Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Marius Mudura
Oradea, str. Iosif Pervain nr.12, 410213 Oradea (România)
747062303
marius.mudura@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Octombrie 2017 - prezent

Director General – Parcuri Industriale Bihor S.A.
- dezvoltarea și gestionarea platformelor industriale din județul Bihor: investiții în infrastructura
și întreținerea infrastructurii
- responsabil pentru atragerea investitorilor autohtoni și străini
- sprijin pentru stabilirea afacerii în Bihor, relații cu agenții / structuri publice - asocierea
investitorilor privați cu instituțiile de învățământ - școli profesionale
- coordonarea proiectului Parcului Științific și Tehnologic inițiat de Consiliul Județean Bihor:
construcții, echipamente, resurse umane

16/06/2003–Prezent

Director and chief executive
SC CLASICOR SA, ORADEA (România)
- în perioada iulie 1999 – octombrie 2000 – economist în cadrul S.C. „Transilvania General"
I.E.;
- din noiembrie 2000 până în martie 2001 – economist în cadrul S.C. „Scorpion" S.A. Oradea;
- din martie 2001 până în septembrie 2001 - AUDITOR în cadrul Primăriei Municipiului
Oradea – Serviciul Audit cu atribuţii în controlul intern şi extern în materie de audit şi
control intern pentru sectorul public ;
- în perioada septembrie 2001 – iunie 2003, economist – consilier – Şef Serviciu Buget,
Gestiune Mijloace Fixe şi Circulante din cadrul Administraţiei Patrimoniului Imobiliar Oradea
– instituţie aflată în subordinea Consiliului Local Oradea – cu atribuţii în:
- elaborarea proiectelor de buget;
- coordonarea activităţii Serviciului Buget, Gestiune Mijloace Fixe şi Circulante şi
întocmirea de propuneri de îmbunătăţire a programelor în materie de bugete publice şi
management financiar;
- în perioada septembrie 2002 – iunie 2003 coordonator financiar al proiectului "Votați Bicicleta
– Votați un oraș mai curat" finanțat de Comunitatea Europeană, în valoare de 697.104 Euro;
- octombrie 2002 – iunie 2004 profesor suplinitor la Colegiul Economic Partenie Cosma din
Oradea;
- din iunie 2003 – iulie 2006 director economic la S.C. Clasicor S.A.
- din februarie 2004 până în prezent administrator al societăţii S.C. Marexpert S.R.L.
- din martie 2004 până în noiembrie 2006 director economic la S.C. Octalex Impex S.R.L.
- din iunie 2005 până în decembrie 2008 director economic la S.C. Gazinstal S.A.
- din iunie 2007 până în octombrie 2013 director economic la S.C. Complet Instal Construct
S.R.L.

2011–Prezent

Expert Contabil

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1994–1998

Economist
Absolvent la Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Oradea specializarea
Finanțe Asigurări
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

engleză
maghiară

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversație

SCRIERE

Ascultare

Citire

C1

B1

B2

B1

B1

B2

A1

B1

B1

A1

Niveluri A1 și A2: Utilizator elementar- B1 și B2; Utilizator independent – C1 ȘI C2; Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de
asimilare de noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale.
Competențe
organizaționale/manageriale - Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit
organizatoric, aptitudini de conducere
- Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene limită.
- Capacitate de analiza sarcini și delegare responsabilități,
- Capacitate de evaluare abilități profesionale ale colaboratorilor
- Spirit analitic
- Lucru în echipă
- Spirit de evaluare și îmbunătățire
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității)
- Capacitate de autoperfecționare-autodidact.
Competenţe dobândite la locul
de muncă

- o bună cunoaștere a proceselor financiar contabile (expert contabil acreditat CECCAR )
- capacitate de adaptare, de comunicare, de creativitate dobândite din activități de execuție
- capacitate de autodezvoltare profesională

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informației
Utilizator
independent

Comunicare

Utilizator
experimentat

Creare conținut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Competențe digitale – Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B
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