Corneliu Mureșan
Data nașterii: 18/02/1986
(+40) 0740935860

Cetățenie: română

Gen: Masculin

corneliu.muresan@gmail.com

facebook.com/corneliu.muresan
str. Gării, bl. 18, sc. C, et. 4,ap. 39 , judetul Alba, Zlatna, România

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
13/01/2022 – ÎN CURS – România

SUBPREFECT – INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI ALBA

11/2013 – 13/01/2022 – Alba Iulia, România

DIRECTOR – CS UNIREA ALBA IULIA (INSTITUȚIE SUBORDONATĂ MINISTERULUI TINERETULUI ȘI
SPORTULUI)

Responsabilități: Organizarea și conducerea activității clubului ce numără 9 secții sportive.
· elaborarea și implementarea de politici și strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în condiții
performante a activității curente și de perspectivă a instituției;
· organizarea, coordonarea, îndrumarea și controlul activității personalului din subordine;
· coordonarea și controlul activității desfășurate în cadrul secțiilor pe ramură de sport ce aparțin clubului,
precum și activitatea antrenorilor și personalului tehnic cu atribuții în domeniul sportului, în vederea
realizării scopului și obiectului de activitate a clubului;
· implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;

01/06/2016 – 14/01/2022 – Alba Iulia, România

CONSILIER JUDEȚEAN – CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
Responsabilități: Liderul Consilierilor Județeni PSD și Secretarul comisiei de cooperare interinstituțională și
mediul de afaceri
· analizarea și aprobarea proiectele de hotărâri ale consiliului județean;
· întocmirea avizelor asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate;
· inițierea și întocmirea regulamentului de funcționare a consiliului județean;
· aprobarea și avizarea acordurilor și memorandumurilor inițiate de consiliul județean;
· aprobarea bugetului județean, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
execuție a exercițiului bugetar;
· solicitarea de informări si rapoarte de la președintele consiliului județean și de la șefii
organismelor
prestatoare de servicii publice;
· aprobarea cooperării sau asocierii cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate,
precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în
vederea promovării unor interese comune.
04/2012 – 12/2021 – Sebes

MANAGING PARTNER – GOOD FOOD & HOSTING (MOTEL DACIA, HOTEL CLASIC), JUD ALBA
Domeniu activitate: Restaurante, cazare și alte servicii de cazare.
Responsabilități: Conducerea societăți ce numără 35 de angajați.
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06/2014 – 06/2017 – Alba Iulia, România

CONSILIER CABINET EUROPARLAMENTAR
Responsabilități: Primirea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, audiențe.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
LICENȚIAT ÎN DREPT – ABSOLVENT AL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII ”1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA ANUL 2009

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e):

ROMÂNĂ

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE

VORBIT

SCRIS

Comprehensiune
orală

Citit

Exprimare scrisă

Conversație

C1

C1

B2

B2

ENGLEZĂ

B2

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

COMPETENȚE DIGITALE
O bună utilizare a calculatorului
Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point)
(Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Whatsapp)
Programe editare

Utilizare rețele sociale

CURSURI ȘI ATESTATE
Brevet de turism – Manager în activitatea de turism;
Atestat ,,Instructor sportiv” obținut în luna iulie 2021
Atestat ”Manager de proiect” obținut în luna decembrie 2014;
Atestat ”Administrator pensiune turistică” obținut în luna mai 2013;
Atestat de ”Formator” obținut în luna iulie 2012;
Participare curs de ”Public speaking”- luna aprilie 2011;
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COMPETENŢE DOBÂNDITE
La locul de muncă
Cooperare, negociere, leadership, abilități de a lucra în echipă, randament
în condiții de stres, disponibilitate la program prelungit.

Competențe și aptitudini organizatorice
Responsabilitate, inițiativă, abilități de influențare, orientare spre rezultat.

Competenţe de comunicare
Bune relații de comunicare dobândite în urma posturilor manageriale deținute.

PERMIS DE CONDUCERE
Permis de conducere: B
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