
Mihail Laurentiu Ghilencia 

Data nașterii: 24/03/1972 Cetățenie: română Gen Masculin  

 Merisani, Arges, România 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 

01/07/2017 – ÎN CURS – Dobrogostea, România 
ADMINISTRATOR – SC NECTI JABEL CONF SRL 

 

◦ stabilirea obiectivelor generale de dezvoltare 
◦ identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit 
◦ participarea la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții 
◦ negocierea contractelor individuale de muncă 
◦ elaborarea și implementarea Regulamentului intern al firmei 
◦ gestionarea și gospodărirea patrimoniului organizației 
◦ aprobarea procedurilor de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, resurse 

umane); 
◦ identificarea nevoilor de recrutare și participarea la selecția, integrarea și dezvoltarea managementului firmei 

 
01/01/2018 – 15/03/2021 – Pitesti, România 
AGENT VANZARI – SC VASVAL DOBROS PROD SRL 

 

◦ Prezentarea si promovarea serviciilor prin realizarea de oferte pentru clientii potentiali si cei existenti 
◦ Prospectarea pietei in vederea identificarii de noi clienti si a cresterii cotei de piata 
◦ Mentinerea permanent a legaturii cu clientii existenti pentru fidelizarea acestora 
◦ Intocmirea rapoartelor privind situatia vanzarilor, concurenta, noile trenduri pe piata, potentialii clienti 

 
01/06/2014 – 30/06/2017 – Baiculesti, România 
DIRECTOR COMERCIAL – SC ROMNIN IMPEX 2006 SRL 

 

◦ stabilirea de obiective 
◦ coordonarea serviciului de aprovizionare 
◦ coordonarea serviciului de ofertare 
◦ coordonarea departamentului logistic 
◦ participarea la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții 

 
 
 

01/07/2010 – 30/06/2013 – Pitesti, România 
DIRECTOR COMERCIAL – SC FLORADIS STEEL TRADING SRL 

 

◦ stabilirea de obiective 
◦ coordonarea serviciului de aprovizionare 
◦ coordonarea serviciului de ofertare 
◦ coordonarea departamentului logistic 
◦ participarea la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții 

 
 

01/05/2007 – 30/06/2010 – Pitesti, România 
DIRECTOR COMERCIAL – SC FLORADIS STEEL BARS SRL 

 

◦ stabilirea de obiective 
◦ coordonarea serviciului de aprovizionare 
◦ coordonarea serviciului de ofertare 
◦ coordonarea departamentului logistic 
◦ participarea la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții 

 
 

01/03/2004 – 30/04/2007 – Targu Mures, România 
SEF SERVICIU COMERCIAL – SC FLORADIS COMPANY SRL 

 

◦ coordonarea serviciului de aprovizionare 



◦ coordonarea serviciului de ofertare 
◦ coordonarea departamentului logistic 

 
 

01/05/2000 – 29/02/2004 – Pitesti, România 
GESTIONAR – SC ARAL NATIONAL COMPANY SRL 

 

◦ Primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri in gestiune 
◦ contabilitate primara 
◦ coordonarea echipei de vanzatori 
◦ realizarea inventarierii periodice 
◦ participarea la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți 

 
 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

01/10/1997 – 30/06/2003 Pitesti 
ECONOMIST - LICENTIAT IN MANAGEMENT-MARKETING IN AFACERILE ECONOMICE – Universitatea Constantin 
Brancoveanu 

 
2019 Bucuresti 
FORMATOR – SC Alma Vision SRL 

 
2015 Pitesti 
MANAGER DE PROIECT – Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

 
 

COMPETENȚE LINGVISTICE 
 

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 
 

 COMPREHENSIUNE VORBIT  SCRIS 
 Comprehensiune oralăCitit Exprimare scrisăConversație   

FRANCEZĂ B1 B1 B1 B1 B1 

ENGLEZĂ B1 B1 A2 A2 A2 

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat 
 

COMPETENȚE DIGITALE 

Navigare Internet Social Media Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)  Microsoft 
Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar buna utilizare a retelelor de socializare Zoom Google 
Drive facebook page 


