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                                                               * 2017 - prezent , Administrator, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al 
SC. RATBV S.A.      
Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie sunt enumerate la art. 142 din Legea nr. 31/1990. Ca regulă generală, textul de 
lege menţionat dispune: „consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor&" Potrivit aceluiaşi 
art. 142 din lege, consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite prin delegare de către consiliul de administraţie de la adunarea generală ex-
traordinară a acţionarilor în condiţiile art. 114 din lege./ www.ratbv.ro
                                                   
                                                    * 2016 – present  , Manager Transport si Logistica /Administrare, SC. AVB Transport SRL. 

 Administrator companie, capital 100% roman. La înfiinţare, societatea a avut capital social de 200 Lei,  cifra de afaceri a crescut de la o luna la 
alta, înregistrând creşteri spectaculoase, în directa concordanta cu gradul de interes acordat afacerii, astfel :

Perioada Cifra de afaceri mii RON Cifra de afaceri deviz Creştere neta %
                                                   2016                      118572 lei          ~     27000 Euro     x
                                                   2017                      549 258 lei                             ~   120000 Euro                400% Realizat

 
                                                                * 2014 - 2018 , Manager Transport si Logistica /Administrare, SC. Pro Soft SRL.     

 Am contribuit la infiintarea unui departament nou in cadrul societatii comerciale Prosoft, departament care se numeste casa de 
expeditii, acest department se ocupa cu intermedierea si efectuarea transporturilor de mare tonaj . Principala responsabilitate 
este buna desfasurare a transporturilor de marfuri, urmarirea incasarilor respective platilor. Incheierea contractelor de achiziitii, 
incheierea contractelor cu clientii cat si incheierea contractelor cu furnizorii. Efectuarea rapoartelor lunare si anuale, calculele 
studiilor de impact si de buget, urmarirea fluctuatiilor de preturi la principalele cheltuieli cu pondere mare in costul pe kilometru 
(motorina, piese de schimb, asigurari, salarii). Resurse umane, recrutare personal si interviuri.
 Am pornit de la zero în 2014 iar în prezent manageriez o echipa de 4 dispecer, 7 conducători auto si un total de 40 de cami-
oane de mare tonaj in calitate de transportatori subsidiari care efectuaeaza transport de marfuri generale in Romania si Uniun-
ea Europeana. Clientii principali : Ursus Breweries S.A, Bergenbier S.A.,COCA COLA HBC Romania, Agrana Romania S.A., 
Kronospan Romania SRL., Kastamonu Romnia S.A.etc.
 Transporturi si depozitare, logistica si distributie. /www.prosoftbrasov.ro

                                                             *2012 - 2015, Management – Administrare restaurant tip Fast – Food, SC. B.N. For-
ward SRL- D. Infiintarea societatii , documentatie si avize de functionare, facturare serviciilor. Agent de vanzari promovarea 
serviciilor. Creearea sistemuluiu cu posturile de lucru cu beneficiile si obligatiile angajatului precum si fisa postului pentru tot 
sistemul. Dezvoltarea afacerii pe partea de Livrari la domiciliu cu agenti de distributie fly-ere si agenti de distributie a produsului 
finit (dezvoltarea retelelor de distributie) 
Alimentatie publica si turism. /www.forwardfood.ro

                                                              *2006 – 2012, Coordonator Flota Transport , Dispecer, SC. Vlase Spediton SRL ul-
terior SC. Vlase International SRL / in colaborare cu SC. URSUS Breweries Romania SA. care a devenit Asahibeer SA
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 Brasov,  Romania 

      

 s

Sexul Masculin | Data naşterii 12.05.1985 | Naţionalitatea Romana | Starea civila Casatorit, 1 copil.



Organizarea si dirijarea in deplina siguranta a transportului, alocarea si coordonarea curselor/ camion ,gestionarea si facturarea 
curselor efectuate ,contabilizarea si alocarea bonusurilor saptamanale. Organizarea sedintelor periodice pentru imbunatatirea 
serviciilor de transport, optimizarea transportului. Mentionez ca numarul maxim de persane pe care le-am avut in subordine 
este de 60.
Logistica / Distributie, Transporturi si depozitare. /www.ursus-breweries.ro

                                                             

                                                            * 2006 – 2006,Cameraman /Operator tehnician intretineri aparate radio si Tv, SC. 
Radio Televiziunea Transilvania SRL. 
Filmarea HiD si montarea  materialului filmat , prezent la toate evenimentele socio culturale care au avut loc in perioada mea 
de activitate : Concerte , Spectacole , Piese de teatru ,Prezentari de moda ,Evenimente sportive , Stiri ,Drumetii si excursii, In-
registrare voce pentru clipuri audio promotionale, radio.
 Mass-media. /www.rttbrasov.ro

