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INFORMAŢII 
PERSONALE 

KRISTO Hugo  

 

  

 Miercurea-Ciuc, 530212, jud. 
Harghita, România  

Scrieţi adresa paginii web personale: - 

WhatsApp – Kristo Hugo   

Sexul masculin | Data naşterii 13/06/1963 | Naţionalitatea maghiară | Cetăţenia 
română 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
2007 

      
 
 
 
 

1988     

 
Diplomă de master – Strategii şi politici de management şi marketing ale 
firmei  
Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Ştiinţe Economice, Sibiu  

- materii studiate: analiză diagnostic, management, strategii 
- abilităţile acumulate: management şi strategii moderne în domeniile - 

financiar /marketing / resurse umane 
Diplomă de inginer construcţii – specializarea construcţii hidrotehnice 
Institutul Politehnic Gh. Asachii, Facultatea de Construcţii. Iaşi 

 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE 

ÎN PREZENT 
 

Director la Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita   

2013 – 2021 
 

 
 
 

1990 - 2013 
 
 
 

1988 -1990 
 

Inspector de specialitate în gospodărirea apelor 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 
16, jud. Harghita  

activitate de  inspecţie / posesor legitimaţie de control specială 

Inginer construcţii hidrotehnice / şef birou 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 
16, jud. Harghita 

- activitate în legătură cu gospodărirea apelor, reglementare şi control 
- posesor legitimaţie de control specială din 1991 

Inginer stagiar 
Antrepriză Construcţii Hidrotehnice (A.C.H.) Sebeş – Alba, Brigada Tău-Oaşa 

- activitate construcţie baraj / galerie 
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Limba maternă maghiară  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleză C1  C1  B1  B1 B1  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat  
 

Competenţe de 
comunicare  

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 
▪ competenţe de organizare şi comunicare dobândite prin experienţa proprie în 
calitate de şef birou 

Competenţe 
organizaţionale/managerial

e  

▪ leadership (22 de ani am condus biroul de gospodărire a apelor, reglementări şi 
control folosinţe de apă) 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de reglementare şi control în domeniul 
gospodăririi apelor 

Competenţe informatice  ▪ folosesc în mod curent pe laptop-ul din dotare Microsoft Office, Internet Explorer, 
Power Point 

Permis de conducere  B 




