
  
 

  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume AMARIȚEI    ANDREI 
Adresă(e) Str. Trandafirilor , nr.12, PALEU, jud.BIHOR, România 

Telefon(oane) +40.359 237.018 Mobil: +40. 741 405.487 
E-mail(uri) amaritei_andrei@yahoo.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27/09/1984 
  

Sex Masculin 
                                   Stare civila Casatorit 
                                          Copii 

Experienţa profesională

  2 (doi) 
 
Director adjunct - SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL 
Mai 2016- prezent 

              Septembrie 2013 – prezent 
Administrator SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

 
Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

Aprilie 2011 – 2016 
Administrator al companiei avand functia de Director Comercial 
Manager in cadrul a 3 companii de productie de energie electrica 
Coordonarea noilor linii de dezvoltare ale societaţii prin identificarea sşi fructificarea potenţialelor noi 
linii de finanţare precum şi infiinţarea unor noi companii în cadrul grupului RetechGroup. Participarea 
în numele companiei la intalniri cu investitorii, organizarea de întâlniri cu partenerii de afaceri precum 
si gestionarea noilor societaţi. 
SC Retech Group SRL, Oradea, Bihor, SC SUN PIETRO ONE-PV SRL,SC SUN ALE ONE-PV SRL, 
SC SUN LUCA ONE-PV SRL. 
Grup care acţionează pe piaţa serviciilor de comercializare, consultanta si mentenanta in domeniul 
productiei de energie electrica din surse regenerabile. 

 
  Septembrie 2005 - Aprilie 2011  
  Director Marketing şi responsabil cu departamentul Vânzări                                                          
  Coordonarea activităţii de vânzare a serviciilor de transport si consultanta oferite de catre companie, 
, prezentarea ofertei, semnarea contractelor şi gestionarea portofoliului de clienti. Întocmirea şi 
respectarea planului de marketing al firmei. Identificarea oportunităţilor de pe piaţă, lansarea de noi 
pachete de servicii, stabilirea bugetelor şi a mijloacelor de promovare adecvate  
  publicului şi a pieţei ţintă. Promovarea firmei prin parteneriate de tip barter şi/sau sponsorizări. 
 

  

  

Numele şi adresa angajatorului   GI/GI Italia 
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de transport şi consultanţă  

 
  
  

                                               Perioada Ianuarie 2006 – Septembrie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Organizator evenimente 



Activităţi şi responsabilităţi principale In cadrul acestie companii am avut responsabilitatea de a organiza prezentari de moda ale companiei 
in regiunea Florenta, conferintele de presa si evenimentele saptamanale organizate in cadrul 
diferitelor locatii alese de catre  companie. 

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Companie de renume mondial in industria de fashion 

 
 

 

   
                     Educaţie şi formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

               Disciplinele principale studiate /        
         competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /   
                             furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
               Disciplinele principale studiate /        
         competenţe profesionale dobândite 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută                 

               Disciplinele principale studiate /        
         competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /   
                             furnizorului de formare 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                 Limba maternă  

  02-30.12.2013 
  MANAGER DE SECURITATE 
  
 19.11.2013 

  Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
 
Ianuarie – Iulie 2012 

   Specialist in Comunicare Manageriala”, “Leadership”, “Managementul Performantei”, “Managementul     
Participativ”, “Managementul Schimbarii”, “Coaching si Mentoring” 
    Discipline specifice fiecarei calificari in cadrul carora am absolvit un stagiu de teorie urmat mai apoi 
de workshopuri si sarcini practice pentru o evaluare cat mai exacta a aptitudinilor dobandite. 
    Active Job Consulting, RoMarketing si Federatia Patronilor Bihor in cadrul proiectului “AASA” (  
Adaptabilitatea Angajatilor Succesul Angajatorilor) 
  
    2012-2014 
   Master – Contabilitate 
   Sisteme informatice de gestiune 
    Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad 
 
   2009 - 2012 

Economist 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad 
Specializarea: Economia Comerțului, Turismului și Servicii 
Microeconomie; Macroeconomie; Contabilitate; Management; Drept; Economie Europeană; Economie 
Internaţională; Gestiunea Financiară a Întreprinderii; Tranzacţii Internaţionale; Comerţ Internaţional şi 
Politici Comerciale; Etica Afacerilor; Management Bancar; Economia Întreprinderii; Managementul 
Afacerilor; Economie Dezvoltării; Marketing Internaţional; Marketing strategic, Comportamentul 
Consumatorului, Promoţii şi Tehnici de Vânzare. 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad 
 
1999 - 2003 
Asistent programator calculatoare 
Discipline generale specifice studiului liceal, cărora s-a adaugat studiul disciplinelor specifice: 
matematică nivelul M1 (avansat) şi studiul programării în limbajul FoxPro, C++ şi Visual C. 
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Oradea 
 
