Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresa
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Veștea Mihail
Str. Eroilor, nr. 42, Predeal, Cod 505300, Brașov
Română
18.07.1958
Masculin

Experienţa profesională
Perioada

11.12.2019 – prezent

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Secretar de Stat
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, str. Apolodor,
nr.17, București, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Dezvoltare, Administrație

Perioada

07.10.2009 - 16.12.2014

Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de act
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Director Departament Coordonare Pol Creștere Brașov
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Str. Decebal, nr.12, Alba Iulia,
România

07.10.2009 - 16.12.2014
Director Departament Dezvoltare Urbană Brașov
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Str. Decebal, nr.12, Alba Iulia,
România
Dezvoltare regională

16.12.2014 - 22.12.2015
Vicepreședinte
Consiliul Județean Brașov
Administrație Publică
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

07.10.2009 -31.12.2015
2008- prezent
ConsilierDepartament
Județean
Director
Coordonare Pol Creștere Brașov

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Managementul de proiect
• Asistent
proiect,
Consiliul
Județean
Brașovresponsabil comunicare in cadrul proiectului ,,Creșterea
Numele si adresa angajatorului
capacitații personalului din administrația publica locala si județeana de a
Tipul activității sau sectorul de
furniza servicii de calitate si a contribui la dezvoltarea durabila Regiunii
Economic/Dezvoltare
activitatea
Centru ID proiect SMIS 15612
• Evaluare proiecte depuse pe Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă si
promovarea turismului; Sprijin pentru restaurarea patrimoniului culturalistoric,modernizarea infrastructurii turistice; îmbunătățirea calităţii
infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turişti ;
Experienţa profesională
• Expert în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică ,,Training at national
Perioada
07.10.2009 -31.12.2015
and regional levels for enhancing the absorbtion capacity for the
1992-2008
Funcţia sau postul ocupat
Director
Departament
Coordonaremanaged
Pol Creștere
Operational
Programmes
by Brașov
the Ministry of regional
Primar
Development and Housing Romania RO2006/018-147.04.01.05.01’’cu rol
Principalele activităţi şi
Managementul
in implementarea
de proiectcampaniilor de informare/promovare în cadrul
responsabilităţi
proiectului
deproiect,
Asistenta
Tehnica comunicare in cadrul proiectului ,,Creșterea
•
Asistent
responsabil
Numele si adresa angajatorului
Primăria Orașului
Predeal
capacitații
personalului din administrația publica locala si județeana de a
Tipul activitatii sau sectorul de Administrație
publică
furniza
servicii de calitate si a contribui la dezvoltarea durabila Regiunii
activitatea
Centru ID proiect SMIS 15612
• Evaluare proiecte depuse pe Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă si
promovarea turismului; Sprijin pentru restaurarea patrimoniului culturalistoric,modernizarea infrastructurii turistice; îmbunătățirea calităţii
infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turişti ;
• Expert în cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică ,,Training at national
Experienţa profesională
and regional levels for enhancing the absorbtion capacity for the
Perioada
07.10.2009 Programmes
-31.12.2015 managed by the Ministry of regional
Operational
1982-1992
Development
and
Housing
Romania RO2006/018-147.04.01.05.01’’cu
rol
Funcţia sau postul ocupat
Director Departament
Coordonare
Pol Creștere Brașov
Șef centrală/inȘefimplementarea
Atelier
campaniilor de informare/promovare în cadrul
Principalele activităţi şi responsabilităţi
proiectului
de Asistenta
Tehnica
Managementul
de proiect
Numele si adresa angajatorului
• Asistent proiect, responsabil comunicare in cadrul proiectului ,,C
Tipul activității sau sectorul de Romtelecom Brașov capacitații personalului din administrația publica locala si județe
activitatea
furniza servicii de calitate si a contribui la dezvoltarea durabila Re

Centru ID proiect SMIS 15612
Evaluare proiecte depuse pe Axa Prioritara 5: Dezvoltarea du
promovarea turismului; Sprijin pentru restaurarea patrimoniului
istoric,modernizarea infrastructurii turistice; îmbunătățirea
infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turişti ;
Experiența in managementului 1992 - 2008
•
Expert
în cadrul aproiectului
de Asistenţă
Tehnică ,,Training at
Responsabil al proiectelor
de dezvoltare
Orașului Stațiune
Predeal:
proiectelor
and
regional
levels
for
enhancing
the
absorbtion capacity
modernizarea și dezvoltarea sistemelor de apă și canal; managementul
Operational
Programmes
managed
by
thepublic;
Ministry of
deșeurilor; dezvoltarea și reabilitarea rețelelor de drumuri și iluminat
Development
and
Housing
Romania
RO2006/018-147.04.01.05.0
dezvoltarea și modernizarea domeniului schiabil;
in implementarea campaniilor de informare/promovare în
proiectului
de Asistenta
Tehnica
Organizarea Campionatului
Mondial
Militar de
Schi în anul 2005
•

2008-2013
Agenţia
pentru Dezvoltare
Regionala
Centru,
Str. Decebal,
nr.12, Alba Iulia,
Inițiator
în organizarea
și desfăsurarea
Festivalul
Olimpic
de Tineret
Romania
European
(FOTE)
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Perioada

2000-2004

Calificarea

Economist

Domenii principale studiate /
competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare

Perioada

Contabilitate și informatică de gestiune
Academia de Studii Economice București,
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Învăţământ universitar la distanță

1977- 1982

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Inginer

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare

Institutul Politehnic București
Facultatea de Electronică
Învăţământ universitar

Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Engleza

Competenţe şi abilităţi sociale

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de
citire

Vorbit
Interacţiune

Scris

Exprimare

B2 Utilizator B2 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator
independent
independent
independent
independent
independent
(*)
Cadrului european de referinţă pentru limbi
➢ Responsabil al proiectelor din Orașul Predeal privind reabilitarea și
dotarea: grădinițe, liceu, ambulanța Predeal, Ambulatoriu Predeal;
➢ Responsabil de construirea cartierului de locuințe sociale în Orașul
Predeal;

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
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➢ Fondator al următoarelor societății și fundații: Renașterea Predealului, AS
Regiunea Turistică munții Bucegi, AS.Metroplitană Brașov, Agentia de
Dezvoltare Durabilă Brașov, As.Promovarea tursimului în Județul Brașov;
➢ Caracter activ, capacitatea de a înfrunta problemele cu claritate şi
precizie ; implicarea în activităţile şi sarcinile primite, necesitatea de a se
considera parte integrantă a organizaţiei
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Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

➢ Abilităţi de utilizare a aplicaţiilor Microsoft Windows, Microsoft Office,
navigare internet
-
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Permis de conducere categoria B
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