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 Curriculum vitae 
Europass 

Informatii personale 

Nume/Prenume Emil Serpe 

Adresa Str. Martir Vasile Balmus nr. 1, Timisoara 

Telefon 

E-mail 

Data nasterii 

 Sex M 

Experienta profesionala 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

August 2014 - prezent 

Director Tehnic - Dezvoltare 

Asigurarea managementului societăţii ca parte din întreg ;  

Concepe şi aplică strategii şi/sau politici de dezvoltare a societăţii; 

Reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice; 

Promovează şi asigură întocmirea în termen a documentațiilor; 

Prospectarea oportunităților de afaceri cu parteneri interni şi externi. 

SC Compania Locala de Termoficare „Colterm” SA Timisoara 

Productia, transportul, distributia si furnizarea energiei termice 

Aprilie 2013 - prezent 

Administrator 

Administrarea societatii 

SC Compania Locala de Termoficare „Colterm” SA Timisoara 

Productia, transportul, distributia si furnizarea energiei termice 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

2005 - 2014 

Director tehnic 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Coordonare departament tehnic, mentinerea legaturii cu furnizorii, mentenanta aparatelor de marcat 
fiscale, instalare si mentenanta softuri de gestiune, instalari si mentenanta aparatura POS bancar.  

Numele si adresa angajatorului SC Vesper SRL 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Electronica fiscala 
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Educatie si formare 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 

Perioada 

 2015 

Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene. 

1999 - 2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma licenta inginer 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Electronica aplicata 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea POLITEHNICA din Timisoara, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 5 

Perioada  1995 - 1999 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma bacalaureat 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Liceul Teoretic Bozovici 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 3 

Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Romana 
 

 Limbi straine cunoscute 
 

Limba   Engleza  Mediu  

Limba   Franceza  Mediu 

 

Competente si abilitati sociale  Spirit de echipa, bune abilitati de comunicare 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Abilitati manageriale, spirit critic, abilitati de a gasi solutii la probleme in situatii critice, 

organizare eficienta a timpului si a sarcinilor de serviciu 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Sisteme de operare, foarte bune cunostinte de MS Office si Internet 

 

Permis de conducere  Cat. B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


