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Curriculum Vitae
Europass

Informatii personale
Nume/Prenume Vac, Sebastian-Călin

Adresa str. Băiţa 7/16, 400427 Cluj-Napoca, România
Telefon 0040 264 542524, 0040 745 359386

Fax 0040 364 818482
E-mail calinvac@yahoo.com

Nationalitate romana
Data nasterii 08.09.1973

Sex masculin

Rol in cadrul proiectelor Manager de proiect
Expert accesare fonduri europene
Formator

Activitati in cadrul
proiectelor

Activitati de elaborare si management proiect, coordonare a echipei, asigurarea
implementării şi indeplinirii indicatorilor de rezultat;
Formare profesionala.

Experienta profesionala  01.10.2010 – prezent – manager de proiecte si Coordonator Birou Proiecte
Europene la USAMV Cluj-Napoca

 10.05.2010 – prezent – titular Întreprindere Individuală, manager proiect
 01.10.2009 – 30.09.2012 – Doctorand cu frecvenţă la USAMV Cluj-Napoca
 01.06.2008 – 30.09.2010 – manager financiar la SC MLC Consulting SRL, Cluj-

Napoca
 07.08.2007 – 31.05.2008 – analist financiar la SC Schnecker van Wyk &

Pearson Pro Finance SRL Bucuresti, punct de lucru Cluj-Napoca
 01.01.2005 – 06.08.2007 – analiză credite IMM şi corporate la Banca

Transilvania Sucursala Cluj
 01.07.2002 – 31.12.2004 – administrare credite la Banca Transilvania

Sucursala Cluj
 01.02.2001 – 30.06.2002 – inginer de sistem la Banca Transilvania Sucursala

Cluj
 01.02.1998 – 31.07.1998 – analist programator la Centrul de Informatică

Minieră Cluj-Napoca
 1998 – 2001 – profesor de informatica la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj-

Napoca
 1997 – 1998 – profesor de informatica la Liceul de Informatică “Tiberiu

Popoviciu” Cluj-Napoca
 1996 – 1997 – profesor de informatica la Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu”

Dej
 1995 – 1996 – profesor de informatica la Liceul Teoretic “Petru Maior” Gherla
 1994 – 2001 – asociat unic si administrator la SC Vedison Comert Servicii SRL

Cluj-Napoca
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Proiecte elaborate  Institutul de Nutritie si Patologie Animala a Transilvaniei (INPAT), beneficiar Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FEDR prin POS CCE, august 2013, 59,5 mil. lei) –
coordonator elaborare proiect;

 Imbunatarirea calitatii in invatamantul superior agronomic si medical veterinar prin corelarea
curriculei universitare cu realitatile din piata muncii – UNIREAL, beneficiar Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FSE prin POS DRU, august 2013, 6.273.163 lei) –
coordonator elaborare proiect;

 Programe doctorale si postdoctorale pentru promovarea excelentei in cercetare, dezvoltare si
inovare in domeniile prioritare – agronomic si medical veterinar, ale societatii bazate pe
cunoastere, beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FSE prin
POS DRU, august 2013, 13 mil lei) – coordonator elaborare proiect;

 Adaptarea programelor de studii pentru studenti la cerintele antreprenoriale ale pietei muncii
prin utilizarea integrata a platformei de e-learning si a bibliotecii virtuale – E-StudAntrep,
beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FSE prin POS DRU,
august 2013, 2,1 mil lei) – coordonator elaborare proiect;

 Studentii – viitorii profesionisti pe piata muncii, beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj (FSE prin POS DRU, august 2013, 13 mil lei) – coordonator elaborare
proiect;

 Modernizare ferma agricola Aiton, jud. Cluj, beneficiar Muresan Dan PFA (FEADR prin PNDR,
februarie 2013, 100.000 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Parc solar fotovoltaic Piatra Craiului, jud. Cluj, beneficiar SC Global ARM SRL Oradea (august
2012, 14.8 mil. eur), consultant financiar elaborare SF;

