
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Simona Maria Suciu 

Ariesului bl.402 ap.6, Alba -Iulia (România) 

0746025432    

simona_alba@yahoo.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

04/02/2019–Prezent Secretar
Primaria Lopadea Noua (România) 

-avizează, pentru legalitate, dispozi iile primarului iț ș   hotărârile consiliului local;

-participă la edin ele consiliului local;ș ț

- asigură gestionarea procedurilor administrative privind rela ia dintre consiliul local i primar, precum ț ș
i între ace tia i prefect;ș ș ș

- organizează arhiva i eviden a statistică a hotărârilor consiliului local i a dispozi iilor primarului;ș ț ș ț

- asigură procedurile de convocare a consiliului local i efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ș
ordinea de zi, întocme te procesul-verbal al edin elor consiliului local i redactează hotărârile ș ș ț ș
consiliului local;

- pregăte te lucrările supuse dezbaterii consiliului local i comisiilor de specialitate ale acestuia;ș ș

- alte atribu ii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar,ț   după caz.

2002–2019 Consilier juridic
SC Coramet Imp Exp Srl, Alba Iulia (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1998–2002

Universitatea ,,1 Decembrie 1918,,-Facultatea de Drept, Alba Iulia (România) 

2001 Operator introducere,validare,prelucrare date
Centrul Teritorial SSI CTCE Alba Iulia

1994–1998

Colegiul Titu Maiorescu, Aiud (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză A2 A2 A2 A2 A2

franceză A2 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare -bun ascultator;
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-capacitate de argumentare si convingere;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-adaptarea la situatii variate sau neprevazute pentru rezolvarea operativa a problemelor;

-solutionarea situatiilor conflictuale, in urma investigarii, prin mediere si negociere, in vederea realizarii 
unui climat de incredere si responsabilitate.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-lucrul in echipa;

-adaptabilitate la conditiile de stres.

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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