
Curriculum vitae 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume �AGY ISTVÁ� 

Adresa 540399, str. Postei, Nr.14, Tirgu Mures, jud. Mures, Romania  

Telefon +40 728 001510 

E-mail ishtee05@gmail.com 

  

Cetatenie Roman 

  

Data naşterii 18 iunie 1969 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Iulie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Popularea parcului industrial de 41 de ha. Parc contractat in proportie de 
90% Populat in proportie de 65%  
Realizarile mele: Am condus o echipa de 20 oameni, realizand o 
infrastructura de afaceri unde lucreaza momentan 1600 de oameni si 
crescand anual din 2005 cifra de afaceri, recuperand pierderile financiare din 
anii de inceput, avand in 2009 un profit net de peste 200.000 Euro. La 
momentul actual opereaza pe platforma Parcului Industrial Mures un numar 
de 10 societati comerciale cu activitati de productie si servicii, numarand 
peste 1600 de angajati, valoarea investitiilor efectuate in facilitatile de 
productie si servicii depasind suma de 60.000.000 Euro. 
In 2010 S.C. Parc Industrial Mures S.A. a castigat dreptul de administrare al 
Incubatorului de Afaceri Mures, proiect in cadrul caruia 20 de firme – 
startupuri si firme cu un istoric mai scurt de 2 ani – sunt incubate pe o 
perioada de 3 ani, asigurand in cadrul programului firmelor incubate spatii 
dotate cu mobilier si tehnica de calcul si asigurand suportul de instruiri si 
consultanta in vederea maturizarii acestor afaceri. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Parc Industrial Mures S.A., 547612 , Vidrasau-Ungheni, jud. Mures, 
Platforma Industriala nr. 1/G 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Administrare imobile pe baza de contracte 

  

Perioada Noiembrie 2003 – iunie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director punct de lucru 

 Managementul punctului de lucru din Tg. Mures, coordonarea echipelor de 
pe santiere, si din atelierele de productie, contactare clienti noi si negociere 
contracte. 
Realizarile mele: Am infiintat puntul de lucru, angajare personal productiv si 
administrativ, ajungand in cei doi ani ca punctul de lucru sa realizeze o cifra 
de afaceri de cca 600.000 Euro. Am participat ca antreprenori general sau in 
subantrepriza la constructii ca: Dräxlmaier (Timisoara), Ina Schaeffler 
(etapaII Cristian – jud. Braso)v, Electrosigma (Cluj #apoca), Cladirea 
Universitatii Sapientia (Corunca – jud. Mures), Selgros (Arad si Cluj 



#apoca), SEWS (Deva – jud. Hunedoara, Alba Iulia) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Steel & Alu Building srl, Tirgu Mures, str. Fabricii de Zahar nr. 18  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Constructii industriale 

 
Perioada 

 
Martie 2002 – octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou judetean 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizarea activitatii a 9 birouri si 28 de angajati.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Fundatia Progress Cluj �apoca, punct de lucru Tirgu Mures, str. Braila 
Nr. 9 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Colectare si transmitere date si acte pe cale electronica in vederea emiterii 
actelor 

 
Perioada 

 
Februarie 2001 – martie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Managementul unei fabrici de elemente asamblare (11 angajati)  

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. HEXAMETRIC SRL, Tirgu Mures, str Gheorghe Doja nr. 256 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Productie elemente de asamblare prin presare la rece 

 
Perioada 

 
Martie 2000 – ianuarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Proiectare asistata de calculator, proiectare componente mecanice ale 
generatoarelor statice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. AAGES SRL, Tirgu Mures, str Braila nr. 10 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Proiectare si productie generatoare statice si utilaje de tratament termic prin 
inductie 

 
Perioada 

 
Ianuarie 1996 – februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil departament multiplicari materiale didactice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizare activitatii de redactare si multiplicare materiale didactice,  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Fundatia Calepinus Tg. Mures 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cursuri de limbi straine 

 
Perioada 

 
August 1995 – decembrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Lucrator comercial 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil vanzari en detail la magazin 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. TH AUTO IMPEX SRL, Tirgu Mures, str. Brasovului nr. 7 



Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Comert cu piese de schimb auto 

 
Perioada 

 
Mai 1989 – iulie 1990 

Funcţia sau postul ocupat strungar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Prelucrari prin aschiere piese metalice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

I.J.P.P.S. Mures 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Servicii 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 1990 - 1995 

Dipoma obtinuta Inginer diplomat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Specializarea: tehnologia constructiilor de masini, Facultatea de inginerie 

tehnologica si manageriala, Universitatea Petru Maior din Tirgu Mures 

 

Perioada 

 

1984 - 1987 

Specializarea 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 

Perioada  

Specializarea 

Numele si tipul institutiei 

 

Cursuri de perfectionare 

 

Perioada 

Specializarea 

Numele istitutie 

 

 

 

Perioada 

Cursuri de perfectionare 

 

 

Numele institutiei 

 

Prelucrator prin aschiere 

Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Tirgu Mures 

 

22-24 februarie 2006 

Curs de specializare „PROIECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS” 

Divizia Educationala a Bursei Romane de Marfuri 

 

