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INFORMAŢII PERSONALE Ploscar Minerva – Aurelia 
 

  

Turda,Cluj 

  0746191373 

mimiploscar@yahoo.com 

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 28/07/1971 | Naţionalitatea Română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Octombrie 1989 – Prezent Șef secție producție 

▪ Asigură fluxul de prod ucție 

▪ Verifică calitatea pieselor 

▪ Distribuie sarcinile de lucru a personalului de producție 

▪ Asigură desfășurarea activității în condiții optime de lucru 

▪ Asigură recepția materiei prime (în conformitate cu standardele de 
calitate) 

▪ Livrează și avizează piesele finite pentru transport la companiile partenere 
 

Tipul sau sectorul de activitate: Producător de ansamble și subansamble 
piese auto pentru industria de automotive 

 

 

Octombrie 2016 – Iulie 2019 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie1985 – Iunie 1989 

 

Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia - Științe economice ( ECTS – 
Economia comerțului, turismului și a serviciilor) 

Competențe profesionale 

 Marketing 

 Comunicare și relații publice 

 Administrarea afacerilor 

 Management 

Licență – Managementul calității  

 

 

Liceul Mihai Viteazul – profil Mecanic 

Competențe profesionale 

 Practică profesională 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

 

 
 

 
 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare și organizare dobândite prin experienţa 
proprie de șef de secție și în urma studiilor efectuate 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership (în prezent, sunt responsabilă de o echipă de 20 persoane) 

▪ Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea 
muncii; capacitate de analiză şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de 
realizare a obiectivelor;  

▪ Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau 
speciale;  

▪ Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi 
capacitate de a utiliza rezultatele controlului pentru îmbunătăţirea 
activităţilor;  

▪ Realizarea unui climat de muncă optim prin motivarea subordonaţilor, 
conducere prin exemplu şi prin asumarea responsabilităţii pentru efectele 
acţiunilor proprii sau ale structurii coordonate;  

▪ Stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini proactive în cadrul 
colectivului coordonat;  

 
Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

 

▪ O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind 
responsabilă cu recepția materiei prime și cu controlul calității produselor ) 

▪ Cunoștiințe calificate de prim ajutor în urma unui curs al companiei 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 

independent 

Utilizator  

elementar 

Utilizator  

elementar   

Utilizator 
independent 

Utilizator 

 elementar 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Permis de conducere  Categoria B  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

