
 
 

 Curriculum vitae Europass   
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  MIHEŢ FLORINA DANIELA 

Adresa  Str. Cuza Vodă, nr. 8, ap.1 , Tîrgu-Mureş, România 

Telefon  40- 0265-26268330 

 

 

Fax  40- 0365-801857 

E-mail  dana.mihet@tirgumures.ro 

 
Cetăţenia  Română 

 
Data naşterii  19.11.1975 

 
 Sex  F 

 
Locul de muncă vizat / 

 Aria ocupaţională 
  Municipiul Tîrgu-Mureş 

 
Experienţa profesională 

 
Perioada  Octombrie 2008 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Arhitect Şef al Municipiului Tirgu-Mureş 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - responsabil cu dezvoltarea durabila a comunitatii, coordonarea activitatilor de dezvoltare teritoriala, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu si a calitatii arhitecturale la 
nivelul Mun. Tg. Mures; 
- iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare 
strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism; 
- convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 
- întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 
- urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
- asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului 
- organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; 
- coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în 
vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; 
-  participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al 
conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 
- avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate. 
- coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a serviciilor din subordine;   
- detaliază atribuţiile directiei pe care o conduce, repartizând sarcinile şi îndatoririle de serviciu pe 
fiecare angajat;  
- asigură şi răspunde de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare a lucrărilor, 
cererilor, sesizărilor şi scrisorilor;  
- răspunde faţă de şeful ierarhic pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor şi 
atribuţiilor ce-I revin, lui şi compartimentelor din subordine;  
- ţine la evidenţa tuturor documentelor de urbanism: P.U.G., P.U.Z.,P.U.D.  
- se ocupă în permanenţă de cunoaşterea şi însuşirea legislaţiei referitoare la urbanism şi 
amenajarea teritoriului, elaboreaza propuneri de modificari legislative si regulamente specifice;  
- face parte din echipa responsabila cu accesarea fondurilor europene; 
- coordonator al echipei Digital Mures. 



Numele şi adresa angajatorului    Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, 540026 Tîrgu-Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Administraţie publică 

Perioada  iulie 2006 – octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Arhitect, administrator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Executare de proiecte individuale de biserici, clădiri administrative, unităţi de învăţământ şcolar 
şi preşcolar, hale industriale, locuinţe unifamiliale, locuinţe colective, amenajări interioare şi 
exterioare, mansardări, reabilitări clădiri existente, proiecte restaurare, reconversii funcţionale, 
studii de fezabilitate, concept arhitectural 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. MIHET & MATEI STUDIO S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 - proiectare  

Perioada  Decembrie 2004 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Membru al Comisiei de Investiţii 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Analizarea proiectelor de investiţii demarate sau propuse, stabilirea criteriilor de acordare a 
fondurilor disponibile şi cuantumul acestora, identificarea de soluţii optime pentru reabilitarea şi 
restaurarea clădirilor existente în patrimoniul bisericii, consultanta de specialitate; 

Numele şi adresa angajatorului   MITROPOLIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  

Perioada  August 2003 – februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Director Departament Proiectare 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea departamentului de proiectare al firmei format din arhitecţi şi ingineri proiectanţi 
pe specialităţi în realizarea de proiecte pentru ansambluri rezidenţiale, lucrări de reamenajare 
clădiri existente, locuinţe sociale, studii de fezabilitate, etc 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. CONTRANSCOM BENŢA S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Firmă de construcţii, Developer 

Perioada  Februarie 2003 – august 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Arhitect  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 specializare în arhitectura mansardelor alături de arhitecţii companiei Velux din toată lumea, 
studiul reabilitării şi locuirii podurilor vechi, inclusiv la clădiri monumente istorice – prin 
păstrarea neatinsă a formei şi asigurarea luminii prin intermediul ferestrelor Velux 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 ferestre de mansardă 

Perioada  Septembrie 2001 – februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Director Investiţii 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 şef proiect şi arhitect proiectant al Complexului Esarom – clădire de birouri, hală de producţie, 
laboratoare aplicaţii şi cercetare, sală seminar, hale depozite, amenajări exterioare, amenajări 
interioare – inclusiv mobilier; manager de proiect responsabil cu selectarea constructorilor, 
alegerea tuturor furnizorilor de materiale utilizate, urmărirea evoluţiei lucrărilor până la 
finalizarea investiţiei 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. ESAROM ROMÂNIA S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Materie primă pt. industria alimentară 

 
Educaţie şi formare 

Perioada  2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii academice postuniversitare 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Restaurarea patrimoniului architectural 

Numele şi tipul instituţiei de  Universitatea  Tehnică Cluj-Napoca, D.E.C.I.D 



învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii academice postuniversitare 

Perioada  1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Arhitect diplomat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea  Tehnică Cluj-Napoca 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

 
 Aptitudini şi competente 

personale 
 

 
Limba maternă  Română 

 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

Engleză   Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat 

Franceză   Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
Competenţe şi abilităţi sociale   

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Abilităţi de planificare, organizare şi coordonare a muncii în echipă, abilităţi de comunicare, 
adaptabilitate, aptitudini de lucru în echipă, capacitatea de autoperfecţionare şi de 
valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit 
de iniţiativă 

Competenţe şi aptitudini tehnice  -aptitudini de a desfăşura activităţi complexe 
-capacitate mare de atenţie, de analiză şi sinteză 
-capacitate de lucru independent şi în echipă 
-rapiditate şi eficienţă în executarea lucrărilor 
-păstrarea confidenţialităţii asupra datelor şi a lucrărilor  
-corectitudine şi fidelitate 
-bună comunicare scrisă şi orală 
-dorinţă de ridicare permanentă a nivelului profesional individual 

 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 

a calculatorului 
 

Permis de conducere categoria B 

 
Informaţii suplimentare 

 
 Anexe 

 

 - ArchiCAD, Nemetschek, Artlantis ,AutoCad, Microsoft Office, 

 


