
Curriculum vitae 

INFORMAŢII 
PERSONALE 

Stere Hira 

Sexul Masculin | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

2021 –2022  Director general al R.A.E.D.P.P. Constanța 

2009 – 2021 Administrator companie turism S.C. PREMIUM LAC S.R.L. Eforie Nord - 

administrarea unitatii hoteliere din portofoliul companiei. 

2004-2009 Director general companie de constructii si transport rutier marfuri – planificare, 

executie si control a lucrarilor de constructii cu clienti din sectorul privat. 

2001-2004 Director general companie de transport - coordonare sisteme de transport rutier. 

1997-2001 Director productie companie produse  lactate - organizarea si eficientizarea 

proceselor de productie. 

1995-1997  Ofițer în cadrul M.Ap.N. - comandant pluton comanda în cadrul M.Ap.N. 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
2019-2019  Colegiul National de Aparare din cadrul UNAP Carol I 

2015–2015 Diploma de formator - curs postuniversitar formator. 

ANC, Bucuresti (România) 

2012–2013 Diploma Manager Turism - curs postuniversitar turism 

M.D.R.T, Bucuresti (România) 

1997–1999 Diploma competente in sector agricol 

Ministerul Agriculturii, Constanta (România) 

1990–1995 Diploma de inginer, Facultatea de Marina Militara - specializarea artilerie si 

rachete 

A.N.M.B Constanta, Constanta (România) 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
 

Limba(i) 
maternă(e) 

română     

Alte limbi 
străine 

cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie Discurs oral 
 

engleză B2 B1 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 

și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi 

străine  
Competenţe de 

comunicare 
 - spirit de echipa, 
 - abilitati de comunicare si  ascultare, 
 - disponibilitate la efort prelungit si implicare. 
 
 Competențe 

organizaționale/ 
mangeriale 

 - spirit organizatoric, 
 - capacitate sintetica, 
 - analitic și interesat de perfecționare și eficiență, 
 - capacitate de transmitere și motivare, 
 - abilitati de leadership. 
 

Competențe 
dobândite la locul 

de muncă 

Responsabil cu implementarea in sistem privat a sistemului de 

management al calitatii conform standardului international ISO 

9001/2000. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

 
 

Procesarea 

informaţiei 

 
Comunicare Creare de conţinut 

 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

 
 
 

 Alte competenţe  Hobby-uri : calatorii, sport. 
 
 

 Permis de conducere      B 