 Achiziţie utilaje şi echipamente de producţie pentru optică medicală, beneficiar SC Legend
Optic SRL Braşov (FEDR prin POS CCE 1.1.A2, iulie 2012, 350.000 eur) – coordonator
elaborare proiect;

 Instalarea PF Balogh Aurel la exploataţia agricolă din comuna Calarasi, sat Bogata, jud. Cluj
(FEADR prin PNDR, iunie 2012, 40.000 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Instalarea PF Costea Georgiana la exploataţia agricolă din comuna Calatele, sat Dealu Negru,
jud. Cluj (FEADR prin PNDR, iunie 2012, 40.000 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Festival concurs de muzică folk pentru tineri “Invitaţie la castel”, beneficiar Asociaţia Modus
Vivendi Cluj-Napoca (Guvernul României prin AFCN, 55.167 lei, mai 2012) – coordonator
elaborare proiect;

 Plan de afaceri pentru achiziţia de franciză SUBWAY, beneficiar Bachar Molhem, feb. 2012 –
coordonator elaborare proiect;

 Instalarea PF Bogdan Razvan la exploataţia agricolă din Ocna Mures, jud. Alba (FEADR prin
PNDR, ianuarie 2012, 40.000 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Eficientizarea analizelor genetice de la SC Genetic Center SRL prin implementarea metodei
inovative PCR-RFLP dezvoltata pentru studiul SNP-ului JAK2 rs10974944, beneficiar SC
Genetic Center SRL Cluj-Napoca (FEDR prin POS CCE, oct. 2011, 837.545 lei) – coordonator
elaborare proiect;

 Instalarea PF Florin FRATEAN la exploataţia agricolă din comuna Tureni, sat Ceanu Mic, jud.
Cluj (FEADR prin PNDR, Iulie 2011, 25.000 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Ferma apicolă a PF Nicolae LUPU, sat Răhău, mun. Sebeş, jud. ALBA (FEADR prin PNDR,
Iunie 2011, 7.500 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Ferma apicolă a PF Adriana MAHALEAN, Valea Chintaului – Cluj-Napoca, jud. CLUJ (FEADR
prin PNDR, Iunie 2011, 7.500 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Ferma apicolă a PF Ioana COVACI, sat Caianu, jud. CLUJ (FEADR prin PNDR, Iunie 2011,
7.500 eur) – coordonator elaborare proiect;

 Modernizare sistem de incalzire la Scoala generala cu clasele I – VIII Blajel, beneficiar Consiliul
Local al Comunei Blăjel, jud. Sibiu (Casa Verde prin MMP, ianuarie 2011, 867.299 lei) –
elaborator SF;

 Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi în perioada 2010-2013, beneficiar Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FSE prin POS DRU, sept 2010, 6.5 mil. lei) –
elaborare proiect;

 Azil pentru persoane vârstnice, beneficiar SC Time Design SRL Cluj-Napoca (FEDR prin POR,
iulie 2010, 3 mil. lei) – elaborare proiect;

 Platforma e-learning pentru învăţământ universitar, formare continuă şi specializare
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postuniversitară, beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FEDR
prin POS CCE, iunie 2010, 5 mil lei) – elaborare proiect;

 Achizitia unei ambulante veterinare si dotari de specialitate in vederea prestarii de servicii
sanitar-veterinare pentru Cabinetul Medical Veterinar dr. Roland Blaj (FEADR prin PNDR,
Masura 312, iunie 2010, 71.238 eur) – elaborare proiect

 Constructie hala mini-productie, beneficiar SC Cavita SRL Carei (minimis, Mai 2010, 356.800
lei) – elaborare proiect;

 Complex industrial pentru producerea de biogaz şi trasformarea în energie electrică,
beneficiar SC Global ARM SRL Oradea (AFM, 2008-2009, 5.5 mil. eur) – membru al echipei
de dezvoltare si implementare;

