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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume SIMIONICA AURELIA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) simionica.aurelia@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii 26.02.1961 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Membru in Consiliul de Administratie – APASERV SA  Piatra Neamt 

  

Experienţa profesională  Viceprimar – municipiul Piatra Neamt 

  

Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Protectia mediului, investitii, derulare proiecte europene, identificarea 
axelor  de dezvoltare urbana si constituirea portofoliului de proiecte 
pentru obtinerea finantarilor europene in perioada 2016-2020, 
infrastructura si utilitati (apa, canal, iluminat, gunoi , etc), fond locativ, 
situatii de urgenta, invatamant precum si reprezentarea UAT – ului in 
relatiile cu societatile comerciale apartinand Consiliului Local. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Primaria Piatra Neamt 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administratie 

 
Experienţa profesională 
 

 
Consilier juridic 

 
Perioada 

 
1997-2012 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Consilier Juridic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
- Contracte de munca, litigii de munca, termene si proceduri pe 

securitatea muncii, contracte de vanzare – cumparare, contracte 
de furnizare, notificari, somatii, litigii comerciale, contract colectiv 
de munca, ROI, ROF. 

- Reprezentarea societatii in relatiile cu Registrul Comertului, 
unitati bancare, notariat, institutii publice, etc. 

Numele şi adresa angajatorului SC LISSACOM SRL Piatra Neamt 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Juridic 

Experienta profesionala Administrator 

Perioada  2007-2009 

Functia sau postul ocupat Administrator 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Administrator al SC LISSACOM SRL Piatra Neamt, cu obiect de 
activitate constand in productie confectii textile  si constructii. 
Administrarea activitatii de productie confectii textile cod CAEN 
1413, cu desfacere pe piata interna 
Administrarea activitatii de lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale cod CAEN 4120, cu realizarea unor 
obiective ca : Gondola Sinaia, Gazeificator Brasov, locuinta ANL, 
etc. 
Administrarea si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. 

Numele si adresa angajatorului SC LISSACOM SRL Piatra Neamt 

Experienta profesionala Consilier Local Piatra Neamt 

Perioada 2008-2016 
 

Functia sau postul ocupat Consilier local 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Initierea unor proiecte de hotarari , acordarea de audiente , deplasari in 
teren, analizarea si documentarea proiectelor supuse aprobarii, 
solutionarea prin implicare directa a unor probleme cetatenesti si sprijinirea 
rezolvarii unor situatii punctuale pe relatia cu UAT Piatra Neamt 

Numele si adresa angajatorului Consiliul Local Piatra Neamt 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consilier local 
 

Experienta profesionala Membru AGA 
 

Perioada 2008-2013; 2015-2016 
 

Funcţia sau postul ocupat Membru AGA 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitatea a fost desfasurata in cadrul AGA –societatilor- AQUACALOR, 
LOCATO, APASERV, SALUBRITAS, PARKING. 
Analize, propuneri, informari, participare la sedinte, sprijinirea directa in 
rezolvarea si solutionarea unor situatii ce necesitau implicare personala. 
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Numele şi adresa angajatorului SC AQUACALOR SA, SC LOCATO SA, SC APASERV SA, SC 
SALUBRITAS SA, SC PARKING SA. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

AGA 

Experienta profesionala Consilier juridic 

Perioada  1994-1997 

Functia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Asistenta juridica si reprezentare pe activitatile principale desfasurate de 
angajator- apa canal, transporturi, fond locativ,  salubritate, cimitir, domeniu 
public 
Redactat contracte , vizat contracte de vanzare – cumparare, inchiriere, 
concesionare , etc. 
Promovare si reprezentare in instanta in litigii comerciale, de munca, 
revendicari, concesiuni, inchirieri  etc. 
Contract colectiv de munca, regulamente, etc. 

Numele si adresa angajatorului Domeniul Public SA 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Oficiul juridic 

Experienta profesionala Consilier juridic 

Perioada 1990-1993 

Functia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Asistenta juridica si reprezentare pe activitatile principale desfasurate de 
angajator – constructii, instalatii, proiectere, executare obiective industriale 
Redactat contracte , vizat contracte de vanzare –cumparare , inchiriere , 
concesionare, executie, etc. 
Intocmirea documentatiei de infiintare si inregistrare  
Reprezentarea in istanta in litigii comerciale si de munca 
Reprezentarea in litigii pe ramura. 

Numele si adresa angajatorului CONPREST SOCOM CRAIOVA 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Oficiul juridic 

Experienta profesionala Consilier juridic 

Perioada 1987-1990 

Functia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Asistenta juridica si reprezentare pe activitatile principale desfasurate de 
angajator –transport persoane, transport marfa 
Instruirea periodica a angajatilor din cele trei puncte de lucru: Piatra Neamt, 
Targu Neamt si Roman privind legislatia in vigoare referitoare la 
respectarea disciplinei muncii 
Reprezentarea in istanta in litigii de munca , civile, penale, despagubiri , 
asigurari, etc. 

Numele si adresa angajatorului I.J.T.L. Neamt 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Oficiul juridic 

Experienta profesionala  Jurist 

Perioada 1984-1987 

Functia sau postul ocupat Jurist 
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Activitati si responsabilitati 
principale 

Asistenta juridica si reprezentare pe activitatile principale desfasurate de 
angajator –productie mobila export. 
Instruirea periodica a angajatilor din cele trei puncte de lucru: Pitra Neamt, 
Targu Neamt si Roman privind legislatia in vigoare referitoare la 
respectarea  disciplinei muncii 
Reprezentarea in instanta in litigii de munca , civile, penale, despagubiri, 
asigurari, etc. 
Reprezentarea in litigii intervenite intre intreprinderi subordonate aceluiasi 
minister prin procedura arbitrajului 
Participarea la concilieri directe 

Numele si adresa angajatorului CPL Piatra Neamt 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Oficiul juridic 

Educaţie şi formare Facultatea de Stiinte Juridice Alexandru Ioan Cuza din Iasi  

Perioada 1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in stiinte juridice 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Codul Civil, Codul de procedura civila, Codul Penal, Codul de procedura 
penala, Drept financiar, Drept international, Dreptul Familiei, Drept 
constitutional. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Stiinte Juridice Alexandru Ioan Cuza 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacitate de intelegere, empatizare, bun orator, rigurozitate, un bun 
manager 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, negociere, empatie. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun manager si leader. 

Alte competenţe şi aptitudini Cunoasterea etapelor si procedurilor de derulare a proiectelor pe fonduri 
europene 

Competente digitale Nivel mediu 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             


