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INFORMAŢII PERSONALE Mihai Gheorghe 

20 / 26, 1 Decembrie (România) 

(+40) 726 160 974    

mihai.gheorghe@gdm.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 11/11/1985 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

27/11/2006–Prezent Administrator legal
GDM WEBMEDIA SRL, Bucuresti (România) 

Tipul sau sectorul de activitate Activită i de realizare a soft-ului la comandăț  

01/10/2014–Prezent Cadru didactic asociat
Academia de Studii Economice, Bucure ti (România) ș

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ universitarț  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

10/2011–Prezent Studii de Doctorat
Academia de Studii Economice, Bucure ti ș

07/2013–08/2013 Certificat de Inginer Sisteme de Securitate
Asocia ia Română pentru Tehnică de Securitate - Autoritatea Na ională pentru Calificări, ț ț
Bucure ti ș

10/2004–06/2009 Diplomă de Inginer
Universitatea POLITEHNICA - Facultatea de Automatică i Calculatoare, Bucure ti ș ș

09/2000–07/2004 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional UNIREA, Turnu Măgurele ț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C1 C1 C1

franceză A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenţe de comunicare ▪ bune competen e de comunicare directă sau intermediată de mijloace tehnice dobândite prin ț
experien a de Administrator Legal în rela ia cu autorită ile, furnizorii, clien ii din ară sau străinătate, ț ț ț ț ț
angaja ii societă ii sau diver i colaboratoriț ț ș
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▪ bune competen e de comunicare în fa a unei mul imi de oameni dobândite prin experien a de ț ț ț ț
Cadru Didactic

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership (în prezent responsabilul unei echipe de 13 oameni)

▪ adoptare de decizii

▪ delegare de sarcini

▪ negociere i convingereș

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ bun mentor (responsabil cu instruirea i formarea salaria ilor)ș ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

▪ cuno tin e bune referitoare la paradigme de programare, arhitecturi software, securitate softwareș ț

▪ cuno tin e bune de programare webș ț

▪ cuno tin e bune referitoare la tehnologii de baze de date structurate i ne-structurateș ț ș

▪ cuno tin e bune referitoare la sisteme de cloud computingș ț

▪ experien ă cu produse informatice de tip GISț
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