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INFORMAŢII PERSONALE DR. Luminița Gherendi  

 
 - Tîrgu Mureș (România)  

-    

 -  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

                    06/2019-prezent      Director de Investiții și Dezvoltare 
                                                   Aeroportul Internațional Sibiu R.A. 

  
   Sunt desemnată ca Maintenance Manager, din perspectiva Regulamentului UE 139/2014 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, și 

asigură din această perspectivă implementarea cerințelor privind mentenanța 

aerodromului; coordonez implementarea proiectelor privind dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii; dezvolt, coordonez  și urmăreșc implementarea programelor de mentenanță 

(reparaţii şi întreţinere) a infrastructurii, precum și a mijloacelor și echipamentelor de 
aerodrome; organizez, conduce şi coordonez activitatea compartimentelor subordonate, 

inclusiv derularea activităţilor de exploatare şi întreţinere pentru construcţiile, instalaţiile şi 

echipamentele aeroportuare desfășurate de acestea; analizez şi mă pronunţ asupra 
soluţiilor propuse în cadrul proiectelor tehnice, elaborate de către societăţile specializate în 

domeniu, pentru realizarea lucrărilor de investiţii în condiţii de siguranţă, securitate şi 
eficientă. 

 

 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT  

08/2018-05/2019 Consilier 

 Compartimentul Implementare si Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-

Ghimbav - Consiliul Județean Brașov 

  

În cadrul proiectului m-am ocupat de identificarea și monitorizarea elementeor care 

concură la certificarea aerodromului. În concret am elaborat caiete de sarcini, propuneri 
tehnice, am participat în comisiile de evaluare la obiectivele de investiții aflate în derulare, 

am facut parte din grupul de lucru comun al Consiliului Județean Brașov în relația cu 
ROMATSA R.A. 

 
 

08/2016–07/2018  Director Ecomonic 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș 

Ca Director Economic am asigurat buna gestionare a patrimoniului, am asigurat 

respectarea legislației fiscale la nivel de regie; am întocmit bugetul general al regiei, 

am facut propuneri de corecție; am raportat rezultatele financiare ale regiei; am vizat 

documentele de achiziții publice.  

06/2016–08/2016 Președinte Executiv al Consiliului de Administrație 

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș 

Am reprezentat regia autonomă în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; am încheiat 
acte juridice, în numele şi pe seama regiei autonome, conform legii; am elaborat şi pus în 

aplicare planul de administrare, care include strategia de administrare a Regiei pe durata 



 

  © Uniunea Europeană, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

 

 

 

mandatului; am elabborat și aplicat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei; am avizat 

planul de investiții și caietele de sarcini  aferente investițiilor. 

12/2013–05/2016 Vicepreședinte Executiv al Consiliului de Administrație  

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș  

Am reprezentat regia autonomă în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; am încheiat 

acte juridice, în numele şi pe seama regiei autonome, conform legii; am elaborat şi pus în 

aplicare planul de administrare, care include strategia de administrare a Regiei pe durata 
mandatului; am elabborat și aplicat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei; am avizat 

planul de investiții și caietele de sarcini  aferente investițiilor. 

 

09/2013-09/2014 

 

 

 

 

 

02/2013-08/2013 

Director Ecomonic  

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș  

 Ca Director Economic am asigurat buna gestionare a patrimoniului, am asigurat 
respectarea legislației fiscale la nivel de regie; am întocmit bugetul general al regiei, 

am organizat evidența reglementarilor aplicabile în activitățile financiare; am vizat 

documentele de achiziții publice.  

Inspector de specialitate/Șef Serviciu Economic Interimar 

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș 

 

 

01/2013 Director Ecomonic 

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș 

Ca Director Economic am asigurat buna gestionare a patrimoniului, am asigurat 

respectarea legislației fiscale la nivel de regie; am întocmit bugetul general al regiei, 
am organizat evidența reglementarilor aplicabile în activitățile financiare; am vizat 

documentele de achiziții publice.  

 

           08/2011–01/2013 

 

 

 

 

 

 

06/2009-05/2012 

Director Ecomonic 

SC TWO 4 FLY SRL, Livezeni, Aleea Soarelui, nr.10 

 

Ca Director Economic am asigurat buna gestionare a patrimoniului, am asigurat 

respectarea legislației fiscale; am întocmit bugetul general al societății, am organizat 
evidența reglementarilor aplicabile în activitățile financiar. 

 

Membru în Consiliul de Administrație 

R.A. Aeroportul Transilvania  Târgu Mureș 

09/2006- 04/2010 Manager Private Banking 

BCR Sucursala Județeană Mureș 

  

Am inițiat, menținut și dezvoltat relațiile de afaceri cu clientii private banking; am promovat 

produsele și serviciile oferite de grupul BCR; am realizat controlul documentelor depuse de 
clienți în vederea acordării de credite; am urmărit îndeplinirea tuturor etapelor până la 

acordarea creditelor; am asigurat asistență/consiliere financiar-bancară clienților private 

banking; am analizat mediul economic, politic, fiscal, legislativ, socio-cultural și schimbările 
din cadrul acestuia ce pot influența comportamentul investițional al clienților private 

banking. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 

 

07/2003-03/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/1999-06/2003 

 

 

 

 

 

 

 

08/1997-12/1998 

 

Analist Valuta 

BCR Sucursala Județeană Mureș 

Compartimentul Decontări Comerciale și Necomerciale Corporate 

 
Am executat operațiuni de decontări comerciale și necomerciale dispuse de clienți pentru 

efectuarea plătilor externe aferente importului de mărfuri și servicii, a operațiunilor de 

capital; am îndrumat  și controlat, pe probleme valutare, funcționarii din subunitățile băncii 
din județul Mureș; am îndrumat activitatea administratorilor de clienți cu privire la 

efectuarea corectă și la timp a operațiunilor în valută dispusă de titularii de cont; am 
exercitat controlul operativ curent asupra actelor de casa și a documentelor de decontare 

fără numerar dispuse de titularii de cont. 

 
Economist 

BCR Sucursala Județeană Mureș 

Serviciul Valutar 

 

Am realizat controlul documentelor depuse de clienți; am monitorizat operațiunile de 
încasări valutare din exporturi și din alte operațiuni cu străinatatea; am promovat cardurile, 

produsele și serviciile asociate cardurilor. 

 

Economist 

SC Gospodaria Orășenescă SA   Vatra Dornei 

 

 

 

 

 

2000-2009 Doctor   

ASE Bucuresti, Bucuresti (România)  

Am obținut titlul de Doctor în economie, în urma susținerii lucrării  "Zonele monetare: 
diversitatea abordării teoretice și practice  " 

1999-2000 

 

 

1992-1997 

 

 

 

 

 

ASE Bucuresti, Bucuresti (România) 

Studii postuniversitare- Management și Relații Internaționale 
 

ASE Bucuresti, Bucuresti (România) 
Absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea Finanțe, Bănci și 

Contabilitate 
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COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

 

 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

franceză B2 B2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: 

Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  avansate 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

avansate 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

avansate 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere  B 

Cursuri 2008: Diploma Agent delegat, obținută la CNVM 

2007: Depozite structurate;  

            Piața de capital 

Publicaţii 2010: "Zone Monetare Optime" prezentată în cadrul Conferinței Internaționale PECC; 

2009: "Efficienty approaches of sustainable development ", Metalurgia International vol. 

XIV, special issue no.12. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

