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Informaţii personale 
 
 
 
 

 

Nume / Prenume Bîlteanu, Ionuț Dragoş 
Adresă(e) Bdul. Mareșal Alexandru Averescu, Nr.7, Bloc 4, Sc.B, Et.4, Ap.19, Sector 1, București 

Telefon    0745 618 810        
E-mail(uri) bilteanudragos@gmail.com 

  

Naţionalitate Romană 
  

Data naşterii 07.06.1990 
  

Sex Masculin 
  

  



 

  
 

Experienţa profesională 
 

 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activitati și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 

Numele angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 

Numele angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

             
 
 
                
                            Numele angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

             
 
             
                          
                            Numele angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 

    
 
 
   Decembrie 2020 - Prezent 
   Președinte CA 
   Analiza raportări financiare și operaționale întocmite de executiv, stabilirea direcției și strategiei   
   companiei, analiza BVC și investiții, monitorizarea stării financiare a companiei, stabilirea grilelor de  
   salarizare ale companiei, evaluarea performanței directorilor executivi, planificarea ședințelor  
   Consiliului de administrație și stabilirea ordinii de zi, acordare de consultanță executivului în decizii de  
   business, raportare către AGA, prezidarea ședințelor, întâlniri cu potențiali  
   parteneri de afaceri/beneficiari. 
    
   Emfor Montaj S.A.   
 
   Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații  
   
   August 2020 - Prezent 
   Vicepreședinte CA 
   Analiza raportări financiare și operaționale întocmite de executiv, stabilirea direcției și strategiei   
   companiei, analiza BVC și investiții, monitorizarea stării financiare a companiei, stabilirea grilelor de  
   salarizare ale companiei, evaluarea performanței directorilor executivi, planificarea ședințelor  
   Consiliului de administrație și stabilirea ordinii de zi, acordare de consultanță executivului în decizii de  
   business, raportare către AGA, prezidarea ședințelor în lipsa Președintelui, întâlniri cu potențiali  
   parteneri de afaceri/beneficiari. 
    
   Electromontaj S.A.   
 
   Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații (lucrări la cheie, stații  
   de transformare și linii electrice aerieni și subterane) 
 
 
   August 2017 - Prezent 
   Co-CEO, Membru în CA 
   Operațiuni curente companie/grup, identificare si analiză oportunități de afaceri, coordonare și    
   derulare activități de due-diligence legal, financiar și tehnic, atât pentru achiziții cât și pentru vânzări  
   de companii/terenuri, gestionare relații cu partenerii interni și externi - bănci, avocați, notari, arhitecți,  
   experți tehnici, agenții imobiliare, negociere și urmărire derulare contracte, coordonare activități de    
   demolare construcții, analiză terenuri din punct de vedere urbanistic și investițional, crearea și  
   gestionarea unui portofoliu de proiecte imobiliare, relaționarea cu acționarii, auditorii, evaluatorii  
   companiei și companiilor din grup, înființarea de companii de tip SPV, obținere coduri de TVA,  
   activități de management general, analiza rapoarte întocmite de departamentul financiar și ghidarea  
   procesului investițional în funcție de acestea. 
     
   H4L Development S.A. (Companie de tip Holding) 
 
   Dezvoltare (Promovare imobiliară), investiții și Activități de tip Holding 
 
 
   Iunie 2013 – Iulie 2020 
   Presedinte C.A./Director General 
   Organizarea activitații și eficientizare operatională in hotel, restaurant, telegondolă complex de distracții   
   și snack-bar, intocmirea bugetului anual, urmarirea acestuia, ofertare, încheiere de contracte cu  
   furnizori/clienti, promovarea, contractarea si organizarea de evenimente in cadrul hotelului (conferinte,    
   teambuilding-uri, tabere, cursuri formare profesionala – POSDRU, RNDR), coordonarea unor proiecte   
   de investitii, întreținerea pârtiei de ski, amenajarea unor trasee de mountain bike, relationarea cu  
   actionarii, auditorii, evaluatorii -  intocmirea de  rapoarte pentru acestia, negociere cu furnizori, clienti,                                                                                                         
   coordonarea tuturor proceselor societatii (rezervari, reterar, stocuri, gestiuni, aprovizionare, intretinere   
   si reparatii), reprezentarea societatii in relatiile cu toate institutiile de control ale statului (ANAF, ANPC,     
   DSV, DSP, Ministerul Turismului, CNCIR, etc.)   
    
   AZUGA TURISM SA 
 
   Turism (Hotelărie – Restaurante – Transport pe cablu) 
  



 

  
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Mai 2010 – Iunie 2013 
Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Înregistrarea operațiunilor contabile, întocmirea balanțelor de verificare, efectuarea declaraţiilor 
lunare, întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale clientilor. 

Numele angajatorului BG Conta SRL (Kreston Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finanțe - Contabilitate 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorul de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorul de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorul de formare 

 
Perioada 

Octombrie 2017 - Iunie 2019 
Executive MBA 
Business Strategy, Leadership, Financial Management, International Finance, Entrepreneurship, 
Operations Management, Managing Across International Boarders, Global DNA 
ASEBUSS București / Kennesaw State University  - Coles College of Business Atlanta, GA, USA - 
EMBA 
 
Octombrie 2018 - Aprilie 2019 
Global Business Modules - Global DNA 
 
Kennesaw State University - Coles College of Business Atlanta, GA, USA 
 
Octombrie 2012 – Iunie 2014 
Masterand in studii economice 
Dreptul afacerilor internationale, Tranzactii internationale cu servicii, Gestiunea riscurilor comerciale, 
Mediul international de afaceri, Management financiar international 
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Relatii Economice Internationale, 
Managementul Riscului in Afacerile Internationale – Tranzactii Comerciale 
 
Octombrie 2009 – Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în studii economice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Management, Marketing, Economie Europeană, Finanțe, Politici Comerciale, Turism,  Afaceri 
Internaționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Relații Economice Internaționale 

Perioada Iunie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Certificate in Advanced English 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

University of Cambridge, ESOL Examination 

Perioada Octombrie 2005 – Iunie 2009 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Colegiul Național „Frații Buzesti”, Craiova 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică – Informatică 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 



 

  
 

Limba Franceză  A2 Utilizator 
elementar B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă 
- Bună capacitate de ascultare 
- Adaptabilitate rapidă la orice mediu 
Abilități dobândite în context profesional, academic și în timpul liber 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Spirit organizatoric 
- Spirit de leader 
Competențe dobândite în context academic, profesional și în timpul liber 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Bună cunoaștere a instrumentelor financiar-contabile 
Competență dobândită la locul de muncă 
- Bună cunoaștere a instrumentelor și politicilor economice 
Competență dobândită în context academic. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Power-Point, Excel, Word, Outlook) 
- Bună stăpânire a programelor de contabilitate si gestiune 
- Cunoștințe avansate de navigare pe internet 
Competențe dobândite în timpul liber și în context profesional 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini - Ordonat, Pragmatic, Sociabil, spontan, capacitate de învățare rapidă, capacitate de sinteză, 
atenție la detalii, ma adaptez foarte rapid la orice mediu şi fac totul să devin cel mai bun in 
domeniul în care activez. 

- Hobby-uri : Ski, Fotbal, Tenis. 
  

Permis(e) de conducere - Permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
- Pavel Eduard, Partener Kreston Romania 
- Cojocaru Carmen, Partener Kreston Romania 
- Gabor Horvath, SIF Banat-Crisana 
- Cornel Belei, SIF Banat-Crisana 
- Ciprian Ladunca, LCL Group 
- Mihaii Caunii, Electromontaj 

  

 


