
 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RADU ANDREI SERBAN 

Adresa(e) București, sectorul 1 

Telefon(-oane) 0723285258 

  

E-mail(uri) randreiserban@gmail.com 

  

Nationalitate(-tati) Română 

  

Data naşterii 18.09.1972 

  

  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2010-PREZENT  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALĂ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil privind relațiile firmei cu instituțiile fiscale și administrative 
ale statului, băncile, furnizorii și clienții; organizarea și coordonarea 
activității zilnice a întregului colectiv al firmei; organizarea și coordonarea 
tuturor activităților pentru  participarea companiei la târguri și expoziții de 
profil din țaraă și din străinătate; responsabil cu activitatea de transport a 
mărfii din cadrul firmei; selecție și recrutare de personal. 

Numele şi adresa angajatorului Andre Marketing COM SRL 



 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
Perioada 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
Perioada    
      
 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  
 
 
 
 
                                                
Perioada 
 
          Funcţia sau postul ocupat 
 
       Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
                  
                  Numele şi adresa 
angajatorului 
 
    Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comerț 
 
 

 2007-2010  
Creearea si dezvoltarea unei  micro-fabrici pentru realizarea de echipament 
filtrant folosit la aparatele de ventilatie cu recuperare de caldura vanduta 
ulterior catre Tehno-Filter Ltd 
Antreprenoriat 
 

  
 
 
2003-2005 
 
Consultant pentru proiectarea si executia  de instalatii de climatizare in 
diverse proiecte importante. 
 
 
 
 
 

1991-2003 
 
Tehnician principal  Instalatii electrice si de climatizare 
 
Participarea și realizarea de activități în cadrul unor proiecte sau lucrărilor 
zilnice la instalațiile de incălzire, conditionare a aerului și electrice  
 
 
Societatea Română de Radiodifuziune 
 
 
Serviciul Dezvoltare Tehnică – Energetic si Climatizare 

 
 

 

Educaţie şi formare  

  

  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Microeconomie și macroeconomie, Management operațional, Management 
financiar, Managementul Resurselor Umane, Managementul proiectelor, 
Contabilitate, Marketing. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
ASE din București. Facultatea de Management 
 
 
 



 

 

Perioada 
                    Calificarea / diploma 
obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
 
             Cursuri de formare si 
perfectionare 
 

1987-1991 
   Diplomă de Bacalaureat 
 
 
 
Liceul Industrial nr.2, Bucuresti 
 
 
 
Curs de specializare - Inspector SSM -cu diplomă 
Participarea la cursuri de antreprenoriat și de dezvoltare personală – fără 
diplomă 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) Engleza - Nivel mediu scris-vorbit 
Italiană  - Nivel mediu scris -vorbit 

 

 

  

Competente şi abilităţi sociale Abilități de comunicare și negociere în relațiile cu furnizorii, clienții externi 
și interni,de mediere și soluționare a diferitelor conflicte dintre angajați, 
dobândite în urma experienței de manager și a cursurilor de inspector SSM. 

  



 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice si manageriale 

 1.Abilităţi de organizare 

–Capacitatea de a dezvolta şi de a comunica obiectivele organizaţionale în 
sprijinul strategiei şi misiunii companiei. 

–Capacitatea de a spori implicarea echipei 

–Capacitatea şi dorinţa de a coopera cu alţii în cadrul unei echipe; 
capacitatea de a învăţa alte persoane să lucreze în echipă 

– Supervizarea echipei 

– Gestionarea conflictelor 

– Inteligenţa emoţională 

– Abilităţi de comunicare (scrisă şi orală) şi de ascultare 

– Abilitatea de a delega într-o formă structurată 

–Capacitatea de a îi ajută pe ceilalţi să se dezvolte profesional 

– Abilităţi de rezolvare a problemelor 

– Motivarea echipei 

 

2.Competențe 

– Orientare strategică şi către rezultat în concordanţă cu obiectivele 
organizaţionale 

– Managementul schimbării 

–implementarea schimbărilor organizaţionale şi a tehnologiilor – după caz 
– care duc la îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor companiei 

  – Managementul performanţei: Motivarea angajatilor  în atingerea    
obiectivelor de performanţă si evaluarea lor 

– Managementul proceselor 

–Gestionarea eficienta  a resursele interne şi externe necesare realizării 
obiectivelor 

– Gândire analitică: Abordare logică, sistematică, secvenţială 

– Abilităţi strategice şi de gestionare a timpului: luarea deciziilor, gestiunea 
resurselor, etc 

– Skill-uri de negociere şi abilităţi analitice 

– Gândire critică şi constructivă 

– Etică profesională 

– Capacitatea de a executa mai multe activităţi în acelaşi timp 
(multitasking) 

–Capacitatea de a funcţiona eficient atunci când există presiuni şi de a îşi 
menţine autocontrolul. 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Ințelegerea principiilor de functionare și realizare a sistemelor electrice, de 
încălzire și sanitare din construcții,HVAC,filtrare a aerului,  a sistemelor și 
instalatiilor de avertizare si stingere a incendiilor. 

  



 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 

 

 

                 Permis de conducere   

Word, Excell, Power Point- nivel mediu; Primavera-nivel mediu 

utilizare program ERP. 

 platformă de achiziții B2B. 
 

 

Categoria B 
 

 

 

 

 


