
 

  
 

                                                                               

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MITU CRISTIAN 

Adresa(e) Str. Victor Hugo, nr. 44, Timisoara ,jud Timis, Romania 

Telefon 
Mobil 

Fax  

+4 0356454180  
+4 0744608942 
+4 0356454180 

 

E-mail(uri)  cristian.mitu@renewables-invest.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 25.10.1957 

Sex masculin  
 

  

Experienţa profesională  

Perioada 26.10.2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator   
Manager de proiect  

Activităţi si responsabilităţi principale Consultanta in domeniul energiilor din surse regenerabile (hidro, solar,eolian) , consultanta si 

management in proiecte de infrastructura , realizarea studiului pietei energiei , identificarea 

oportunitatilor de proiecte in domeniul energiilor regenerabile ,identificarea pe baza analizei de oferte 

si a experientei similare a proiectantilor si a executantilor ; analiza documentatiilor realizate de 

proiectantii specializati ,inaintarea catre autoritati a documentatiilor de avize si acorduri,sustinerea lor 

si obtinerea aprobarilor necesare demararii investitiilor; 

-intocmirea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de constructiei ; 
-intocmirea documentatiilor pentru obtinerea contractului de racordare cu operatorul de distributie ; 
-intocmirea studiilor de fezabilitate pentru proiecte de energie regenerabila ; 
-intocmirea analizelor tehnice de tip due-dilligence pentru proiecte de energie regenerabila;  
-intocmirea documentatiilor pentru acreditarea si licentierea producatorilor de energie electrica ; 
- managementul extern al diverselor proiecte pe fonduri europene  
- dezvoltarea proiectelor de microhidrocentrale ,centrale fotovoltaice  si managementul energetic al  
acestora pe perioada de functionare ; 

  - proiectarea ,  dezvoltarea si punerea in functiune in 2014 a Microhidrocentralei din     
  localitatea  Baru  , jud Hunedoara  ,cu puterea instalata 980  KW ; Proiectul a fost  
  achizitionat de o societate italiana ;  
 - proiectarea   si autorizarea  in 2015  a Microhidrocentralei din  localitatea Bucova   , jud  
 Caras Severin   ,cu puterea instalata 450  KW ; Proiectul a fost  achizitionat de o  

  societate italiana 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

 

SC Renewables Consulting SRL  
str. Zugrav Nedelcu , nr 12,  SAD  3 , Timişoara (România) 
Proiecte de energii regenerabile  - consultanta , proiectare  , autorizare, acreditare & licentiere ,    
consultanta energetica pe perioada functionarii  
Proiecte de infrastructura si constructii industriale  
 
 
01.03.2010 – 2013 

   Administrator 
Manager de proiect 

  -realizarea studiului pietii, identificarea oportunitatilor de proiecte in domeniul energiilor 

   regenerabile , identificarea pe baza analizei de oferte si a experientei similare a  

   proiectantilor si a executantilor . 
  - relationarea cu  autoritatile publice locale si nationale in vederea sustinerii proiectelor ( obtinere     
   avize si acorduri, s.a.   

  



 

 
 

 
 
 

        
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Numele si adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate  

 
 
 

- incheierea contractelor necesare dezvoltarii proiectelor,pe baza analizei ofertelor cu incadrarea in 

bugetul alocat, optimizarea costurilor investitionale ; 

-desemnarea responsabililor de proiect din partea beneficiarului , angajarea dirigintilor de 

santier,coordonarea lucrarilor , managementul de proiect ; 

 - dezvoltarea proiectelor de microhidrocentrale si managementul acestora ; 
 
S.C RENEWABLES INVEST  SRL 

  Productie energie electrica din surse regenerabile (microhidrocentrale) 

 
 
01.11.2006 – 28.02.2010 
Administrator 
Manager de proiect  
- realizarea studiului pietii, identificarea oportunitatilor de proiecte in domeniul energiilor 

regenerabile,identificarea pe baza analizei de oferte si a experientei similare a proiectantilor si a 

executantilor . 