 

 

29 mai – 6 iunie 2006 

Entreprenorial Training Workshop (EMPRETEC) 

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) si 

Agentia Nationala pentru Intreprideri Mici si Mijlocii si Cooperatii 

(ANIMMC), workshop condus de Adao Roberto da Silva – Master Trainer 

 

Noiembrie 2006 – mai 2007 

Managementul Proiectelor;  

Realizarea Proiectelor pentru Fonduri Structurale; 

Managementul Parcurilor Industriale 

Asociatia Parcurilor Industriale, Tehnolgice, Stiintifice si a Incubatoarelor de 

Afaceri din Romania (APITSIAR) in colaborare cu Deutsche Gesellschaft 



 

 

 

 

 

Perioada 

Curs de perfectionare 

Numele institutiei 

 

Perioada 

Cursuri de perfectionare 

Numele institutiei 

 

Perioada 

Cursuri de perfectionare 
Numele institutiei 

fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh din Germania, in cadrul 

programului WBF/GTZ „Program de Promovare Economica si Ocuparea 

Fortei de Munca in Romania 

 

Noiembrie 2010 – martie 2011 

Formator de Formatori (atestat de CNFPA) 

Institutul Preuniversitar Magna Tg. Mures 
 

Martie 2012 

InfoDEV Global Business Incubation Management Training 

ECAbit (Network of business incubators and technology parks in Eastern 
Europe & Central Asia) 
 
Mai 2012 

Cluster Managers Training 
France Clusters – The Federation of French Clusters – Training Institution 

on Cluster Management 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 

Limba maternă Maghiara 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

#ivel european (*)  Ascultare 
Citire 

Participare la conversaţie 
Discurs orale 

Exprimare 
scrisă 

Romana  Avansat Avansat Avansat 

Engleza  Avansat Mediu Mediu 

Germana  Incepator Incepator Incepator 

  

 Spirit de echipă dobandit prin activitatile de organizare, coordonare si 
conducere a activitatilor si proiectelor derulate, avute la locurile de munca 
anterioare si prezent.  

empatie şi abilitatea bună de ascultare dobândită prin activităţile mele mai 
ales in cadrul Fundatiei Progress, avand contact cu foarte multi oameni din 
medii diferite si varste diferite. 

Competente şi abilităţi 
sociale 

Am acumulat experienta in managementul echipelor de lucru, in organizarea 
si coordonarea activitatilor de zi cu zi al organizatiilor economice 
 



Participare la activitati in 
structuri socio - 
profesionale 

Fac parte din comitetul director al Asociatiei Parcurilor Industriale, 
Tehnologice, Stiintifice si a Incubatoarelor de afaceri din Romania 
(APITSIAR) din decembrie 2007, iar din februarie 2009 sunt si 
vicepresedintele acestei structuri. APITSIAR a fost creata in scopul 
promovării si protejării intereselor membrilor sai, promovării dezvoltării 
durabile a parcurilor industriale, tehnologice, ştiinţifice si a incubatoarelor de 
afaceri, atragerii de investiţii autohtone si străine si acordării de asistenta de 
specialitate membrilor sai si potenţialilor investitori, precum si reprezentării 
acestora in relaţiile cu organisme si autoritati naţionale si internaţionale. La 
momentul actual asociatia are 35 de memri, parcuri industriale, ale caror 
suprafata adunata depaseste 2000 de ha, cu peste 700 de operatori economici 
si peste 35.000 de angajati. 
 
Sunt membru fondator si membru in consiliul director al Asociatiei 
Incubatoarelor si Centrelor de Afaceri din Romania (AICAR), structura 
asociativa infiintata in septembrie 2010 in scopul intaririi rolului 
incubatoarelor de afaceri in vederea dezvoltarii economice prin elaborarea si 
armonizarea aspectelor organizatorice, informationale si teoreticeale 
incubatoarelor de afaceri, promovarea formarii retelelor de incubatoare de 
afaceri, stabilirea si dezvoltarea relatiilor interne si internationale. 
 
Fac parte din comisia economica a Parohiei Unatariane din Tg. Mures. 
 
Sunt membru in Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industria al 
judetului Mures din decembrie 2011. 
 
Sunt membru al Consiliului de Administratie al companiei Aquaserv S.A. 
Tg. Mures incepand cu aprilie 2012 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

MS Windows, MS Office, FOXPRO, AutoCAD, Corel Draw 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Ma consider persoana responsabila, deshis la tot ce e nou si constructiv, cu 
simtul umorului. 

Sunt deschis si prezint un interes deosebit si sprijin tot ce e nou si inovator, 
fapt recunoscut prin primirea unei medalii de aur „THE IFIA GOLD 
MEDAL” acordat de catre presedintele Federatiei Internationale a 
Asociatiilor Inventatorilor (IFIA), dl Dr. ANDRAS VEDRES, pentru 
sprijinirea activitatii de inventica si inovatii in cadrul expozitiei 
internationale de inventica organizat la Parcul Industrial Mures in august 
2010 

  

Permis de conducere . Cat. B din 1991 
  

 

 

Tg. Mures, la 12 iulie 2013 


