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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihai Dan Gheorghe 

Adresa(e)  Fibiș, Timiș, România  

Telefon(-oane) 0256  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Nationalitate(-tati) română 

Data naşterii 22.03.1982 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experiența profesională 
Perioada  

 
Funcția sau postul ocupat 

 
Principalele activități și 

responsabilități 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
martie- prezent 
 

 Membru in Consiliul de administratie SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 
 

Activități specifice societății 
 
 
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 
 
Administrarea SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA  
 

Perioada  
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate 

18.05.2021 09.11.2021 
 

 Membru in Consiliul de administratie PIEȚE S.A Timișoara 
 

Activități specifice societății 
 
 

PIEȚE S.A. 
 
Administrarea Piețelor 
 

Perioada  
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 2016 - prezent 
 
Consilier local 
 

organizarea proprie și a primăriei, instituțiilor subordinate și companiilor / regiilor de interes local, 
dezvoltarea economico- socială și de mediu a localității, administrarea domeniului public și privat, 
gestionarea serviciilor publice locale, cooperare interinstituțională 

 
  Consiliul Local Fibiș 
 
 
  Administarție publica 
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Perioada 
 

                          Functia sau postul 
ocupat 

 
      Principalele activități și 

responsabilități 
              

    Numele și adresa angajatorului 
 

     Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2007- prezent 
 
 Administrator SC TRANSFIME SRL 

  
Conduce activitatea din compartimente si emite decizii cu privire la buna desfasurare a activitatii  
Raspunde de evidenta contabila, financiara si de gestiune 
Raspunde de relatia cu clientii societatii, de incasarile si platile necesare bunei functionari a societatii 

 
 SC TRANSFIME SRL 
 
 Domeniul agricol, cultura cerealelor 

 

Perioada 
 

                          Functia sau postul 
ocupat 

 
      Principalele activități și 

responsabilități 
    

 

17.06.2009 - 2014 
 
Beneficiar/ Manager de proiect 
 
 
Implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect 
Managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual 
Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului 

Numele și adresa angajatorului 
 
     

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 SC TRANSFIME SRL Proiect: Modernizarea exploatației agricole SC Transfime SRL prin achiziție de    
utilaje agricole- localitatea Fibiș, județul Timiș 

 
Domeniul agricol 

Educație şi formare  

Perioada 2011 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută - Diplomă de master/ Inginerie și management – Administrarea afacerilor agricole 
 

Discipline principale studiate / 
competențe dobândite 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
 

Managementul calității produselor; Managementul afacerilor; Economia producției; Evaluare și 
contabilitate; Energii regenerabile; Comunicare și media;Planificarea proiectului; Forme economice de 
cooperare; 
- Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; Facultatea de -
Management Agricol; 

 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținută 
 
              Discipline principale studiate /   
                    competențe dobândite 
 
 

 
 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
 
 

 

 
 
2007-2011 
 
-diplomă de licență, inginerie și management 
 
Management general;Managementul proiectului; Sisteme de agricultură în fermele agroturistice; 
Economie politică; Organizarea și planificarea producției în intreprinderea agricolă simulată; 
Managementul procesării produselor agricole; Managementul resurselor umane; Drept și legislație în 
agroturism, Contabilitatea firmei agroturistice; Expertiza și controlul produselor; Managementul financiar 
în agroturism, Finanțări comunitare; 
 
 
- Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara; Facultatea de 

Management Agricol; 
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Perioada 
 

                   Calificarea / diploma 
obținută 

 
Discipline principale studiate / 

competențe dobândite 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

2004-2007 
 
 Tehnician electrotehnist - Diploma de bacalaureat 
 
 
- Discipline specifice domeniului tehnologic 
  
 
- Grup Școlar Energetic Timișoara 

 

 

Aptitudini şi competențe 
personale 

 
                                 Limba(i) maternă(e) 

 

 

 

 Limba română 

  Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Eng B Eng B Eng B Eng B Eng B 

Limba Germ B Germ B Germ B Germ B Germ B 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 

Competente şi abilităţi sociale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteza si analiza, capacitati decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, 
Punctualitate, capacitate de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termenele limita 
Lucru in echipa, 
Monitorizare si coordonarea lucrului in echipa, 
Capacitate de autodidact – autoperfectionare permanenta 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţele şi aptitudinile tehnice le-am dobândit  pe parcursul formării mele 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare  calculator ( Word, Excel, Power-Point); 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
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