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INFORMAŢII PERSONALE EPURE IUSTINIAN MIHAI  

 

  

Str. Dragoș Vodă, Nr. 15, Bl. A9, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4, Mun. Caracal, Jud. OLT, 235200, 
România 

 0249512609     0766705554        

 eiustinian@yahoo.com 

 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 20/09/1978 | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

  

(01.07.2012 - Prezent)  Director executiv 

TRUST ASIG BROKER DE ASIGURARE, Slatina, OLT 

- coordonarea agenților de asigurare zona Caracal – Corabia;              

- reprezentarea directă a societăţii în relația cu instituţiile administrative, financiar-
bancare din Caracal – Corabia;              

- verificarea şi aprobarea contractelor de asigurare încheiate de către angajaţii S.C. 
TRUST ASIG  OLT; 

- gestionarea imprimatelor cu regim special; 

- întocmirea primară a dosarelor de daună; 

 
Tipul sau sectorul de activitate Asigurări  
 

(24.04.2007 – 30.06.2012)  Economist în cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate 

SC ROMVAG SA - CARACAL 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Producţia şi reparaţia vagoanelor de transport marfă 

 
 

(01.02.2004 - 24.04.2007)  Inspector coordonator  

SC ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ SA – ASIROM, OLT 

- coordonarea grupei de 24 agenţi din Reprezentanţa Caracal;              
- reprezentarea directă a societăţii în instituţiile bancare din municipiu; 
- verificarea şi aprobarea contractelor de asigurare încheiate de către angajaţii S.C. 
ASIROM S.A. 
- gestionarea imprimatelor cu regim special;  
- întocmirea primară a dosarelor de daună; 
- efectuarea plăţilor dosarelor de daună, salariilor, comisioanelor; angajaţilor şi 
colaboratorilor companiei 
Tipul sau sectorul de activitate Asigurări  
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COMPETENΤE PERSONALE  -  abilităţi organizatorice si de comunicare; 

-  stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, autorganizare; 

-  capacitate de lucru în condiţii de stres; 

- abilitatea de a conduce; 

- plăcerea de a învăţa pentru a fi în permanenţă la curent cu noutăţile; 

-  abilitatea de a lucra si coabita împreuna cu alte persoane, în medii multiculturale, 
în situaţii in care comunicarea şi munca în echipă sunt elemente esenţiale ce 
caracterizează persoana mea; 
-spirit de creativitate şi observaţie.  

  

 

(01.10.2015 – 30.06.2019)  JURIST  
– Studii superioare de lungă durată 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE DREPT, Specializarea: Drept  

 

(01.10.1998 – 30.06.2002)  ECONOMIST 
– Studii superioare de lungă durată 

 

Licențiat la UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, 
Specializarea: Management financiar contabil 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza Bine  Bine Bine Bine Bine 

  

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  Specificaţi nivelul  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de 
vânzări 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil de o echipă de 11 persoane) 

 

Competenţe informatice  

 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere  ▪ B 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE       

 ▪  Stagiu militar satisfăcut, căsătorit, un copil.  
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