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Curriculum vitae  
  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MISCHIE  DUMITRU 

Adresa Nr.25, Vlaicu Vodă, 031248, sector 3, Bucureşti, România 

Telefon 0314202752 Mobil: 0745695729/ 
0724355408 

E-mail juridic@romarm.ro 
  

Cetăţenia Română 

  

Data naşterii 10  mai  1964 
  

Sex Bărbătesc 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din septembrie 2010 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu legislaţie, juridic-contencios 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare şi control pentru consilierii juridici din subordine, consultanţăşi asistenţă 
juridică de specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare juridică în 
faţa instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi şi instituţii 
publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea riscurilor cu 
privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor companiei. 

Numele şi adresa angajatorului C.N. ROMARM S.A., Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  

Perioada Din aprilie 2010 până în septembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat       Şef Oficiu Juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare şi control pentru consilierii juridici din subordine, consultanţă juridică de 
specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare juridică în faţa 
instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi şi instituţii 
publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea riscurilor cu 
privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor societăţii. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ROMEXPO S.A., Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 65-67, sectorul 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizator de târguri şi expoziţii 

  

Perioada Din mai 2007 până în aprilie 2010 

Funcţia sau postul ocupat       Şef Oficiu Juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare şi control pentru consilierii juridici din subordine, consultanţă juridică de 
specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare juridică în faţa 
instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi şi instituţii 
publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea riscurilor cu 
privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor companiei. 

Numele şi adresa angajatorului C.N. ROMARM S.A., Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  

Perioada Din decembrie  2001 până în mai 2007 

Funcţia sau postul ocupat       Consilier  Juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consultanţă juridică de specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare 
juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi 
şi instituţii publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea 
riscurilor cu privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor companiei. 

Numele şi adresa angajatorului C.N. ROMARM S.A., Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  

Perioada Din iulie 2001 până în decembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat       Consilier  Juridic şef 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare şi control pentru consilierii juridici din subordine,  consultanţă juridică de 
specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare juridică în faţa 
instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi şi instituţii 
publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea riscurilor cu 
privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor societăţii. 

Numele şi adresa angajatorului C.N. ROMARM S.A. – filiala S.C. ARSENAL S.A., Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 5 B, 
sectorul 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea armamentului şi muniţiei 

  

Perioada Din octombrie 1998 până în iulie 2001 

Funcţia sau postul ocupat       Consilier  Juridic  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consultanţă juridică de specialitate (civil, comercial, muncii, privatizare etc.); reprezentare 
juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, Oficiul Registrului Comerţului, OSIM, alte autorităţi 
şi instituţii publice, redactare şi/sau avizare documente cu caracter juridic, evaluarea 
riscurilor cu privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor regiei autonome. 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă „ARSENALUL ARMATEI”, Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

sectorul industriei de apărare 

  

Perioada  Din septembrie 1986 până în septembrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Şef formaţie civilă de pompieri 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Atribuţii şi responsabilităţi prevăzute de lege în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Administrare, Cantine şi Cazare, Motru, judeţul Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Prestări servicii de cantine şi cazare 
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Calificarea / diploma obţinută - 2008 – Studii de masterat; domeniul Ştiinţe penale; Organizator Universitatea Titu 
Maiorescu din Bucureşti - Facultatea de Drept; 

- 2003 – Curs „ Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi iniţiere sau perfecţionare în 
afaceri”, Organizator Camera de Comerţ şi Industrie a României –CERPECO; 

- 2001 -2002  Curs postuniversitar de specializare, domeniul – drept privat, 
Organizator – Universitatea din Bucureşti-Facultatea de drept; 

- 1993 – 1997 –Curs de zi Universitatea Ecologică Bucureşti – Facultatea de drept, 
specializarea drept; 

- 1998 licenţiat în drept – Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept; 
- 1978 – 1981 Liceul industrial Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, profil mine, petrol, 

geologie – absolvent cu diplomă de bacalaureat. 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Limba rusă – nivel mediu; 
   Limba engleză - începător 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare PC – WORD, EXCEL 

  

Permis de conducere Categoria B din anul 2002 
  

Informaţii suplimentare Iubesc natura şi sportul 
  

 

 
 
 


