oferte de la furnizori;
- estimarea articolelor proiectului (necesar manopera/material/echipamente);
- comunicarea cu superiorii in vederea eventualelor probleme (posibile pierderi, cantitati gresite, cerinte
speciale proiect, etc);
- comunicarea cu inginerii proiectanti, responsabili de intocmirea cantitatilor proiectului si verificarea listelor
venite din partea lor (relevant unor contracte FIDIC Galben).

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Microsoft Teams, SEAP licitatii, RIB Candy, BIMWorks.Online
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Apr 2017 - Iun 2021 Cost/Technical controller - S.C. STRABAG S.R.L.
4 ani și 3 luni București | Inginerie | Construcţii

In cadrul departamentului de Controlling pentru constructii drumuri, principalele atributii avute in cadrul
companiei erau:
- colectarea datelor din santier (situatii de lucrari, previziuni decontare);
- verificarea si analizarea productiei din santier cu estimarea initiala lunara/costuri inregistrate in contabilitate
(real vs planificat);
- verificarea rapoartelor de lucru zilnice si analizarea productivitatii atinse real fata de cat a fost initial estimat;
- realizarea rapoartelor de costuri pentru Head Management (mentionarea neregulilor gasite in santier si a
lucrarilor ce necesita o atentie sporita in perioada urmatoare);
- implicarea activa in cadrul proiectelor avute ca sarcina de control tehnic si financiar;
- predarea de cursuri pentru aplicatii noi ce urmeaza a fi implementate la santier;
- implicare in gasirea de solutii pentru lucrarile din contract ce depasesc bugetul alocat initial;
- verificarea contractelor incheiate cu subcontractantii;
- deplasarea pe santierele din tara pentru clarificarea eventualelor neclaritati;
- analizarea cantitatilor consumate de catre statiile de asfalt ale companiei (planificat vs real vs achizitionat);
- actualizarea periodica a costurilor utilajelor din baza de date a programului de estimare;
- actualizarea periodica a proiectelor mari aparute in SICAP;
- centralizarea lunara a documentelor de precalificare ale companiei necesare pentru licitatii (certificate taxe
locale, ORC, caziere judiciare)
- pregatirea licitatiilor(estimare, calificare) pentru depunere;

Abilităţi și competenţe dobândite: 
AutoCAD, Microsoft Project, IBM Lotus Notes, Bricscad, microsoft word, Dropbox, cost controlling, microsoft
excel, tilos, microsoft outlook, Microsoft OneNote, google earth pro, as4u, itwo, sicap, Deschis la acumularea
de noi informatii, Power BI, Microsoft Teams

Dec 2015 - Mar 2017 Inginer Serviciul Tehnic - S.C. ATHENAEUM CONSTRUCT S.A.
1 an și 4 luni București | Construcţii / Instalaţii | Construcţii

Sarcini principale:
- masuratori luate in teren la diverse obiective;
- elaborare documentatie de calificare pentru participarea la licitatii;
- intocmit devize oferta pentru participarea la licitatii/potentiali clienti;
- intocmirea situatiilor de plata lunare;
Alte sarcini avute:
- sef santier temporar
- emitere cereri de oferta catre diversi furnizori

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Microsoft Office, WinDev, SEAP

Oct 2015 - Dec 2015 Inginer Tehnic - S.C. ALUMRO EXPERT S.R.L.
3 luni București | Construcţii / Instalaţii | Construcţii

Activitatea zilnica consta in:
- convorbiri telefonice cu potentiali clienti;
- calcule pentru a intocmi oferta la produsul cerut de catre client;
- vizite la santier;
- masuratori la clienti care doreau produsele din catalog.

Abilităţi și competenţe dobândite: 
AutoCAD 2d, Winarhi

Iul 2015 - Oct 2015 Tehnician AutoCAD - VINCOS GAZ S.R.L.
4 luni București | Construcţii / Instalaţii | Construcţii

- Vizionarea scarilor de bloc la care urmau sa se realizeze separari de apa;
- Colaborarea cu un responsabil al blocului pentru respectiva lucrare de separare;
- Realizarea schitelor la respectivele locatii;
- Vizionarea apartamentelor/caselor care urmau sa fie debransate de la reteaua publica de distributie pentru a
face racord separat de gaze sau pentru racordarea la gaze;
- Realizarea de schite la fata locului a apartamentelor/caselor;
- Intocmirea de relevee dupa schitele luate la fata locului

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Microsoft Office, AutoCAD 2d
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Iul 2013 - Sep 2013 Desenator Autocad - S.C. Vincos Gaz S.R.L.
3 luni Slatina | Construcţii / Instalaţii | Construcţii

- Vizionarea scarilor de bloc la care urmau sa se realizeze separari de apa;
- Colaborarea cu un responsabil al blocului pentru respectiva lucrare de separare;
- Realizarea schitelor la respectivele locatii;
- Vizionarea apartamentelor/caselor care urmau sa fie debransate de la reteaua publica de distributie pentru a
face racord separat de gaze sau pentru racordarea la gaze;
- Realizarea de schite la fata locului a apartamentelor/caselor;
- Intocmirea de relevee dupa schitele luate la fata locului

Abilităţi și competenţe dobândite: 
Microsoft Office, AutoCAD 2d

Educaţie

2015 - 2017 Masterat - Universitatea Tehnica de Constructii
Inginerie Structurala - Lb. engleza | București

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

2010 - 2015 Facultate - Universitatea Tehnica de Constructii
Inginerie Civila | București

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole (F.C.C.I.A)

2006 - 2010 Liceu / Școală profesională - Colegiul National "Radu Greceanu''
Matematica - Informatica | Slatina

Atestat Limba Engleza si Informatica

Abilităţi

Abilităţi generale

WinDev, microsoft office - nivel avansat, ETABS, Adaptare la orice situatie, Mathcad, Utilizare calculator, microsoft windows,

AutoCAD, SAP 2000

Limbi străine

engleză - Avansat, franceză - Începător, italiană - Începător

Alte informaţii

Certificări

Infinity Certificate

dobândit în Sep 2018

Training for Microsoft Project

Proiecte

Licitatii proiecte infrastructura

perioada Iun 2021 - Sep 2022

Participarea in cadrul Webuild la proiecte importante din infrastructura rutiera si feroviara. 
Proiecte licitate: - Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3 Cornetu - Tigveni (Contract castigat);
Reabilitare CF Caransebes - Arad: 4 loturi (2 loturi castigate);
Reabilitare CF Cluj - Oradea - Episcopia Bihor: 4 loturi (1 lot castigat).
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Proiecte infrastructura

perioada Sep 2017 - Mar 2020

Participarea in cadrul echipei tehnice (calculatie, precalificare) intru depunerea ofertei pentru Realizarea autostrazii Brasov - Tg Mures - Cluj -
Oradea, sectiunea 3C2: Chiribis - Biharia.

Permis de conducere

Categoria: B / dobândit în: 27 aug 2009
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