
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae al  
GEORGESCU GHEORGHE DANIEL  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 

 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  GEORGESCU GHEORGHE DANIEL  

  

    

  

  
  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1998 → 2016 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi si responsabilităţi principale Diverse activitati financiare, incheierea de contracte 

Numele şi adresa angajatorului S.C. DELTA AURORA S.A. 
Jupiter  (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Turism 

  

Perioada 2005 → 2016 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi si responsabilităţi principale Incheierea de contracte, supravegheaza desfasurarea activitatii firmei, intretinerea relatiilor cu 
furnizorii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. LA FRONTIERA S.R.L. 
Vama Veche, com. Limanu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism 

  

Perioada 2007 → 2016 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi si responsabilităţi principale Incheierea de contracte, supravegheaza desfasurarea activitatii firmei, intretinerea relatiilor cu 
furnizorii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ANDREMOB S.R.L 
2 MAI, com. Limanu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea de mobilă 
  

Perioada 2002 → 2015 

Funcţia sau postul ocupat Cenzor 

Activităţi si responsabilităţi principale Verificarea situatiilor financiare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. OPAL S.A, S.C. CAPITOL S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contract de colaborare 
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Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi principale  

            Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

Educaţie şi formare 

 
2010 → 2016 

Administrator 

Incheierea de contracte, supravegheaza desfasurarea activitatii firmei, intretinerea relatiilor cu 

furnizorii 

   S.C. BORNA ZERO SRL 
Vama Veche, com. Limanu (România) 

  Turism 

  

Perioada 1995 - 1999  

Calificarea/diploma obţinută diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

managementul organizaţiei, limba engleză, drept fiscal, managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR (Facultatea de Management in Turism si Comert) 
 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 

  

Perioada 1987 - 1991 

Calificarea/diploma obţinută diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

matematică, limba română, istorie, fizică, educaţie civică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

LICEUL ECONOMIC  
 
 905500 Mangalia (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 4 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate auto-didactică şi disponibilitate de lucru în echipa; 

- perseverenţă şi seriozitate; 

Abilităţi dobandite ca urmare a experienţei in domeniul relaţiilor cu clienţii 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilitatea de a învaţa şi a de a pune în practica metode noi de lucru în scurt timp; Experienţa privind 
implementarea de proiecte, competenţe dobândite în urma activităţii desfăşurate în cadrul firmelor pe 
care le detin, precum şi în cadrul celorlalte societatii unde mi-am desfăşurat activitatea 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe avansate de MS Office (word şi excell), internet 

 


