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Informaţii personale
Nume / Prenume Ovidiu MOŞNEAG

Adresă(e) Str. Privighetoarei Nr. 24, Arad

Telefon(oane) Mobil: 0722 752 769

E-mail(uri) ovidiu_am@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 18.08.1967

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada

unctia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Perioada

Mai 2018 - prezent
Director general

S.C. Aeroportul Arad S.A. , Aleea Aeroport Nr 4, Arad 310059
Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Iunie 2016 – mai 2018

Funcţia sau postul ocupat Economist in comert si marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea si executarea activitatilor specifice domeniului sau de actiune avand ca principal scop 
valorificarea maxima a potentialului firmei
Stabilirea impreuna cu conducerea companiei a politicii de preturi pentru serviciile companiei
Participarea la fundamentarea bugetului

Numele şi adresa angajatorului S.C. Aeroportul Arad S.A. , Aleea Aeroport Nr 4, Arad 310059

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Aviaţie, Aeroporturi

Perioada 2007 – iunie 2016

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoneaza intreaga activitate comerciala; 
Concepe impreuna cu directorul general strategiile comerciale si de marketing;
Coordoneaza activitatea de achizitii publice;
Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul 
departamentului pe care-l conduce;
Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Aeroportul Arad S.A. , Calea Aeroportului Nr 4, Arad 310059

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Aviaţie, Aeroporturi

Perioada 2003 - 2006

Funcţia sau postul ocupat Administrator, asociat unic
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Numele şi adresa angajatorului S.C MIREMAX S.R.L 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii televiziune prin cablu

Perioada 2002 – 2003

Funcţia sau postul ocupat Administrator, asociat

Numele şi adresa angajatorului S.C. FOCUS PLUS S.R.L

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cotidian local

Perioada 2000 –  2002

Funcţia sau postul ocupat  Director Comercial

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepţia şi realizarea strategiei pentru un nou produs
Recrutarea, instruirea şi organizarea Departamentului de Marketing
Creşterea vânzărilor

Numele şi adresa angajatorului  S.C ARVINEX S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comercial , Marketing şi Vânzări

Perioada martie 1999 – august 1999

Funcţia sau postul ocupat Director de Marketing

Activităţi şi responsabilităţi principale Concepţia şi realizarea strategiei pentru un nou produs;
Recrutarea, instruirea şi organizarea Departamentului de Marketing;
Creşterea vânzărilor.

Numele şi adresa angajatorului S.C. BERE TIMIŞOREANA S.A

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Comercial, Marketing şi Vânzări

Perioada  mai 1997 – martie 1999

Funcţia sau postul ocupat Director regional Responsabil Zona Vest

Activităţi şi responsabilităţi principale Construcţia unei echipe de vânzări necesară acoperirii arealului;
Recrutare, pregătire şi motivare a echipei de vânzări;
Structurarea unei strategii de vânzări pentru a atinge obiectivele de vânzări ale companiei;
Stabilirea target-ului de vânzări pentru fiecare parte integrantă a arealului.

Numele şi adresa angajatorului  S.C. BRAU UNION ROMANIA S.A

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Comercial, Marketing şi Vânzări

Educaţie şi formare

Perioada nov 2008 – ian 2009

Calificarea / diploma obţinută Certificat Management Performant

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CODECS

Perioada mai – sept 1998

Calificarea / diploma obţinută Certificat Management Competitiv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CODECS

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Marketing la Universitatea Babeş- Bolyai Cluj-Napoca

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad, Facultatea de Marketing şi Management

Perioada 1981 - 1985

Calificarea / diploma obţinută Absolvire liceu, Diploma Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Liceul Pedagogic „Dimitrie „Tichindeal”

Activitate civica 
Activitate ONG Asociatia Centrul Judetean de Voluntariat Arad

Perioada 2011 – prezent, voluntar si mentor voluntari 

Activitate ONG Asociatia UTA Batrana Doamna Arad – membru fondator
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Perioada 2009 - prezent

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Germană B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă
- bune abilități de comunicare interpersonală
- capacitate dezvoltată de planificare, organizare și coordonare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- experienţă în coordonarea muncii în echipă
- experiență în elaborarea de strategii de dezvoltare
- elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană
- experiență în organizare și coordonare cursuri de perfecționare

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

-  o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™, (Word™, Excel™ și PowerPoint™)

Permis(e) de conducere cat B
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