Coordonare proiecte /
responsabil implementare

 Parc eolian în comuna Nalbant, judeţul Tulcea, beneficiar SC ENEX SRL Cluj-Napoca (FEDR
prin POS CCE 4.2, ianuarie 2012, 42.526.907 lei) – manager de proiect;

 Servicii moderne de catering, beneficiar SC Flavius Nutritia SRL Turda, jud. CLUJ (Sprijinirea
tinerilor antreprenori, august 2011, 145.000 lei) – manager proiect;

 O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile,
beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj – partener in consortiu
(FEDR prin POS DRU, apr. 2011) – expert tip C;

 Dezvoltarea durabilă a SC Acumen Integrat SRL, beneficiar SC Acumen Integrat SRL Cluj-
Napoca (FEDR prin POR, februarie 2011, 84.471 lei) – manager de proiect;

 Instalarea PF Palfi D Eniko la exploataţia agricolă din comuna Moldoveneşti, sat Bădeni, jud.
Cluj (FEADR prin PNDR, decembrie 2010, 25.000 eur) – manager de proiect;

 Ferma apicolă a PF Cornelia VAC, comuna Aghireşu, jud. CLUJ (FEADR prin PNDR,
Noiembrie 2010, 7.500 eur) – manager proiect;

 Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, beneficiar Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (FEDR prin POS CCE, sept. 2010, 55 mil. lei) – sef si
responsabil proiect;

 Instalarea PF VAC Sebastian-Călin la exploataţia agricolă din comuna Tureni, sat Comşeşti,
jud. Cluj (FEADR prin PNDR, august 2010, 25.000 eur) – coordonator şi beneficiar proiect;

 Activitati de comparare, monitorizare si evaluare a calitatii programelor curriculare si a
programelor specifice de cercetare, beneficiar Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj – partener in consortiu (FEDR prin POS DRU, feb. 2010) – asistent strategii si
programe de studiu;

 Modernizare microintreprindere. Reabilitare termică a clădirii. Amenajări interioare, beneficiar
SC Krasztel & Asociatii SRL Topliţa (minimis guvernamental, ianuarie 2010, 145.623 lei) –
manager de proiect;

Domenii de competenţă  management de proiect
 consultanţă financiară şi de business
 analiză economică şi financiară
 fonduri nerambursabile
 finanţări bancare
 marketing bancar
 energie regenerabila
 dezvoltare rurală

Rezultate semnificative Ca şi consultant financiar:
 am consiliat peste 100 de clienti pe probleme legate de strategii de finanţare

rambursabilă sau nerambursabilă, din fonduri bancare sau non-bancare, româneşti sau
europene; supervizare activităţi de investiţii, asistare în negociere sau întocmire de acte
financiare, management de proiect, promovare şi business management;

 am scris peste 40 de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative;
 am realizat 2 studii de piaţă despre piaţa imobiliară clujeană (aprilie 2008 si aprilie

2010);
 am realizat 3 evaluări de business;
 am dezvoltat peste 10 proiecte de finanţare bancară (peste 15 mil eur), în domenii

diverse precum: infrastructura in cercetare stiintifica, producţie industrială, turism,
dezvoltare imobiliară, service auto etc.

Ca şi referent bancar:
 am construit peste 20 de aplicaţii bancare care optimizează munca umană, facilitează

accesul la informaţii, asigura acuratetea şi elimină eventuale erori umane;
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 am construit zeci de rapoarte şi sute de situaţii financiare pentru diverse departamente,
controale interne şi externe, audit, BNR etc;

 am participat ani la rând la construirea bugetului sucursalei;
 am propus 6 noi produse bancare de creditare, care se folosesc şi în prezent;
 am analizat peste 400 de situaţii financiare în vederea susţinerii creditării clienţilor, am

construit zeci de planuri de afaceri şi peste 100 de referate de credit, am obţinut
aprobare pentru finanţarea a peste 250 de dosare;

