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INFORMAŢII PERSONALE CRIȘAN GABRIEL 

 

Str.Șesul de Sus, nr.14,bloc C4, ap.25 ,Floresti,Cluj 

0740582122 

gabicrisan33@gmail.com  

Carnet de conducere categ.B. 

Stagiu militar-satisfacut. 

 

Sexul masculin | Data naşterii 09/07/1980 | Naţionalitatea română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

05/2019- în prezent     Director comercial 

             SC MAXI KIDS LAND SRL 

                      -organizarea departamentului Comercial pe criterii de "cost efficiency" 

-stabilirea unor relații bune cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util și în bune    
condiții a tuturor problemelor ocazionale 

-concepe împreuna cu directorul general strategiile comerciale prioritare în 
vederea atingerii target-urilor stabilite. 

 

01/2012-în prezent Administrator firmă 

                                     SC TRATCOM ACTIV SRL 

 

              06/2015- în prezent  Administrator firmă  

SC MC CONSULTING SYSTEM SRL 

- coordonarea contractelor de afaceri, corespondența cu partenerii de afaceri ai 
organizației; 
-comunicarea interpersonală cu persoanele implicate în realizarea contractelor; 
- gestionarea informațiilor obținute în desfășurarea activității proprii 
și a personalului subordonat; 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

04/2014-06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

              03/2012- 04/2014 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Studii medii  

 

 

Cursuri și 
certificate 

  

 

-administrarea documentației, planificarea activității proprii și a personalului 
din subordine, adoptarea deciziilor privind activitatea din subordine; 
-optimizarea forței de muncă din subordine; 
-promovarea inițiativelor personalului din subordine, coordonarea perfecționării 
forței de muncă din subordine. 

 

Șef serviciu aprovizionare-desfacere 

SC APETIT CATERING SRL 

- asigurarea aprovizionării cu mijloace fixe şi consumabile 
-centralizarea necesarului de mjloace fixe şi consumabile 
-contractarea furnizori lor şi negocierea unor condiţii financiare favorabile 
firmei 
- asigurarea respectării bugetului alocat 
- raportarea neconcordanţelor între bugetul de consumabile şi necesar 
   

   Agent vânzări  

        SC APETIT CATERING SRL 

-administrarea și dezvoltarea portofoliului de clienți și de furnizori autohtoni  
și străini;  
-prezentarea, promovarea și vânzarea produselor în conformitate cu standardele  
și politicile comerciale ale companiei; 
-urmărirea planului de vânzări lunar,trimestrial,anual; 
-participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derulării și  
finalizării acestora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret, Cluj-Napoca. 
 
 
 
Certificat de absolvire -  Competențe antreprenoriale  

 
 



 

 

COMPETENȚE PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) - Română. 

 

Alte limbi străine 
cunoscute 

 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Spaniola Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel incepator 

Engleza Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu Nivel incepator 

 

Aptitudini și  
competențe personale   
  -bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de agent de vânzări 

-capacitate de adaptare 

-spirit de echipă 

-cunoștințe operare PC 

-flexibilitate în gândire 

-punctualitate. 

 

Activitate politică  
Membru PNL din luna februarie anul 2004  
(legitimaţie RO -PNL-135717) 
Funcţii politice: 
2009 - 2011 - vicepreşedinte al TNL Cluj -Napoca 

      2011 - 2015 –membru al Biroului Naţional al TNL Rural 

      2011 -2015 – preşedinte al BPL al TNL Floreşti 
      2011- 2013 – membru în Biroul Politic Judeţean al TNL Cluj 

      2013- 2015– vicepreşedinte al BPJ al TNL Cluj 
2013-2017 – membru al BPL al PNL Floreşti 

                2017-în prezent vicepreședinte al BPL al PNL Florești 
 



 

La alegerile locale din 2012 am candidat din partea PNL pentru 
funcţia de consilier local în comuna Floreşti. 

De altfel, din momentul în care am devenit membru PNL am fost 
implicat în toate campaniile electorale, pentru alegerile locale, 
parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, şi am participat la 
toate acţiunile organizate de partid la nivel local şi judeţean, iar când a 
fost cazul, naţional. În anul 2012, când mă aflam la conducerea TNL 
Florești, organizaţia a fost nominalizată în cadrul Galei Premiilor TNL 
pentru activitatea depusă și cea mai activă organizație din mediul rural, 
participând cu proiectul ,,Parcul de pe strada ta”. 