 

     
        Română 

  

            Aptitudini şi competenţe   
                                    personale 

Limbi străine cunoscute 

 

  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba italiană  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 



 
 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Am experienţa muncii în echipă dobandita cu ocazia absolvirii cursurilor Școlii de Pramedici din Italia. 
In cadrul acestei scoli am dobandit calificarea de Paramedic de gradul II si functia de coordinator 
interventie. Ulterior am incercat sa ma dezvolt multilateral astfel am inceput munca in cadrul unui 
colectiv dinamic, interactiv si pasionat pe care l-am manageriat timp de 2 ani de zile. Acest post in 
cadrul companiei Italia SPA s-a completat perfect cu munca depusa in regim de voluntariat in cadrul 
serviciul de Ambulanta din Italia. Am reusit astfel sa dobandesc nu doar aptitudini manageriale ci si sa 
imi dezvolt spiritul organizatoric si sa invat sa lucrez constant sub presiune avand termene clare de 
finalizare si urmand proceduri clare. Pot spune astfel ca aceasta experienta a insemnat definirea 
caracterului meu prin insusirea unor valori solide de empatie, spirit de intrajutorare, responsabilitate 
fata de semeni si echipa precum si a calitatilor necesare unui bun manager: spirit organizatoric, 
punctualitate, rapiditate in luarea deciziilor, spirit critic in sens constructiv si leadership. 
Toate aceste experiente m-au ajutat in noul pas urmat si anume acela de a dezvolta impreuna cu 
familia un business solid, durabil care functioneaza si in prezent in ciuda tuturor conditiilor economice 
nefavorabile din Italia. In cadrul acestui loc de munca am putut sa dezvolt si sa pun in practica tehnici 
de manageriere, de vanzare si promovare, de negociere si organizatorice. 
Ca urmare a dezvoltarii acestei afaceri de familie precum si a sesizarii oportunitatii de a investi in 
Romania, am decis in anul 2011 sa infiintez o noua companie in Oradea pentru a putea sa imi testez 
abilitatile precum si de a aduce pe piata din vestul tarii produse noi si competitive in domeniul 
producerii de energie electrica din surse regenerabile. Pentru mine aceasta noua provocare a insemnat 
nu doar un nou inceput ci si o oportunitate de a investi intr-un sector nou care se dovedeste a fi de 
viitor prin faptul ca are un impact foarte mare economic si un impact foarte redus fata de mediul 
inconjurator. Fiind un iubitor de natura si constient de impactul major pe care il avem in cadrul mediului 
inconjurator am credinta ferma ca acesta este un business viabil pe termen lung si in acelasi timp se 
dovedeste a fi o alternativa reala la anumite mijloace clasice de producere a energiei electrice fara insa 
a iterveni in sens negativ in dezvoltarea economiei si a societatii romanesti. 
Am avut imensa ocazie de a-mi solidifica si a-mi certifica toate aceste abilitati mentionate anterior in 
cadrul cursurilor de formare profesionala “AASA” (Adaptabilitatea Angajatilor Succesul Angajatorilor) 
organizate de catre companiile Active JobConsulting si RoMarketing in parteneriat cu Federatia 
Patronilor Bihor. In cadrul acestui am absolvit cursurile: “Comunicare Manageriala”, “Leadership”, 
“Managementul Performantei”, “Managementul Participativ”, “Managementul Schimbarii” si “Coaching 
si Mentoring”. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei, a managementului exercitat prin 
participare   activa si prin tehnica exemplului propriu. O alta caracteristica definitorie in acest sens este 
spiritul meu   organizatoric si abilitatea de a munci sub presiune in cadrul unor sarcini care trebuie 
indeplinite in timp record. 
În prezent sunt managerul unei companii cu reprezentare in trei tari: Romania, Italia si Spania, care 
angajeaza peste 10 persoane in mod direct si peste 100 de persoane in mod indirect. Ambitia si 
determinarea personala ma face increzator in posibilitatea extinderii in viitorul apropiat al personalului 
pana la 20 de persoane. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   O bună stăpânire a limbajelor de programare: C++, FoxPro şi a aplicaţiilor grafice: Photoshop.   
   Cunostinţe avansate de utilizare a programelor din pachetul Microsoft Office şi de utilizare a  
   internetului. Sunt absolvent al profilului matematică-informatică intensiv în cadrul Colegiului  
   Tehnic “Transilvania” din Oradea, promoţia 2003 şi posed atestat de “Analist programator  
   calculatoare”. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de arta fotografică, de film şi de editarea imaginilor. 
  

Permis(e) de conducere    Categoria B , C 
  

Informaţii suplimentare    Referinţele pot fi furnizate la cerere  
  

 