- fundamentarea necesarului de fonduri,identificarea surselor de finantare; 

-relationarea cu  autoritatile publice locale si nationale in vederea sustinerii proiectelor ( obtinere  avize 

si acorduri, s.a.  ) ; 

- incheierea contractelor necesare dezvoltarii proiectelor,pe baza analizei ofertelor cu incadrarea in 

bugetul alocat, optimizarea costurilor investitionale ; 

-desemnarea responsabililor de proiect din partea beneficiarului , angajarea dirigintilor de 

santier,coordonarea lucrarilor , managementul de proiect ; 

- urmarirea lucrarilor de punere in functiune,pregatirea personalului de exploatare si 

mentenanta,urmarirea rezultatelor obtinute in centralele electrice ; 

- obtinerea Licentei de producator a energiei electrice , Acreditarii producatorului de energie electrica 

din surse regenerabile in vederea obtinerii certificatelor verzi ; 

- proiectarea , dezvoltarea si  punerea in functiune in 2008  a Microhidrocentralei din localitatea 

Gradinari, jud. Caras-Severin, cu puterea instalata 38 KW; 

- proiectarea ,  dezvoltarea si punerea in functiune in februarie 2010 a Microhidrocentralei din 

localitatea  Fenes , jud Alba ,cu puterea instalata 520 KW; 

- proiectarea ,  dezvoltarea , si punerea in functiune a unui grup de 5 microhidrocentrale din zona 

Muntele Mic- Tarcu , jud Caras Severin , cu puterea instalata de 4,5 MW . Obtinerea de co-finantare 

pentru acest grup de MHC  din fonduri europene in august 2009 - AXA 4-DMI 2 ;  

   - proiectarea , dezvoltarea si punerea in functiune in  2010 a unei centrale eoliene cu o   putere   
  instalata de 9 MW : zona Oravita, jud Caras Severin ; Obtinerea de co-finantare pentru acest proiect;

  

 
 

   SC.Balkan Hydroenergy SRL 

  Productie energie electrica din surse regenerabile 
 
 
 
01.04.2004 – 30.10.2006 
 Director productie  

- coordonarea si organizarea activitatii de exploatare a centralelor de productie de energie 
electrica,termica si hidroenergetica din Timisoara,inclusiv a retelei de termoficare urbana; 
- participarea la intocmirea planurilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a echipamentelor 

energetice; 

- fundamentarea necesarului de fonduri pentru reparatii, retehnologizări,modernizari si urmărirea 

folosirii acestora, cu eficientă, în limitele BVC asigurat,cu respectarea  

legislatiei in vigoare privind contractarea lucrarilor a materialelor si a echipamentelor necesare; 

- coordonarea intocmirii planurilor de mentenanta si organizarea desfasurarii acestei activitati atit cu 

personal propriu cit si cu terte firme angajate pe baza de contract. 

- participarea la intocmirea temelor de studii de solutii,fezabilitate , a proiectelor tehnice de executie si 

avizarea apoi a celor intocmite prin comisia tehnica de avizare a carui presedinte eram; 

- coordonarea si urmarirea lucrarilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a 
echipamentelor energetice; 
SC Colterm SA  

 Termoficare 



 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate  

 

 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele si adresa angajatorului 

   Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

 
    Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

                  

Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 
 
 
 
 

15.09.2002 – 01.04.2004 

Director Tehnic – Productie  

- coordonarea si organizarea activitatii de exploatare a centralelor de productie de energie 

electrica,termica si hidroenergetica din Timisoara,inclusiv a retelei de termoficare urbana; 

  - fundamentarea necesarului de fonduri pentru reparatii, retehnologizări,modernizari si urmărirea 

  folosirii acestora, cu eficientă, în limitele BVC asigurat,cu respectarea legislatiei in vigoare privind    

  contractarea lucrarilor a materialelor si a echipamentelor necesare 

- participarea la intocmirea temelor de studii de solutii,fezabilitate , a proiectelor tehnice de executie si 

avizarea apoi a celor intocmite prin comisia tehnica de avizare a carui presedinte eram; 

- participarea la intocmirea planurilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a echipamentelor 

energetice ; 

- coordonarea si urmarirea lucrarilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a echipamentelor 

energetice; 

   SC Termocet 2002 SA , Timisoara 

Productia de energie termica si electrica  

 
 
 
15.12.1998 – 14.09.2002 

Director Productie  

- coordonarea si organizarea activitatii de exploatare a centralelor de productie de energie 

electrica,termica si hidroenergetica din Timisoara,inclusiv a retelei de termoficare urbana; 

- fundamentarea necesarului de fonduri pentru reparatii, retehnologizări,modernizari si urmărirea 

folosirii acestora, cu eficientă, în limitele BVC asigurat,cu respectarea legislatiei in vigoare privind 

contractarea lucrarilor a materialelor si a echipamentelor necesare; 

- coordonarea intocmirii planurilor de mentenanta si organizarea desfasurarii acestei activitati atit cu 

personal propriu cit si cu terte firme angajate pe baza de contract. 

