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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Peti Andrei 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
E-mail(uri) office@transylvaniaairport.ro  

Data naşterii 20 decembrie 1977 
Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 11 august 2016 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Consiliul de Administraţie, administrator executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conf. Regulament de Organizare şi Funcţionare, contract de mandat 
Numele şi adresa angajatorului R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Aeroport, infrastructură de transport 
Perioada 2013 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conf. atribuţii delegate 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Mun. Tîrgu-Mureş 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 

Perioada 2012 – 2013 
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Consiliul de Administraţie, administrator executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conf. Regulament de Organizare şi Funcţionare, contract de mandat 
Numele şi adresa angajatorului R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Aeroport, infrastructură de transport 
Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier ministru 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conf. fişă de post  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2002-2003 
Calificarea / diploma obţinută Masterat în „Instituţii de drept privat” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept intelectual, Drept comercial internaţional, Drept economic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Facultatea de  Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu 

Perioada   1998-2003 
Calificarea / diploma obţinută    Diplomă bancară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Analiză economică-financiară, Management şi marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Institutul  Bancar  Român Bucureşti 
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Perioada   1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută    Licenţiat în ştiinţe juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Drept civil, Drept penal, Drept economic, Drept financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea “Babeş-Bolyai”  din Cluj-Napoca, Facultatea de  Drept 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză la nivel avansat 
Certificat de competenţă lingvistică în limba engleză nr. 1927 din 02 iunie 2000, emis de 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea de Litere 
Germană la nivel de începător 

  

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoaşterea aplicaţiilor Windows, MS Office, Lotus Notes, experienţă în utilizarea Internetului. 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Traducător şi interpret autorizat – autorizaţia nr. 11931 din 25 mai 2004 – emisă de către Ministerul 
Justiţiei pentru limba maghiară pentru a efectua traduceri pentru instanţele judecătoreşti, parchetele 
de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi, 
Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Certificat de traducător nr. 262 din 28.04.2004 emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor – Comisia 
Centrală pentru Acordarea Certificatului de Traducător pentru domeniul Ştiinţe Juridice din limba 
română în limba maghiară şi din limba maghiară în limba română. 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

 


