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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Daraban Gabriel 

Adresă(e)  

Telefon(oane) +40 241 702600   

Fax(uri) +40 241 694833 

E-mail(uri) office@oil-terminal.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Maximizarea profitabilitatii companiei cu responsabilitati privind modul de operare al 
produselor petroliere, coordonarea relatiilor comerciale cu clientii societatii, relatii 
publice, gestionarea societatii, presedinte comisii de inventariere stocuri; 

- Stabilirea strategiei comerciale privind atragerea de noi clienti, atat pe piata interna cat 
si pe cea externa, participarea si stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, 
prezentarea situatiilor lunare/trimestriale; 

- Promovarea serviciilor societatii in zona Europeana prin participarea la simpozioane 
internationale; 

- Implementarea pe termen scurt, mediu si lung a strategiilor privind intretinerea 
echipamentelor, investitiilor, vanzarilor, marketing si relatii cu clientii; 

- Interfata companiei in relatii comerciale interne si externe; 
- Analizarea si identificarea de noi oportunitati de afaceri si mobilizarea resurselor 

interne; 
- Interactiune permanenta cu companii maritime de transport si agenti maritimi in scopul 

cunoasterii nevoilor pietiii; 
- Interactiune permanenta cu autoritatile implicate in desfasurarea activitatiii: Directii 

Vamale, Ministerul Finantelor, Ministerul Transporturilor (feroviar), Agentia Nationala 
de Resurse Minerale, Autoritatea Portuara, ANR, etc.; 

- Monitorizarea pietei nationale si internationale; 
- Responsabilitati cu privire la negocierea si/sau prelungirea contractelor colective de 

munca cu liderii de sindicat; 
- Responsabilitatea privind transmiterea si aprobarea bugetelor catre Ministerul 

Economiei/Energiei; 
- Reprezentarea companiei in Adunarea Generala in relatia cu actionarii societatii; 
- Reprezentarea companiei in fata Bursei de Valori Bucuresti/ASF 

 

Numele şi adresa angajatorului Societatea OIL TERMINAL S.A Constanța, Caraiman nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 5224 – Manipulare produse petroliere 

Perioada 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General, Administrator  
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea intregii activitati.  
- Stabilirea strategiilor si obiectivelor privind vanzarile si relatia cu clientii, monitorizarea 

bugetelor lunare si anuale; 
- Vanzarea pe piata interna de echipamente de sudura si consumabile, precum si 

crearea unei retele nationale de distributie; 
- Vanzarea de service pentru plute si salvare vieti omenesti; 
- Promovarea si vanzarea serviciilor de agenturare nave catre flote militare in porturi. 

Numele şi adresa angajatorului  SC DYNALOG LOGISTIC SRL Constanta 
   SC GEDVEC S.A. Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

5222 – Activitati de servicii anexe transportului pe apa 

Perioada 2017- prezent 

Funcția sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea intregii activitati privind vanzarea de servicii de Agenturare nave  

Numele şi adresa angajatorului SC GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

5222- Activitati de servicii anexe transportului pe apa 

Perioada 2002 - 2010 

Funcția sau postul ocupat - 2005-2010 Director Comercial  
- 2004-2005 Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie 
- 2003-2004 Director Comercial 
- 2002-2003 Consilier Director General 

Numele şi adresa angajatorului Societatea OIL TERMINAL S.A Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 5224 – Manipulare produse petroliere 

Perioada 1998 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, reprezentant Exxon Mobil Marine Division in Porturile din Romania 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Stabilirea strategiei, obiectivelor in relatia cu clientii; 
Identificarea de noi oportunitati de afaceri in domeniul maritim; 
Prospectarea pietei navale romanesti si straine si stabilirea de strategii pe termen 
scurt si mediu in relatia cu clientii; 
Interactiune permanenta cu companiile de shipping romanesti si straine in scopul 
prezentarii serviciilor precum si dezvoltarea acestora. 

Numele şi adresa angajatorului SC CAMAR S.R.L Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

5222 – Activitati de servicii anexe transportului pe apa 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Iunie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Leadership vizionar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Dezvoltator De Oameni – Romeo Crețu 
 

Perioada   Martie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Programul de instruire in Domeniul Vamal 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada 
             Calificarea / diploma obţinută 
               Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centru privat de calificare adulți CECAD 
 
  Noiembrie 2017 
  PRINCE 2 – Project Management 
  APMG International 

Perioada Septembrie-decembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Comunicarea in organizație 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ok Service Corporation 

Perioada Decembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Leadership strategic si management inovator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ok Service Corporation 

Perioada Iunie - iulie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Management si leadership executiv 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ok Service Corporation 

Perioada Decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Leadership si comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ok Service Corporation 

Perioada Ianuarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Sistem de control intern/managerial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundația United Europe 

Perioada Septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Inspector protecția muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. INTRATEST S.R.L. 

Perioada August 2007 

Calificarea / diploma obţinută Ofițer pentru securitatea facilității portuare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CERONAV 

Perioada Martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Expert achiziții 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Expert Audit Group S.R.L 

Perioada Ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Manager achiziții 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Standard Consulting S.R.L. 

Perioada Iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Metode si proceduri specifice de prevenire si combatere a actelor de corupție in instituțiile 
publice si la agenții economici 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Economiei si Comerțului – Corpul de control al ministrului, 
ISCIR București 
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Perioada Martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Codul Muncii – Restricții si oportunități 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația națională a profesioniștilor in resurse umane 

Perioada Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interumana 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Școală pentru calitate “Partener” 

Perioada Aprilie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Manager calitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mentenanța echipamentelor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Școala pentru calitate “Partener” 
 

            Perioada 
             Calificarea / diploma obţinută 

  Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  2000 – 2004 
  Economist Licențiat in Tranzacții Internaționale 
  Universitatea Ovidiu Constanța 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută    Studii Aprofundate -Master – Termomecanica masinilor termice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

                                                  
Perioada  

             Calificarea / diploma obținuță 
  Discipline principale studiate /         

  competente profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică din București 
 
 
  1992 – 1997 
   Inginer – mecanic 
   Mașini si echipamente tehnice 
 

 Universitatea Politehnică din București 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale capacitatea de a comunica și de a negocia; atitudine pozitivă și proactivă; răbdare pentru 
ascultarea și înțelegerea tuturor; perseverență: nivel înalt de auto-control. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

capacitate de organizare; orientare spre obiective, termene și rezultate; sesizarea și 
valorificarea oportunităților; gândirea strategică; hotărâre și creativitate; asumarea rațională a 
riscurilor; abilitatea de a delega; capacitatea de a oferi angajaților obiective și responsabilități 
bine definite; încredere în sine și echilibru; capacitatea de a crea spiritul de echipă. 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe operare PC (Windows, Microsoft Office); 

Competenţe şi aptitudini artistice Pian 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini  
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 