 în calitate de membru al comitetului de credit al Sucursalei Cluj, am analizat şi contribuit la
aprobarea a zeci de credite

Ca şi profesor de liceu:
 am elaborat programe şcolare de specialitate pentru liceu, avizate de Inspectoratul Şcolar

Judeţean Cluj;
 am elaborat cursuri pentru liceu adecvate cerinţelor din programe, pe ani de studiu;
 am înfiinţat 3 laboratoare noi de informatică, dotate modern;
 am administrat reteaua de calculatoare a fiecarui liceu la care am activat ca profesor;

Educatie si formare  Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca (1987-1991) - Bacalaureat, media gen.
8.78

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (1991-
1995) - Licenţă în specializarea Informatică, media generală de licenţă 9.41

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (1995-
1996) - Master în specializarea Informatică de Gestiune (Reţele de calculatoare, Criptare şi
Gestiune/Optimizare Baze de Date), media generală 10.00

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Institutul de Administrare a Întreprinderilor (2000 –
2002) - Studii Academice Postuniversitare, specializarea Administrarea Întreprinderilor,
pentru echivalarea studiilor economice universitare, dizertaţia în 2002, nota 10.00, cu lucrarea
“Ghid de marketing bancar”

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de
Horticultură (2009 - 2012) - Doctor in Agronomie, cu tema “Fezabilitatea economică şi
financiară a resurselor regenerabile de energie”

Studii, articole  Vac, C. – Analiza economică şi financiară a resurselor regenerabile de energie, Editura
AcademicPres, 2014, ISBN 978-973-744-340-3

 Vac, C., Pocol, C., Popiţa, G. – Renewable energy – Investment for sustainable rural
development in Romania, Bulletin of University of Agricultural Scienses and Veterinary
Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2013

 Vac, C., Popiţa, G., Frunzetti, N., Popovici, A. – Evaluation of GHG (Greenhouse Gas)
Emission from a Romanian Small Farm, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

 Vac, C., Popiţa, G., Popovici, A., Merce, E., Gabor, T. - Biogas plants – a sustainable
choice, Journal of Environmental Protection and Ecology – Balkan Environmental
Association, 2013

 Vac, C.; Arion, F.; Sână, S.; Scridon, S. – Research and conclusions of legal and economic
feasibility of renewable energy in Romania, Bulletin of University of Agricultural Scienses
and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2012

 Scridon, S.; Pamfil, D.; Socaciu, C.; Sână, S., Vac, C. – Analiza SWOT a resurselor
regenerabile din regiunea de dezvoltare nord-vest, Bulletin of University of Agricultural
Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2012

 Vac, C.; Sână, S.; Arion, F. – Renewable Energy Market in Romania, Bulletin of University
of Agricultural Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Horticulture, 2011

 Sână, S.; Arion, F.; Vac, C.; Scridon, S. – Sources of Biofuels in Romania, Bulletin of
University of Agricultural Scienses and Veterinary Medicine Cluj-Napoca – Agriculture, 2011

 Studiu de piaţă privind oferta de restaurante-pizzerii tradiţionale în Turda, august 2011;
 Studiu de piaţă privind evaluarea necesităţilor persoanelor vârstnice din municipiul Cluj-

Napoca, iunie 2010;
 Studiu de piaţă privind piaţa spaţiilor de birouri de închiriat din Cluj-Napoca, aprilie 2008;

Specializări/experiente
în străinătate

 Efficiency Valuation Organization – EVO (Sofia, 11-15 ianuarie 2010) – training financiar în
eficienţă energetică în parteneriat cu EnergoBit Cluj – financial capacity building;

 Vizită de studiu in parteneriat cu PROIS NV Cluj-Napoca în Irlanda (Dublin, 18-24 Iunie
2011) – implementarea în parteneriat a proiectelor privind ocuparea şi incluziunea socială

