
INFORMAŢII PERSONALE BALAHURA GHEORGHE  
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Numele angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

02/2018 – prezent  

Director general  

- Coordonarea și controlul activităților din cadrul firmei 

- Monitorizarea tuturor activităților 

- Urmărirea și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți  

- Reprezentarea firmei în relațiile cu terții 

 

Domeniul Public Turda S.A 

Constructii de drumuri, cai publice; Reparatii si întretinere drumuri si cai publice; 
Producerea si comercializarea mixturilor asfaltice si a betoanelor de ciment. Salubritate 
stradala, inclusiv deszapezirea cailor publice. Productie legume si flori. Întretinere si 
reparatii auto, coloana auto.  

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

Numele angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 
2009 – 2/ 2018  
Administrator 

- Coordonarea și controlul activităților din cadrul firmei 

- Monitorizarea lucrărilor Societății 

- Coordonarea echipei 

- Reprezentarea firmei în relațiile cu terții 

 
SC DRUM BUN CONSTRUCT SRL Turda , 
  
Lucrări de construcţie a drumurilor şi autostrăzilor (schimbare denumire 
societate REAL BIS SRL) 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Numele angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

2008 – 2009  
Administrator  

- Coordonarea și controlul activităților din cadrul firmei 

- Monitorizarea lucrărilor Societății 

- Coordonarea echipei 

- Reprezentarea firmei în relațiile cu terții 

SC REAL BIS SRL Turda,  Lucrări de construcţie a drumurilor şi 
autostrăzilor 



 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Numele angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

2003 – 2008 
Director tehnic  
 
 
 
SC SERVAGRO IMPEX SRL Turda , 
 
Transporturi rutiere. 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Numele angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

1985 – 2002 
Ofiţer activ 
 

- Ofiţer cu organizarea pregătirii de luptă în regiment de luptă aviaţie 
vânătoare; 

- Ofiţer cu protecţia psihologică a personalului în bază aeriană; 
- Ofiţer cu operaţiile în bază aeriană. 

 
Aviaţia Militară a României 
Aviatie  

  1982 – 1985 Şcoala militară de ofiţeri de aviaţie Aurel Vlaicu   
Diplomă de absolvire. 
Calificare de ofiţer nenavigant  în Aviaţia Militară EQF 6. 

 

1990 – 1991 1995-1996 Cursuri de perfecţionare specifice cadrului militar, pentru conducere; 
psihologice; 

2003 Curs formare coordonator de transport ARR Cluj. 

2013 Curs formare responsabil de mediu. 

2013 – 2015 Colegiul Biblic Ministerium Cluj . Diplomă de absolvire. 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleză B1  B1  A2  A1  A1  

franceză A2  A2  A2  A1  A1  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare oral şi în scris dobândite prin experienţa proprie de ofiţer de Stat 
Major şi director/administrator; 

▪ bune abilităţi de vorbire în public; 

▪ bun ascultător. 
 



 

 

 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership; 

▪  bune cunoştinţe de planificare, organizare şi control; 

▪ folosirea cu maximă eficienţă a resurselor la dispoziţie – tehnice şi materiale,umane, financiare; 

▪ munca în echipă; 

▪ gândire creativă;  

▪ carismă; 

▪ cunoastera şi folosirea delegării de responsabilitate şi autoritate pentru îndeplinirea obiectivelor; 

▪ hotărâre şi fermitate în respectarea atribuţiunilor specifice fişei postului , disciplină;  

▪ putere de lucru prelungită, în condiţii de stres şi disconfort psihic şi fizic; 

▪ abordarea înţeleaptă a conflictelor . 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ cunoaştera modului de folosire eficientă a resurselor financiare pentru realizarea de profit; 

▪ cunoaşterea modului de optimizare al transporturilor; 

▪ cunoaşterea tehnologiei şi resuselor necesare realizării şi modernizării drumurilor; 

▪ cunoaşterea localităţii Turda, a localităţilor adiacente Turzii; 

▪ cunoaşterea utilizării utilajelor necesare realizării drumurilor; 

▪ abilităţi de negociere a lucrărilor şi contractelor; 

Competenţe informatice  ▪ cunoaştere foarte bună a instrumentelor Microsoft Office™, internet, baze de date tip Dbase. 

Alte competenţe  ▪ cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu; 

▪ cunoştinţe de meteorologie; 

▪ cunoasterea activităţii, dotării, utilării şi posibilităţilor SC Domeniul Public Turda SA.  

Permis de conducere   categoria permisului de conducere   

▪ B 


