
CURRICULUM VITAE

INFORMA II PERSONALEȚ :  SIMU MIRCEA
Str. Victoriei, nr.41, bloc V7, ap.11, Cugir, judetul Alba, cod 515600, Romania

0744312728  , 0736106790    

mirceasimu@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 29/12/1960 | Naţionalitatea romana

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. – str.21 Decembrie 1989, nr.1A

2017- prezent :                             MANAGER CALITATE (INSPECTOR EF CALITATE, EF SERVICIU)Ș Ș

Activitati si responsabilitati: Managementul calității,, implementarea și 

                                                          coordonarea sistemului de management al calității activităților organizației și al 

                                                          produselor

Tipul sau secorul de activitate:  Industria de apărare

Decembrie 2012- 2017:               Sef Serviciu Resurse Umane, Management, Normare

Activitati si responsabilitati: Managementul resurselor umane

Tipul sau secorul de activitate:  Industria de apărare

S.C. CUGIREANA  S.A. , str. Victoriei, nr.1

Mai 2012- Decembrie 2012:   Sef Serviciu Gospodarire

Activitati si responsabilitati: Gospodărire comunală

Tipul sau secorul de activitate:  Servicii

mailto:mirceasimu@yahoo.com


PRIMARIA ORASULUI CUGIR, str. I.L.Caragiale, nr.1

2006- Mai2012:                                      Consilier juridic

Activitati si responsabilitati: consiliere juridica, reprezentare in instanta

2003-2005:                                            Sef Serviciu Informare , relatii publice

Activitati si responsabilitati: gestionarea problematicii de relatii publice a institutiei
                                                                 Purtator de cuvant al insititutiei si responsabil Relatii internationale al Primariei
                                                                 Redactor sef al publicatiei Curierul de Cugir editat de Primarie
                                                                 Organizator de conferinte de presa si alte actiuni de promovare ale institutiei

1998-2003:                                             Sef Birou Relatii publice
Activitati si responsabilitati: gestionarea problematicii de relatii publice a institutiei

                                                                Purtator de cuvant al insititutiei si responsabil Relatii internationale al Primariei
                                                                Redactor sef al publicatiei Curierul de Cugir editat de Primarie
                                                                Organizator de conferinte de presa si alte actiuni de promovare ale institutiei

1995-1998:                                             Inspector
Activitati si responsabilitati: inspector Asistenta sociala

Tipul sau secorul de activitate:  Adminsitar ie publicăț

S.C. U.M. CUGIR

1987-1992:                                             Subinginer ef Atelier Montaj  produse 608, 615Ș

1979-1987:                                             Muncitor, lăcătu  Mec. I A i Mec. IX, ș ș

Tipul sau secorul de activitate:  Industria de apărare

ALTE ACTIVITATI
PROFESIONALE

2015-2016:                                                       Responsabil Centru in Proiectul „Combate somajul”
                                                                       
                                                                           Activitati si responsabilitati: coordonare activitate Centru, coordonare lectori
                                                               

Tipul sau sectorul de activitate: proiect cu finantare europeana

2010-2012:                                              Realizator emisiuni Radio Energy Cugir
                                                                       
                                                                           Activitati si responsabilitati: realizare emisiune live „Rondul de seara”, spoturi publicitare
                                                              

 Tipul sau sectorul de activitate: presa audio

1999-2005:                                               Redactor si redactor sef  Radio Vest Cugir
                                                                       
                                                                           Activitati si responsabilitati: coordonare activitate redactie, publicitate, spoturi radio, realizator  
                                                                                                              Emisiuni

                                                                   Tipul sau sectorul de activitate: presa audio



2003-2004:                                                Membru in echipa de implementare a Proiectului „Biroul de Consiliere   
                                                      pentru Cetateni Cugir”
                                                                       
                                                                             Activitati si responsabilitati: responsabil comunicare si promovare (pliante de promovare,  
                                                                                                                        emisiuni  radio, articole in  presa  locala

                                                                   Tipul sau sectorul de activitate: Proiect PHARE

2001-2002:                                              Membru in echipa de implementare a Proiectului „Centru de productie si
                                                    montare a dalelor din beton Cugir”
                                                                       
                                                                           Activitati si responsabilitati: coordonare echipa tehnica, promovare

                                                               Tipul sau sectorul de activitate: Proiect finantat de USAID

2012- prezent:                                        Consilier local în cadrul Consiliului Local al ora ului Cugirș
                                                                       
                                                                           Tipul sau sectorul de activitate: Administra ie publică localăț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2009-2010:                                              Master Managementul Serviciilor Publice

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

2001-2006:                                              Licen iat în tiin e juridice: juristț Ș ț

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

1982-1986:                                              Institutul Politehnic Cluj-Napoca- Facultatea de Mecanica- subinginer TCM

1975-1979:                                              Liceul Industrial nr.1 Cugir

CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA

2018:                                                        „Manager Calitate”- Curs acreditat de Min. Muncii si Ministerul Educatiei Nationale

2016:                                                        „Managementul Resurselor Umane”- Curs acreditat de Min. Muncii si Ministerul Educatiei  
                                                                                                                                  Nationale

2014:                                                        „Manager Resurse Umane”- Curs acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale

2007:                                                         „Drept comunitar si integrare europeana”- Institutul National de Administratie

2004:                                                         „Managementul schimbarii si integrarea europeana”- Institutul National de Administratie

2003:                                                          „Managementul relatiilor publice”- Institutul National de Administratie

2003:                                                          „Relatii publice” – FIMAN Bucuresti

2002:                                                          „Relatii publice si mass media” – Institutul National de Administratie

2001:                                                          „Relatii internationale si proiecte de finantare”- Institutul National de Administratie



COMPETENΤE PERSONALE

Limba  maternă romana 

Alte limbi străine cunoscute:             Engleza- nivel mediu

Franceza- nivel mediu

Italiana- nivel avansat

Competen e de comunicare:  ț            Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de realizator de emisiuni radio  in  
                                                                 direct, cu interlocutori, precum si din activitatea de purtator de cuvant

Competen e manageriale: ț                      

- Leadership (am condus in decursul timpului multe departamente cu un numar de persoane care a variat  intre 3 si
70). 

- Am o vechime de 19 ani in domeniul industriei de apărare. In perioada 1987-1992 am condus Atelierul Montaj la
UMC, avand in subordine 45 de persoane, cu produse militare de o complexitate tehnica deosebit de ridicata, din
anul 2013 până în anul 2017 am condus Serviciul Resurse Umane, iar din anul 2017 conduc Direc ia de Calitateț
gestionând o  problematică  vastă  atât  in  ceea  ce  prive te  managementul  calita ii  cât  i  a  supravegherii  calită iiș ț ș ț
produselor  la Fabrica de Arme Cugir. 

- Am o vastă experien ă în admininstra ia publică, unde am activat 17 ani, din care 7 ani pe functii de conducere i 6ț ț ș
ani in calitate de consilier juridic, având o mare experien ă i în domeniul legislativ. ț ș

- Am experien ă i în domeniul proiectelor europene, coordonând in postura de Responsabil, Centrul de Combatere aț ș
Somajului,  proiect  finantat  prin  fonduri  europene,  dobandind  o  buna experienta  in  sistemul  de  management  al
proiectelor europene. 

- In  prezent  gestionez  problemele  de  Managementul  calită ii,  implementarea  i  coordonarea  sistemului  deț ș
management al calită ii activită ilor organiza iei i al produselor, intr-o societate cu peste 900 de angajati.ț ț ț ș

Competen e informatice: ț                           O foarte bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, certificat ECDL

Permis de conducere:                               categoria B

    


