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INFORMAŢII PERSONALE Damian Florin Mircea

Adresa: Strada Făgăraş, Piteşti, Jud. Argeş

0752 169 792

damianflorinmircea@yahoo.com

Sexul: masculin
Data naşterii: 23.02.1993
Naţionalitatea: românǎ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada Septembrie 2016 – Prezent
Funcţia sau postul ocupat Inginer Metodist, Departament Chassis, Serviciul Inginerie Usinage Chassis

Activităţi şi responsabilităţi
principale

 Conceperea şi fiabilizarea proceselor de fabricaţie pe liniile de producţie a reperelor butuc,
disc, tambur de frână;

 Elaborare caiete de sarcini pentru echipamente de producţie noi şi fiabilizarea
echipamentelor din viaţă-serie – implementare sisteme de industrializare;

 Intocmire plan de acţiuni pentru menţinerea si creşterea indicatorilor de fabricaţie (RO, FIP,
Tyc).

Numele şi adresa angajatorului SC Automobile Dacia SA
Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, judetul Arges, Romania

Perioada Aprilie - Iunie 2016
Funcţia sau postul ocupat Student stagiar, Departament Chassis, tema: „Studiu  privind  unificarea  capetelor  de găurit

pentru reperele butuc, disc, tambur”
Numele angajatorului SC Automobile Dacia SA

Perioada Aprilie - Iunie 2015
Funcţia sau postul ocupat Student stagiar, Departament Motor, tema: „Studiu  privind  unificarea  capetelor  de găurit  pentru

reperele butuc, disc, tambur”
Numele angajatorului SC Automobile Dacia SA

Perioada Octombrie 2016 – Prezent
Calificare/ Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, specializarea
Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor (studii masterale)

Perioada 2012 – 2016
Calificare/ Diploma obţinută Inginer Mecanic
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, specializarea
Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Perioada 2007 - 2011
Calificare/ Diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
Colegiul Național Dinicu Golescu, profil Matematică-Informatică, Câmpulung Muscel
(România)
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COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă Românǎ

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Englezǎ C1 C1 C1 C1 C1
Certificat de competenţe lingvistice

Francezǎ B2 B2 B1 B1 B2
-

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite şi exersate ȋn cadrul proiectelor colective din facultate şi
ȋn cadrul echipelor din care am făcut parte ȋn activitatea profesioanală efectuată.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Spirit analitic;
▪ Lucru ȋn echipă;
▪ Spirit de evaluare şi ȋmbunătăţire;
▪ Aptitudinile au fost dobândite ȋn cadrul celor trei ani de activitate ca reprezentat al anului meu de

studiu din facultate şi in activitatea profesională realizată până la momentul de faţă.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

▪ Inţelegerea sistemului de lucru pe o linie de producţie, ȋntr-un atelier de prelucrări mecanice;
▪ Ȋnţelegea şi ȋnsuşirea de cunoştiinţe privind conceperea şi aplicarea sistemelor de industrializare a

pieselor, precum şi ȋntocmirea gamelor de uzinare;
▪ Abilităţi tehnice ȋn domeniul construcţiilor de maşini.

Alte competenţe ▪ Capacitate de analiză şi sinteză;
▪ Capacitatea de a asimila informaţii noi ȋntr- un ritm rapid.

Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office;
▪ Cunoştinţe solide a soft-urilor de proiectare AutoCad şi CatiaV5.
▪ Lucru cu baze de date: FoxPro;
▪ Cunoştinţe limbaj de programare: C++.

Permis de conducere ▪ Categoria B, emis ȋn noiembrie 2014.


