Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

HORIA VASILE SIMA
SAT RUSENI, NR 159, SATU MARE (România)
0757848769
simahoria84@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2003–2005

Muncitor in contructii
Leiria (Portugalia)
▪ Executie amenajari interioare si exterioare

2006–2009

Sef santier executant
Autonom Horia Vasile Sima, Barcelona (Spania)
▪ sarcini si responsabilitati de urmarire de santier si executie lucrari de constructii, lucrari de
amenajare, modernizare si reparare.

2009–2011

Sef echipa
Salagean Construct SRL, Satu Mare (România)
▪ sarcini si responsabilitati de urmarire de santier si de executie lucrari de constructii civile,
asigurarea relatiei cu beneficiarul si proiectantul lucrarilor, asigurarea de echipament de lucru
pentru personalul muncitor din subordine si asigurarea instruirii pe latura de securitate si protectia
muncii, etc.

2011–Prezent

Liber profesionist-Constructii
Satu Mare (România)
▪ Finisaje exterioare
▪ Finisaje interioare
▪ Executie lucrari de constructii.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1990–1998
Școala Generală Nr.3, Negresti Oas (România)

1998–2001

Mecanic montator de intretinere si reparatii in industria constructiilor
de masini
Colegiul Tehnic "Traian Vuia", Satu Mare (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute
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Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

spaniolă

C2

C2

C2

C2

B2

portugheză

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenţe de comunicare

▪ Capacitatea de a comunica eficient in limba spaniola.
▪ Capacitate de comunicare, sociabilitate.
▪ Bune competente de comunicare dobandite in cadrul serviciului, munca in teren si lucru in echipa.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Sef echipa cu sarcini si responsabilitati de urmarire de santier si executie lucrari de constructii civile,
restaurari si consolidari de cladiri , urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al
cantitatii, calitatii si respectarea termenelor de executie, urmarirea aprovizionarii la timp cu materialele
comandate si verificarea existentei documentelor de calitate ale materialelor de pus in opera,
intocmirea rapoartelor de lucru si a atasamentelor, urmarirea aplicarii si respectarii legislatiei calitatii in
constructii, a procedurilor, instructiunilor si reglementarilor tehnice de lucru.
▪ flexibilitate a gandirii, asumare de riscuri, cinste, consecventa, receptivitate fata de nou.
▪ mobilitate in actiune, capacitate de conducere, capacitate de comunicare.
▪ capacitatea de a lucra sub presiune si termene limita.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

19/7/17

B, BE
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