                                                             * 2003 – 2006 , Verificator Metrologic pentru aparate de masura si control si instal-
ator,  SC. Distrigaz Sud SA / GDF SUEZ Romania.
 Montarea , supravegherea si verificarea metrologica lunara si anuala a aparatelor de masura si control al calitatii distributiei de 
gaze naturale (contoare electronice ,regulatoare de presiune ,contoare volumetrice ,manometre ,debitmetre )intretinerea, 
supravegherea si programarea lor electronica pe calculator , asigurarea interventiilor in caz de defectiuni sau erori electronice . 
Documentatiile la zi pentru asigurarea calitatii (AQ ).
  Energie / Distributie de gaze naturale/ Metrologie si asigurarea calitatii. /www.engie.ro/gdf-suez-energy-romania 
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* 2007 - 2011 Universitatea Spiru Haret din Brasov Facultatea de Manage-
ment, Economist . 
Management general, managementul afacerilor, managementul institutiilor. 
* 2006 - 2011 Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Con-
structii Civile, Drumuri si Poduri, Inginer Constructor.
 Discipline legate de ingineria civila, desen tehnic pentru constructii si in-
stalati si drumuri si poduri, matematica, matematici speciale, fizica, mecan-
ica, dinamica, rezistenta materialelor, chimie, informatica operare PC 
Microsoft Office si AutoCad, structuri din lemn,metal,beton, fundatii. 
* 2003 - 2006 Colegiul Tehnic de Constructii si Arhitectura Cristian Kertsch 
Brasov, Tehnician Constructor.
Desen tehnic pentru constructii si instalati. Instalatii tehnico-sanitare si 
gaze naturale.
* 2000 - 2003 Liceul Industrial de Constructii-Montaj Brasov, Instalator 
tehnico-sanitar si gaze naturale. 
* 1992 - 2000  Scoala Generala nr.6 Brasov , Scoala primara si gimnaziul.

 

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

Engleza C2 C2 C2 C2 C1

Franceza B2 B1 A2 A2 A1

 

Competenţe 



  Curriculum Vitae  Scrieţi numele şi prenumele 
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Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

    
    Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa, emis de ARR 
nr.0012016 in data de 13.09.2014.
    Curs suplimentar “ Management Logistic de success” sustinut de Dr. Klaus Neumann prin 
intermediul Camerei de Comert si Industrie Brasov in Iulie 2014
     O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (responsabil cu auditul calităţii in 
cadrul   Distrigaz sud SA. in perioada 2003-2006)

  Cunostinte tehnice in domeniul mecanicii auto camioanelor, cunostinte dobandite la locul 
de munca. 
   Minime cunostinte in domeniul asigurarilor auto, proceduri in caz de accident, minime 
cunostinte in domeniul protectiei muncii si intocmirea documentatiilo necesare. Cunostinte, 
in domeniul legislatiei auto si a normelor metodologice, dobandite in cadrul SC. Vlase In-
ternational SRL.
   Interpretarea  si  executarea  desenelor  tehnice  pentru  costructii  si  instalatii  dar  si  
montarea centralelor termice de apartament, competente dobandite in timpul liceului; 
   Corelarea, verificarea  si punerea in functiune a sistemelor electronice si volumetrice de 
metrologie, competente dobandite in cadrul Sc. Distrigaz Sud Sa. Brasov;
   Fotografia , filmarea si montarea materialelor filmate, competente dobandite in cadrul 
Sc. Radio Televiziunea Transilvania Srl ;  
  Minime cunostine privind mecanica auto, competente dobandite la locurile de munca

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea 
informaţiei

Comunicare Creare de 
conţinut

Securitate Rezolvarea de 
probleme

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT

UTILIZATOR 
INDEPENDENT

UTILIZATOR 
INDEPENDENT

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT

        
Curs suplimentar de operare Excel, in cadrul Ursus Breweries Romania, decembrie 2011
O bună stăpânire a  programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări, software pentru casa de expeditii E.R.P. )

Alte competenţe Comunicare excelenta, putere de convingere, preferinta pentru lucrul in echipa,  reactii rapide in 
conditii de stres, disponibilitate pentru nou si asimilare rapida, dorinta de autodepasire si 
perseverent
Curs suplimentar "Academia Europeana pentru Tineri Lideri" ,progrm derulat si sustinut de Centrul 
Roman pntru Politici Europene, in in parteneriat cu Petrom. Temele cursului actualitatea 
economica si institutional europeana in domeniul energiei, iulie 2013.
Din 2000 – 2008 coregraf si dansator mebru al trupei  Old School Crew , trupa de dans modern si 
breakdance .
Curs suplimentar " Scrire proiesct" atragere fonduri europene prin Tineret in Actiune TIA, august 
2013

Permis de conducere   Categoria B din 2004, categoria  A din 2018.


