Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Cosmin Florin Mihaltan

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
04/2008–04/2017

Administrator
SUINGRO SRL, Targu Mures (Romania)
▪ Coordonarea evidentei contabile , financiare si de gestiune a societatii
▪ Prospectarea pietei pentru atragerea de noi clienti, dezvoltarea economica a societatii si cresterea
volumului de vanzari.
▪ Promovarea serviciilor si produselor catre clienti si parteneri de afaceri.
▪ Asigurarea bunei functionari a societatii , conform reglementarilor legale si financiare in vigoare.

09/2010–01/2011

Director de Cancelarie
Institutia Prefectului judetului Salaj, Zalau (Romania)
▪ Coordonarea departamentelor din subordinea prefectului
▪ Implementarea politicilor guvernamentale la nivel de Prefectura
▪ Pregatirea si prezidarea Colegiului Prefectural
▪ Pregatirea sedintelor de lucru
▪ Coordonarea departamentului de proiecte din cadrul institutiei

04/2010–08/2010

Consilier
SNIF SA, Bucuresti (Romania)
▪ Coordonarea activitatii SNIF Transilvania, in calitate de director delegat al filialei

09/2014–10/2017

Coordonator cercetare
Red Corp SRL, Cluj Napoca (Romania)
▪ Realizarea esantioanelor de cercetare
▪ Implementarea studiilor cantitative si calitative
▪ Coordonarea echipelor de operatori de date
▪ Realizarea rapoartelor de cercetare si a rapoartelor statistice
▪ Raportarea lunara a situatiilor catre administratorul societatii
▪ Prospectarea pietei pentru atragerea de noi clienti, dezvoltarea economica a societatii si cresterea
volumului de vanzari.
▪ Promovarea serviciilor si produselor catre clienti si parteneri de afaceri.

03/2015–Prezent

Administrator
Red Way SRL, Cluj Napoca (Romania)
▪ Coordonarea evidentei contabile, financiare si de gestiune a societatii.
▪ Prospectarea pietei pentru atragerea de noi clienti, dezvoltarea economica a societatii si cresterea
volumului de vanzari.
▪ Promovarea serviciilor si produselor catre clienti si parteneri de afaceri.
▪ Asigurarea bunei functionari a societatii , conform reglementarilor legale si financiare in vigoare.

07/2015–Prezent

Manager General/Director de cercetare
Red Vision SRL, Cluj Napoca (Romania)
▪ Infiintarea societatii si participarea la serviciile furnizate in cadrul proiectului „Antreprenoriat

6/1/20

© Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Cosmin Florin Mihaltan

sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V” nr.contract POSDRU/176/3.1/S/150381,
implementarea planului de afaceri si gestionarea subventiei pentru start up.
▪ Managementul societatii
▪ Derulare activitati de studierea pietei, sondare a opiniei publice sau anumitor segmente de piață în
funcție de nevoile specifice ale clienților
▪ Identificarea oportunitatilor si elaborarea strategiei de dezvoltare
▪ Stabilirea politicilor companiei
▪ Selectia si angajarea personalului
▪ Informare si promovare servicii catre clienti
▪ Realizarea esantioanelor de cercetare (peste 50,000 de subiecti in 2 ani)
▪ Implementarea studiilor cantitative si calitative
▪ Coordonarea echipelor de operatori de date
▪ Realizarea rapoartelor de cercetare si a rapoartelor statistice
01/2018–01/2019

Expert selectie si evidenta grup tinta proiect 103906 "Antreprenoriat sustenabil in
Regiunea Vest"
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Caras Severin, Resita (Romania)
▪ Participarea activa la implementarea proiectului, precum si realizarea evaluarii activitatilor aferente
proiectului;
▪ Coordonarea identificarii si selectiei persoanelor din grupul tinta;
▪ Realizarea formularisticii necesare recrutarii grupului tinta;
▪ Realizarea activitatii de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta in judetul Timis;
▪ Intocmirea si indosarierea dosarelor de grup tinta;
▪ Mentinerea legaturii cu membrii grupului tinta;
▪ Participarea cu expertiza proprie la organizarea si desfasurarea evenimentelor si actiunilor din
proiect in functie de necesitati;
▪ Realizarea rapoartelor de activitate, contribuirea la realizarea rapoartelor de progres.

01/2018–12/2019

Expert informatii pentru afaceri/ Expert consultanta/ Expert implementare si
monitorizare planuri de afaceri proiect 105939 "Sprijinirea initiativelor
antreprenoriale din Regiunea Vest"
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad, Arad (Romania)
▪ Furnizarea serviciilor specializate pentru elaborarea planurilor de afaceri;
▪ Furnizarea serviciilor specializate pentru demararea si functionarea afacerilor;
▪ Furnizarea serviciilor specializate pentru dezvoltarea si sustenabilitatea afacerilor;
▪ Sprijinirea implementarii si monitorizarea respectarii planurilor de afaceri/conditiilor contractuale,
sprijinirea decontarii sumelor aferente ajutoarelor de minimis;
▪ Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1998–2002

Diploma de bacalaureat
Colegiul National Unirea, Targu Mures (Romania)

2002–2006

Diploma de licenta
UBB Cluj - FSPAC, Cluj Napoca (Romania)
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2007–2008

SNSPA Bucuresti, Bucuresti (Romania)
2011–2011

Manager de proiect
HUMM Consulting, Cluj Napoca (Romania)

2011–2011

Competente Antreprenoriale
HUMM Consulting, Cluj Napoca (Romania)

2016–2016

Evaluator de proiecte
Inceptus Romania, Cluj Napoca (Romania)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C1

C1

C1

C1

C2

franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Spirit de echipa, capacitatea de a crea relatii bazate pe incredere si empatie, capacitatea de a
comunica constructiv in situatii sociale diferite, abilitati de ascultare activa si consiliere, abilitatea de a
media relatii interpersoanale.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora si implementa un proiect, capacitatea de a
coordona echipe de lucru, capacitatea de initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv in situatii de
criza, de a gestiona diferente interindividuale in actiunile de munca.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat ECDL

Microsoft Office, Microsoft Acces, SPSS, SQL Databases.
Permis de conducere
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