
 

 

CURRICULUM VITAE                                         

      INFORMAŢII PERSONALE 

                                     Nume și prenume         RUS GEORGE MIHAI 

              Data nașterii          08/07/1991 

                                                      E-mail          rusgeorgemihai@yahoo.com 

                                    Număr de contact          0752 603 682 

                                     Adresă domiciliu          Florești, judeţul Cluj 

                                              Stare civilă          căsătorit 

              Naționalitate          română 
 

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

                                                 Perioada        August 2014-Mai 2015 

                                                    Poziția        Operator introducere, prelucrare și validare date 

                                                Angajator        Integra Document Management 

                           Domeniul de activitate         Economie și gestiune date 

 Activități principale și responsabilități      ● Verificarea corectitudinii datelor 

                                                        ● Prelucrarea atentă a datelor 

                                                                       ● Validarea datelor 

 

                                                Perioada         Decembrie 2013-August 2014 

                                                    Poziția         Ghid turistic (membru fondator) 

                                                Angajator        Cluj Guided Tours  

                           Domeniul de activitate         Turism 
 Activități principale și responsabilități        ●  Susținere tururi ghidate 
                                                                        ● Conceperea de itinerarii turistice 
                                                                        ● Documentare bibliografică  
                                                                        ● Promovarea atracțiilor turistice 
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     Perioada           2013 – 2015   
           Instituția de învățământ          Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, 
                                                     Cluj-Napoca 

             Specializarea           MASTER – Amenajare și dezvoltare turistică 
                                                    Domeniul           Turism 

              Forma de învățământ           învățământ cu frecvență la zi 

  Perioada          iulie 2012-septembrie 2012 

                                                     Poziția          Recepţioner       

                                                 Angajator         Hotel Portici**** Arezzo,  Regiunea Toscana, Italia   

                            Domeniul de activitate          Turism 

 Activități principale și responsabilități       ●  Rezervări 
                                                                       ●  rezolvarea sarcinilor administrative, la  solicitarea managerului 
                                                                       ● menținerea relațiilor cu clienții hotelului , în vederea feedback-  
                                                                                ului, respectiv soluționarea problemelor                
                                                                       ●  crearea de pachete turistice pentru clientii hotelului  
                                                                       ●  publicitate pentru hotel în cadrul site-ului propriu 
 

 
 

  Perioada        Mai 2011, 10 zile lucrătoare 

                                                     Poziția        Stagiar în cadrul POS DRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea  

                                                                                  Resurselor Umane) 
     Angajator        Agentia de turism Madison Travel Cluj-Napoca 

                            Domeniul de activitate        Turism      

         Activități principale și responsabilități       ● rezolvarea sarcinilor, la  solicitarea directorului agenţiei 
                                                                                  ● selectarea, sortarea și distribuirea corespondenței 
                                                                        ● asistența directorului de agenţie în activități, la  solicitarea acestuia 
                                                                        ● gestionarea, sortarea, îndosarierea și ordonarea documentelor, la  
                                                                          solicitarea directorului de agenție  
                                                                        ● inițierea efectivă pe diferite departamente ale agenţiei, sub observați  
                                                                         directorului de agenție 
 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

                             Perioada  
            Instituția de învățământ          

 
 

      Domeniul de doctorat  
 

Forma de învățământ 

2015-prezent 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie,  
Cluj-Napoca 
 
Geografie 
 
învățământ cu frecvență la zi 

 

  

 

 

                                            Perioada 

                          Domeniul Geografie 

2014-2015 
 
Modul pedagogic nivel II 
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    Perioada            Noiembrie 2013 – Mai 2014  
                                     Instituția          Asociația Națională a Ghizilor din Turism 

            Specializarea            Agent de turism-ghid turistic 
                  Domeniul           Turism        

 

 

 
       Perioada 2010 – 2013 

                             Instituția de Învățământ      Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geograf ie, Cluj-Napoca 
               Specializarea      Geografia Turismului 

      Domeniul Turism 
                 Calificarea/Diplomă obținută Diplomă de absolvire 
                                Forma de învățământ         învățământ cu frecvență la  zi 

  
  Discipline principale studiate 

 

 

 

 

 

        Perioada 2006 – 2010 
                             Instituția de Învățământ      Colegiul Național Pedagogic “ Gheorghe Lazăr “ Cluj-Napoca 

                        Profil    Uman; Specializarea: ştiinţe sociale 
 

 

       COMPETENȚE PERSONALE  

       Limba ITALIANĂ         - utilizator elementar (fără atestat) 

 

Competenţe şi abilităţi sociale  

• seriozitate, dinamism, onestitate, spirit de echipă, spirit creativ, ambiție, adaptabilitate. 

Competențe de comunicare 

 ÎNȚELEGERE VORBIRE  SCRIERE 

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

 B2 B2 B2 B2 B2 
 Certificat de competență lingvistică Limba ENGLEZĂ 

 B1 B1 B1 B1 B1 
 Certificat de competență lingvistică Limba FRANCEZĂ 

  Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Am ena jare turist ică   Prospectare turist ică  
Ma rket ing tu rist ic  Ma nagementu l p ro iectelo r de  
                                                dezvoltare tu rist ică  
Ma nagement tu rist ic  Act iv ita tea agen țiilo r de tu rism   
Economie în  tu rism  Drept  com ercial şi legisla ţ ie  în  
                                                tu rism  
Arhitectu ră în  tu rism  Ghida j  tu rist ic  
 

 

     Limba  ENGLEZĂ 
 
 

    
     Limba  FRANCEZĂ 
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• bune competențe de comunicare publică dobândite în cadrul cursurilor universitare ( prezentări de 
referate și proiecte ), precum și din postura de ghid turistic în cadrul tururilor ghidate susținute. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

• fire organizată și disciplinată cu o capacitate de asimilare de noi informații și abilități, simț al 
răspunderii, atenție sporită la detalii, orientare spre acțiune 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 

• noțiuni de bază Windows + Office Word, Excel, Acces, PowerPoint 

Atestate profesionale 

• Agent de turism 
• Ghid turistic național 
• Modul pedagogic nivel I  

Permis de conducere 

• Categoria B 
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