
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informaţii personale  
Nume / Prenume MICU, Romulus 

Adresă(e) Vasile Alecsandri nr. 19, cod poştal 515600, Cugir, Alba, România 
Telefon(oane) Fix: (40-258) 75 14 76 Mobil: (40-073) 003 34 10 

Fax(uri)  
E-mail(uri) micuromulus@yahoo.com 

  
Naţionalitate(-tăţi) Română 

  
Data naşterii 21.09.1953 

  
Sex Masculin 

Experienţa profesională  
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

15.04.2019-31.07.2019 
Consilier director general 
Consilierea directorului general privind aspectele tehnice, de productie si de calitate  
 
Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

                
 
 
 
 

               
  Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

12.06.2017-21.09.2018; 24.09.2018-14.04.2019 
Inspector Şef Calitate 

-proiectarea si implementarea unui sistem al calitatii in conformitate cu standardele internationale ISO 9001 şi AQAP 2110; 
-certificarea sistemului calitatii cu organisme acreditate in acest sens; 
-organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final; 
-organizarea verificarilor metrologice la DMM-urile din dotare; 
-efectuarea de audituri interne ale calitatii; 
-analize ale neconformitatilor; 
-rezolvarea reclamatiilor. 
 
Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 
Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 

sept. 2012-11.06.2017 
Director general Societatea Uzina Mecanica Cugir SA 

• conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii S. UM Cugir SA in baza contractului de mandat, 
respectiv:  

• planificarea şi coordonarea activităţii intreprinderii; 

• definirea şi formularea politicii economico-sociale; 

• aprecierea rezultatelor obţinute; 

• realizarea obligatiilor asumate de societate prin contractele comerciale; 



 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

• reprezentarea societatii in raporturile cu tertii purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste 
actele de conducere 

 
Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 

 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 

   iunie 2009- sept. 2012 
Inspector Şef Calitate 
-proiectarea si implementarea unui sistem al calitatii in conformitate cu standardele internationale ISO 9001 şi AQAP 2110; 
-certificarea sistemului calitatii cu organisme acreditate in acest sens; 
-organizarea activitatilor de inspectii la primire, pe flux si la final; 
-organizarea verificarilor metrologice la DMM-urile din dotare; 
-efectuarea de audituri interne ale calitatii; 
-analize ale neconformitatilor; 
-rezolvarea reclamatiilor. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 
Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 
 

 
  martie 2007 – iunie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director general Societatea Comerciala Uzina Mecanica Cugir SA 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
• planificarea şi coordonarea activităţii intreprinderii; 

• definirea şi formularea politicii economico-sociale; 

• aprecierea rezultatelor obţinute; 

• reprezentarea unităţii în tranzacţiile cu terţii. 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 
 

Perioada 2005 – martie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Şef Centru de Gestiune Sculărie, Utilităţi, Elemente de Cuplare şi Frânare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• planificarea şi coordonarea activităţii de producţie; 

• coordonarea utilizării resurselor materiale, financiare şi umane; 

• stabilirea modalităţilor de execuţie a lucrărilor din cadrul organizaţiei; 

• reprezentarea unităţii  în relaţiile cu alte sectoare ale  intreprinderii sau cu terţii. 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  
Perioada 2003 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Sculărie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• planificarea şi coordonarea activităţii de producţie; 

• coordonarea utilizării resurselor materiale, financiare şi umane; 

• stabilirea modalităţilor de execuţie a lucrărilor din cadrul organizaţiei; 

• reprezentarea unităţii  în relaţiile cu alte sectoare ale intreprinderii sau cu terţii. 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Tipul activităţii sau sectorul de Fabricarea armamentului şi muniţiei 



activitate 
  

Perioada 1987 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef Secţie Sculărie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• planificarea şi coordonarea activităţii de producţie; 

• coordonarea utilizării resurselor materiale, financiare şi umane; 

• stabilirea modalităţilor de execuţie a lucrărilor din cadrul organizaţiei; 

• reprezentarea unităţii  în relaţiile cu alte sectoare ale intreprinderii sau cu terţii. 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Uzina Mecanică Cugir S.A., Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 

Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  
Perioada 1981 - 1987 

Funcţia sau postul ocupat Şef atelier dispozitive şi matriţe – Secţia Sculărie 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
• planificarea şi coordonarea activităţii de executare a lucrărilor în cadrul atelierului; 

• urmărirea respectării termenelor planificate pentru execuţia reperelor; 

• colaborarea cu şeful de secţie privind utilizarea optimă a tehnologiilor de fabricaţie, a resurselor 
materiale, financiare şi umane ce concură la realizarea produselor realizate în cadrul atelierului şi-a 
secţiei. 

Numele şi adresa angajatorului Uzina Mecanică Cugir , Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 
Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  
Perioada 1977 - 1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant scule-dispozitive-verificatoare – Secţia Sculărie 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
• proiectarea produselor/ reperelor realizate în cadrul secţiei  

• elaborarea de  tehnologii de fabricaţie pentru reperele lansate în fabricaţie; 

• urmărirea procesului de fabricaţie conform tehnologiei elaborate; 

• adaptarea proiectării produselor/ reperelor şi-a tehnologiei de fabricaţie în funcţie de posibilitatea de 
prelucrare şi cerinţele de fabricaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Uzina Mecanică Cugir , Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, Alba 
Tel.: (40-258) 75 19 91 – Fax (40-258) 75 49 40 – E-mail: umcugir@yahoo.com 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 
 

  

Educaţie şi formare  
  

 Perioada 1972 - 1977 

Calificarea / diploma obţinută Inginer (diplomă de absolvire) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale 

• practică profesională (analiza practică a proceselor teoretic studiate: tratament termic, studiul metalelor, prelucrarea pe 
maşini unelte clasice şi neconvenţionale); 

• ştiinţe aplicate în industria de maşini si echipamente (matematică, chimie, fizică) 

• tehnologie profesională (studiul metalelor, tratamente termice, rezistenţa materialelor, organe de maşini, tehnologia 
construcţiilor de maşini, scule aşchietoare, maşini unelte,  tehnologii neconvenţionale) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Traian Vuia  Timişoara– Facultatea de Mecanică – secţia: Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7    

  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Româna 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar 
Limba rusă  B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

  
Competenţe şi abilităţi sociale De-a lungul activităţii, prin poziţiile pe care le-am ocupat, s-a fundamentat şi consolidat spiritul de echipă de aşa 

manieră încât îmi este uşor să construiesc o echipă şi să determin acţiuni solidare. 
În toată activitatea mea, pe plan psihologic, am reuşit şi  reuşesc să fac legătura firească între evenimente, gânduri şi 
emoţii, astfel că pot înlătura prejudecăţi şi stereotipuri. 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Consider că am capacitate de coordonare şi conducere dobândită şi demonstrată în context profesional, datorită 
funcţiilor de conducere pe care le-am deţinut (şef secţie, şef centru de gestiune, director) şi funcţiei pe care o deţin în 
continuare 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Am capacitatea de a adapta problemele la realitatea obiectivă. 
Aptitudinile şi competenţele tehnice mi-au fost puse în valoare şi prin publicarea la Editura AGIR a  lucrărilor ”Posibilităţi de 
dezvoltare a manufacturării frezelor melc la SC Uzina Mecanică Cugir SA”, respectiv, „Posibilităţi de execuţie a sculelor 
aşchietoare pentru construcţia de maşini în Sucursala Sculărie de la SC Uzina Mecanică Cugir”.  De asemenea, datorită 
competenţelor şi aptitudinilor tehnice, mi-am adus aportul direct la  execuţia ştanţelor de precizie, a filierelor speciale pentru 
laminarea benzilor de cauciuc pentru anvelope auto, a matriţelor de turnare sub presiune, a coturilor de evacuare a gazelor la 
centralele termice, produse realizate în cadrul S.C. UM Cugir S.A. –Secţia Sculărie. 

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
Utilizez instrumentele Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  şi  internet 

  
Permis(e) de conducere Categoria B 

 

 


