Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

DRAGOIU MIRELA
Str Cosmos nr. 11, Brasov
Telefon:
+40 268 587 312

Mobil:
0742 599 063

mireladragoiu1@yahoo.com
romana
10.07.1972
feminin

Locul de muncă vizat / SC NEFERMETAL SRL BRASOV
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

2006 – 2015 – şef laborator analize spectrale şi responsabil AQ –
SC NEFERMETAL S.R.L. Brasov care are ca obiect de activitate turnarea de
metale neferoase uşoare
2002 – 2006 – economist – SC METALSIL SRL BRASOV – obiectul de activitate al acestei
societăţi este turnarea de metale neferoase uşoare.
1990 – 2002 – lucrător comercial, contabil, funcţionar economic, inspector personal, economist –
SC MET-CHIM SA BRASOV

Educaţie şi formare Studii universitare:

În prezent doctorand - Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Ingineria Materialelor,
Catedra de Ştiinţa Materialelor
Universitatea George Baritiu Brasov, 2000
Studii de perfectionare:
Certificat absolvire seminar „Spectrometry/Metal Seminar 2011- Bucuresti
Curs de psihopedagogie educationala 2011- Bucuresti
Curs de inspector resurse umane -1998 – Brasov
Curs de legislaţie protecţia muncii 1995 – Bucuresti
Curs de analist programator 1994 - Brasov
Curs contabilitate -1993 Brasov

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba romana

Limba engleza
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleza
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Ascultare
Foarte bine

Vorbire
Citire
Foarte bine

Participare la
conversaţie
Bine

Scriere
Discurs oral
Bine
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Exprimare scrisă
Bine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Sinceră, loială, comunicativă, volubilă, adaptabilă, consecventă, perseverentă, intuitivă, mă
integrez uşor în orice grup
Spirit de echipă, perseverentă, energică, atenţie distributivă, putere mare de muncă şi de
concentrare, duc la bun sfârşit un lucru început sau o sarcină.
o

În cadrul catedrei de „Ştiinţa Materialelor” din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov
realizez cercetări pentru finalizarea tezei de doctorat cu tema „Studii şi cercetări privind
îmbunătăţirea structurii aliajelor Al-Si prin metode metalurgice şi fizice”

o Am contribuit la implementarea în cadrul societăţii a documentelor de calitate conform
STANDARDULUI SR EN ISO 9001/2008 şi cunosc bine procesele de control ale calităţii.
o Realizez instructajul anual al personalului şi întocmesc testele şi grilele de evaluare ale
personalului.
o Am întocmit documentaţia şi am efectuat toate testele necesare pentru omologarea de model a
aparatelor spectrale produse de firma GNR din Italia, aprobarea modelelor de spectrometre a fost
realizata de „Biroul roman de metrologie legală” Bucuresti pe aparatul spectral pe care lucram.
o Asigur practica şi desfăşurarea practicii studenţilor facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Braşov în legătură cu controlul calităţii şi controlul compoziţiei chimice pe aparatul spectral de
laborator.
o Am realizat traducerea manualului de utilizare a aparatelor spectrale MetalLab v.2.60. produs
software pentru analiza probelor metalice în Microsoft Windows.
o Am contribuit la întocmirea documentaţiei pentru un imprumut PHARE cu fonduri nerambursabile
pentru construirea unei hale şi dotarea cu utilaje de turnare performante.
o Am întocmit 2 dosare de accidente de muncă în urma unor situaţii petrecute în societate.
o Contabilitatea primară

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

Operare bună pe calculator, stăpânire a instrumentelor Microsoft Office.
- teatru, muzica
B - 1994

Informaţii suplimentare Persoane care pot da referinte: ing. Nicolae Popescu SC NEFERMETAL SRL,

ing. Ion Oprea SC NEFERMETAL SRL
prof.dr.ing. Varga Bela UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV

Anexe Acte de studii

Dragoiu Mirela,
06.02.2017
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