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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Octombrie 2017 – Prezent: Director General și Administrator - SC HIDRO-SAL COM SRL
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Organizarea strategică și planificarea
activităților în cadrul firmei asigurând disponibilitatea fondurilor bănești și a
materialelor necesare pentru desfășurarea activităților specifice de salubrizare a
comunelor.
Elaborarea și aplicarea strategiei integrate de management, marketing și investiții în
vederea dezvoltării societății și în vederea realizării de profit.
Realizarea investiților, coordonarea activităților aferente și implementarea soluților
elaborate în vederea îmbunătățirii tuturor indicatorilor de performanță și tehnicoeconomici.
Tipul sau sectorul de activitate: Colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor

Iulie 2017 – Octombrie 2017: Director Economic - SC HIDRO-SAL COM SRL
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Planificarea strategică a activităților
economice, identificarea și implementarea planurilor privind stingerea debitelor
restante și recuperarea creanțelor. Întocmirea situaților financiare periodice, a
statelor de plată și a statisticilor aferente compartimentului financiar contabil.
Tipul sau sectorul de activitate: Colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor
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Ianuarie 2017 – Prezent: Facilitator Dezvoltare Comunitară – GAL CURBURA CARPAȚILOR
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Elaborare identitate vizuală, concepție
design grafic materiale promovare, design și actualizare pagină web. Organizare
întâlniri de animare în teritoriu cu scopul de a prezenta măsurile de finanțare ce
urmează a fi lansate și implementate. Monitorizare implementare proiecte finanțate.
Consiliere pentru întocmirea proiectelor de către potențialii beneficiari.
Tipul sau sectorul de activitate: Măsuri de finanțare din Fonduri Europerne

Decembrie 2010 – Septembrie 2017: Manager General – TIPOGRAFIA ORIENTUL LATIN
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Organizarea și planificarea activităților în
cadrul firmei asigurând disponibilitatea fondurilor bănești și a materialelor necesare
pentru desfășurarea lucrului; elaborarea și aplicarea strategiilor de marketing și de
dezvoltare a firmei. Organizarea activității de producție și comerț.
Tipul sau sectorul de activitate: Producție publicitară și Cadouri personalizate

2010 – 2011: Expert Evaluator de Proprietăți Imobiliare – SC NET CONSULT SRL
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Realizarea de rapoarte de evaluare și inspecții ale proprietăților
în conformitate cu cerințele Standardelor Internationale de Evaluare (IVS) pentru:
apartamente, case și vile, terenuri intravilane, extravilane, agricole, spații de birouri,
spații comerciale, spatii de productie si depozitare, constructii industriale.
Tipul sau sectorul de activitate: Consultanță / Evaluări

2009 – 2012: Broker de Asigurări – SC KRON ASIG BROKER SRL
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Consultanță în vederea recomandării din multitudinea de oferte
de asigurare și întocmirea polițelor de asigurare de autoturisme sau de locuință solicitate
de beneficiari.
Tipul sau sectorul de activitate: Consultanță / Asigurări

2008 – 2009: Broker de Credite Bancare – SC INFINITY CREDIT SRL
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Consultanță în vederea recomandării din multitudinea de oferte
acele credite care se potrivesc cel mai bine cu necesitățile și situația financiară ale
clientului; asistență la întocmirea dosarului de creditare.
Tipul sau sectorul de activitate: Consultanță / Intermedieri
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2018: Curs formare profesională – Managementul Deșeurilor din Ambalaje
Global Innovation Solution

2013 – 2016: Științe Economice – Sudii Masterat – Management și Strategii de Afaceri
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Management

2013: Curs formare profesională – Manager Proiecte Europene
Asociația Vixia din Brașov

2011: Curs de formare profesională – Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare
Asociația Națională a Evaluatorilor Români

2008 – 2011: Științe Economice – Sudii Licență – Contabilitate și Informatică de Gestiune
Universitatea Spiru Haret din Brașov, Facultatea de Management

2004 – 2008: Științe ale naturii – Bilingv Germană – Studii Liceale
Colegiul Național Doctor Ioan Meșotă din Brașov

COMPETENȚE PERSONALE

VORBIRE

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Citire

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Avansat

Avansat

Avansat

Limbi străine cunoscute
Engleză

Avansat

Avansat

Germană

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Spaniolă

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu
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Competențe
organizaţionale/manageriale

Ø

Foarte bune abilități organizaţionale și manageriale dobândite în urma experienței ca
facilitor dezvoltare comunitară, manager, director economic și director general

Ø

Foarte bune abilități de relaționare, comunicare și negociere în vederea realizării
parteneriatelor și relațiilor contractuale favorabile dezvoltării activității societății.

Ø

Capacitate de analiză, sinteză și implementare măsuri de atingere și depășire a
indicatorilor de performanță și a indicatorilor tehnico-economici.

Ø

Viziune și planificare strategică, capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a
impactului acestora asupra societății și asupra angajaților acesteia.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

.

Alte competenţe

Ø Foarte bună cunoaștere a planului național de gestiune a deșeurilor și experiență în
conceperea și implementarea măsurilor necesare atingerii țintelor și indicatorilor de
performanță transpuși în legislație.

Ø Foarte bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (procesor de text, calcul tabelar,
software pentru prezentări, mail)

Ø Foarte bune cunoștințe de design grafic și tehnoredactare, dobândite în cadrul
Tipografiei Orientul Latin program de bază utilizat Corel Draw

Ø Foarte bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței în vânzări directe cu
amănuntul și comerț în cadrul Tipografiei Orientul Latin, dar și în cadrul SC HIDROSAL COM SRL

Ø Bună cunoaștere a zonei, dobândită în urma colaborărilor în cadrul Tipografiei Orientul

Latin cu agenți comerciali și instituții publice din localitățile limitrofe ale Brașovului și în
urma coordonării traseelor de colectare deșeuri menajere și reciclabile pentru SC
HIDRO-SAL COM SRL

Ø

Permis de conducere categoria B cu experiență de peste 10 ani.
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