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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Fruth Andreas 
Adresa  Bloc B5, Sc. 3, Ap. 57, Splaiul Unirii nr. 10, sector 4, Bucureşti, România  
Telefon   Mobil: 0746.254.185 
E-mail  andreas.fruth@gmail.com 

 
Cetăţenia  Româna  

  

Data naşterii  13.12.1980 
 

 Sex  Masculin 
 

                    Aria ocupaţională    Economie - Marketing / Dezvoltare software 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada  Feb. 2017 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Chief Technology Officer (Director tehnic) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Dezvoltarea, atât din punct de vedere arhitectural cât și programare a sistemului operațional ce 
susține întreaga activitate a companiei 

Numele şi adresa angajatorului   Schrott24 GmbH, Vinzenz-Muchitsch-Straße nr. 14, Graz, Austria 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 IT 

Perioada  Aug. 2008 - Feb. 2017 
Funcţia sau postul ocupat  Director de marketing și vânzări 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Gestionarea și conducerea departamentului de marketing și vânzări. Gestionarea portofoliului de 
peste 8.000 de clienți printre care peste 100 de unități sanitare. 

Numele şi adresa angajatorului   Softeh Plus SRL, Str. Popa Stoica Fărcaș, sector 4, Bucureşti 
Sectorul de activitate  Dezvoltare software 

Perioada  Mai.  2015 – Iul. 2008 
Funcţia sau postul ocupat  Consultant senior 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetări de piaţă, relaţia clienţi/furnizori, asistență tehnică, promovarea vânzărilor 

Numele şi adresa angajatorului   Softeh Plus SRL, Str. Popa Stoica Fărcaș, sector 4, Bucureşti 
Sectorul de activitate  Dezvoltare software 

Perioada  Ian.  2000 – Aug. 2003 
Funcţia sau postul ocupat  Manager Marketing 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetări de piaţă, relaţia clienţi/furnizori, promovarea vânzărilor 

Numele şi adresa angajatorului   Rominstal 3001 SRL, Bucureşti 
Sectorul de activitate  Construcții 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  Octombrie 2010 - prezent 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Școala Doctorală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de Doctorat 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Manager 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Agent Vânzări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Expert în Achiziții Publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Manager de Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Evaluator Proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Manager de resurse umane 

Cultura organizationala; strategii, planuri, buget; recrutare, selectie, consiliere, motivare, coaching 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de  Studii de specializare 
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învăţământ / formare 
Perioada  2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs de Manager de Proiect 

Managementul proiectului, alcătuirea echipei, proiectarea și gestionarea bugetului de proiect 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  Mai-iunie 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs de Formare de Formatori 

Comunicare, Andragogie, Proiectare cursuri 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Gaudeamus International, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare 

Perioada  2003 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Master 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Masterat: Integrare Europeană 

Drept comunitar, Euromarketing, Managementul proiectelor europene 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Perioada  Octombrie 1999 – septembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută  Economist / Specialist în Relaţii Economice Internaţionale / Diplomă de licenţă (ASE) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Comerţ  internaţional, Marketing internaţional, Tranzacţii internaţionale, Negocieri în afaceri, 

Economie mondială, Corespondenţă comercială în limbi străine, Turism internaţional; stagii de 
practică, participări la sesiunile științifice studențești 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Universitare  

Perioada  Septembrie 1995 – iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Liceul Industrial nr. 14 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Liceu 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Româna 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba Engleză   C2 superior C2 superior C2 superior C2 superior C2 superior 

Limba Franceză, Spaniolă  B2 independent B2 independent B1 independent A2 elementar B1 independent 
(*) Cadrului european de referinţă  pentru limbi 

 
Competenţe şi abilităţi sociale  Persoană sociabilă, spirit de iniţiativă (participări la conferinţe, seminarii). 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Gestionarea unui departament cu 6 angajați în mod direct. 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Nivel avansat; windows, office, internet, dezvoltare software utilizând Javascript, React, Meteor, 

Java, Python 
 
 

Permis de conducere  Categoria B 
 

Informaţii suplimentare  Membru AROMAR 
Membru al Asociației EMERA 

 
 
 
 
 
 
 
Fruth Andreas  
August 2017 
 
  