  - participarea la intocmirea temelor de studii de solutii,fezabilitate , a proiectelor tehnice de executie si    
- avizarea apoi a celor intocmite prin comisia tehnica de avizare a carui presedinte eram 

- participarea la intocmirea planurilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a echipamentelor 

energetice; 

- coordonarea si urmarirea lucrarilor de investitii,de modernizare si retehnologizare a  echipamentelor 
energetice ;  
Sucursala Electrocentrale Timisoara  

Productia de energie termica si electrica  

 
 
 
 
01.06.1996 – 15.12.1998 

Director tehnic productie  

- realizarea indicatorilor de productie; 

 -urmărirea modului de executie a lucrărilor de reparatii; 

- investitii si retehnologizare în cadrul uzinei 

Intreprinderea electrocentrale Timisoara 

Productia de energie termica si electrica  

 
 
 
15.07.1988 -01.06.1996 

Director uzina UET Sud  

- realizarea indicatorilor de productie; - coordonarea activitatii de exploatare si mentenanta ; 

    -coordonarea activitatii de investitii ; 

Intreprinderea electrocentrale Timisoara 
Productia de energie termica si electrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

         Activitati si responsabilitati 

principale 

Numele si adresa angajatorului 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 
 

 

Educaţie şi Formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obtinuta  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 
 
 

Perioada 

25.01.1987- 25.01.1988 
Dispecer sef tura centrala UET Sud 

-realizarea indicatorilor de productie;  

-coordonarea activitatii de exploatare   

Intreprinderea electrocentrale Timisoara 

   Productie energie   termica  

 
 
 
03.09.1983 – 25.01.1987 
Dispecer – sef tura centrala  
-realizarea indicatorilor de productie ; 
- coordonarea activitatii de exploatare ;   
Intreprinderea electrocentrale Anina  
 Productia de energie electrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
Expert accesare fonduri structurale de coeziune europeana  
Camera de comert, industrie si agricultura Timis 
 
 
 
 
2000-2002 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Diploma studii academice postuniversitare  
 

Disciplinele principale  
studiate/ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 
 
 
 

Aptitudini si competente 
personale  

 
Limba(i) maternă(e) 

 

Studii de management  
 
Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de energetica 
 
 
 
1995 
Certificat de absolvire 
Managementul afacerilor internationale 
 
Universitatea Marea Neagra  
 
 
1978-1983 
Dilpoma de inginer  
Electrotehnica  
 
Universitatea Politehnica Timisoara  
 
 
 
 
 
 
 
 
Romana 

Limbi străine cunoscute Germana,engleza  



 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Germana  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
B1 

Utilizator 
experimentat  

Engleza   
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

  

  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - munca în echipă 
- flexibilitate şi abilitate de integrare rapidă într-un colectiv 
- posibilitatea de lucru în condiţii de stres 
- coordonarea proiectarii si autorizarii de proiecte  , planificarea , organizarea si gestionarea resurselor 
tehnice si umane   
- capacitate de adaptare la medii multiculturale (obţinută prin experienţa de muncă cu persoane 
străine în cadrul lucrărilor urmărite) 

- bune capacităţi de comunicare 

- obiectivitate şi exigenţă profesională 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - managementul de proiect ( organizare forta de munca, stabilire prioritati, s.a.)  
- managementul timpului  

- capacitate ridicată de analiză şi sinteză 
- flexibilitate si abilitate de integrare rapida intr-un colectiv  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -o bună cunoaştere a proceselor de proiectare si autorizare a proiectelor  
-cunoasterea legislatiei romanesti din domeniu  
-dobandirea de cunostinte in domeniul financiar, contabil  
-30 ani experienta in energetica 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- pachetul Microsoft Office , browsere web 
- grafica  asistată de calculator (CAD )  
 

  

  

Permis de conducere  Cat. B  

Informaţii suplimentare Starea civilă : Căsătorit 
  

Anexe copii după diplome şi alte documente menţionate în CV disponibile la cerere 

  
 
 
 

03.06.2015         MITU CRISTIAN  

 
 
 