 “Danube Innovation and Technology Transfer Centers” Project, Karlsruhe feb. 2014,
Steinbeis Europa Zentrum & DTC, How to write a successful EU proposal
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Cursuri, sesiuni de
comunicare, instruire

 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, workshop “Dezvoltarea programelor de studii masterale
competitive” (Cluj-Napoca, iunie 2013)

 Sesiune de instruire pentru implementarea proiectelor europene în domeniul energiei – OIE
(Oradea, aprilie 2012)

 Conferinţa Internaţională pentru promovarea POSDRU 2007-2013 în vederea accesării în
parteneriat a Fondului Social European – PROIS NV (Bucuresti, martie 2011, martie 2012)

 Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala – PROIS NV (Bistrita –
ianuarie 2011, Baia Mare – oct. 2011) – reprezentant cu drept de vot al USAMV Cluj-Napoca
in AGA, participant conferinta regionala a PROIS-NV “incluziune sociala si dezvoltare
comunitara”

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (oct. 2010) – curs
certificat “Small business quality management systems” (BUS) (LLP-LdV-TOI-2008-HU-003)
– Pilot training

 Prefectura Cluj-Napoca, în colaborare cu Oficiul Teritorial pentru IMM Cluj (mai  2009) -
sesiune de instruire “Finantari nerambursabile pentru IMM-uri”

 Bancpost Cluj-Napoca, în colaborare cu SC Euroconsultants SRL Bucureşti (mar 2008) -
sesiune de instruire “Oportunităţi de finanţare pentru companii din fonduri europene”

 Clubul Intreprinzătorului Român Cluj-Napoca, în colaborare cu ANIMM (feb 2007) - sesiune
de instruire “Iniţiere în politici de finanţare europeana”

 Banca Transilvania Cluj (Poiana Brasov, octombrie 2006) – curs de perfectionare in
“evaluarea riscurilor în creditare”

 Banca Transilvania Cluj (Sibiu, aprilie 2006) - curs de perfectionare in “creditarea firmelor
start-up”

 Banca Transilvania Cluj (Cluj-Napoca, februarie 2006) - curs de perfectionare in “cunoaşterea
clientelei financiare”

 Banca Transilvania Cluj (Sinaia, iunie 2005) - curs de perfectionare in “finanţarea sectorului
IMM prin produse bancare dedicate acestui segment de persoane juridice”



Atestate, certificate  Atestat de participare la Pregatire profesionala pentru tinerii fermieri din Regiunea de Nord-
Vest şi Centru, finanţat prin Masura 111 PNDR, pentru tematicile: Managementul fermei,
Contabilitatea fermei, Agricultura ecologica, Standarde UE, Diversificarea activitatilor in
exploatatiile agricole (Predeal, august 2011)

 Centrul de Afaceri Transilvania Cluj-Napoca – expert accesare fonduri europene, acreditat
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi CNFPA;

 Centrul de Afaceri Master Deva – expert achizitii publice (sept 2011), acreditat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării si Inovarii, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

 Centrul de evaluare IRCETT Cluj – formator / trainer autorizat (feb 2011), acreditat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi CNFPA, pe unitatile de competenta:
Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare,
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea
programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea,
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare;

 Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (oct-dec 2009) – peisagist-floricultor, curs de
390 de ore, acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi CNFPA

 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj (ian 2014) – certificat de
competenţă lingvistică în limba engleză

 SC Euro Best Team SRL Bucureşti (mai-iunie 2008) – manager de proiect acreditat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii şi CNFPA (în special pentru accesarea de
fonduri structurale europene)

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic (august 1998) – definitivarea în învăţământ

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Seminarul Pedagogic Universitar (1994-1995) -
modulul de pedagogie, în vederea ocupării posturilor didactice

 Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca (1991) – analist programator ajutor,
profilul Informatică
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Premii  Banca Transilvania Cluj (Cluj-Napoca, 2004) – premiu pentru excelenţă conferit de publicaţia
Euromoney

 Gala Multiplicatorilor de Valori Europene, editia a IV-a (ADR-NV si Centrul Regional Europe
Direct Transilvania de Nord, Cluj-Napoca, 2012) – marele premiu la categoria Competitivitate

Aptitudini si competente
personale

Limba maternă Româna
Limbi străine cunoscute Engleza, franceza

Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversatie
Discurs oral Exprimare scrisa

Engleza B2 B2 B2 B2 B2
Franceza B2 B2 B2 B2 B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine
Competente si aptitudini de

utilizare a calculatorului
 Deţin cunoştinţe avansate de operare şi administrare (Windows ***, MS Office, Novell),

Internet, programare (Pascal – Turbo Vision, C, C++, FoxPro for Windows, Visual FoxPro) –
am conceput diverse aplicaţii (administrare bancară, gestiune Casă de Schimb Valutar,
gestiune reţea de magazine, farmacie, asociaţie de locatari etc),

Competente organizatorice si
administrative

 Responsabil cu strategia de dezvoltare a Centrului de Transfer Tehnologic la USAMV Cluj-N
 Membru în Consiliul Director al Cluster IT Cluj
 Reprezentant al USAMV Cluj-Napoca in Clusterul Agro Food Ind Napoca
 Reprezentant USAMV Cluj-Napoca in PROIS NV Cluj-Napoca
 sef de an in cadrul cursurilor doctorale la USAMV Cluj-Napoca, promotia 2009 - 2012
 preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Băiţa 7 Cluj-Napoca (din aprilie 2007), coordonez

activităţi de administraţie.
Apartenenţa la societăţi

profesionale
 preşedinte şi membru fondator al Cooperativei Agricole "Peisagiştii", societate agricolă

care promovează politici de dezvoltare rurală;
 membru fondator al Uniunii Folclorice Transilvane, membru în Comisia de Etică – în scopul

valorificării obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti.
Competente si aptitudini

artistice
 1992-2000 – dansator, membru al Ansamblului Studentesc “Martisorul” al Casei de Cultura

a Studentilor Cluj-Napoca
 2000-2003 – dansator, membru al Ansamblului Folcloric “Datina” Cluj-Napoca
 1998 – 1999, 2001 – 2002 – instructor-coregraf al ansamblului folcloric de pe langa Liceul

de Muzica din Cluj-Napoca
 2010 – prezent - instructor-coregraf al ansamblului folcloric de pe langa Biserica Greco-

Catolica “Sf. Iosif” Cluj-Napoca
Alte competente si aptitudini  fermier în domeniul vegetal (pomi fructiferi, thuia) şi zootehnic (apicultură)

 investitor şi observator atent al pieţei de capital de peste 10 ani;
 stil de viaţă şi lucru: echilibrat, structurat, tenace, spirit de echipă, dinamic;
 foarte bune capacităţi de comunicare, adaptare şi integrare în medii diverse;
 capacitate de analiză şi sinteză, de previzionare a consecinţelor neprevăzute;
 bun strateg, spirit de antreprenor, pro activ, gândire la nivel global, empatic;
 abilităţi de supervizare, delegare, motivare a grupului ca întreg sau individual;
 aptitudini manageriale si comerciale: asociat unic si administrator la SC Vedison Comert

Servicii SRL Cluj-Napoca (1994 – 2001), asociat unic si administrator la SC MLC Consulting
SRL Cluj-Napoca (ian. 2008 – oct. 2012), titular intreprindere individuală (Mai 2010 – prezent)

Permis(e) de conducere Permis conducere Cat. B

Anexe (la cerere)  Diploma de licenta
 Diploma de master
 Diploma de studii postuniversitare aprofundate
 Diploma de doctor

Data: 28.02.2014


