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INFORMAŢII PERSONALE Mihai Daniel Aniței  
 

  

Maliuc, Tulcea (România)  

(+40) 722680533     

mihai.anitei@yahoo.com  

https://www.linkedin.com/in/mihai-anitei-64bb8b18/  

Sexul Masculin | Data naşterii 16/12/1969 | Naţionalitatea română  

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

01/2020 - prezent Country Manager 

 AMEROPA GROUP ROMANIA 

Grupul deține 3 companii în România: 

▪ Ameropa Grains (www.ameropa.ro) 

▪ Combinatul Azomures (www.azomures.com) 

▪ Chimpex (www.chimpex.ro), unul dintre cei mai mari operatori din Portul Constanța. 

www.ameropa.com  

 

01/2020 - prezent Membru al Consiliului de Administrație 

AZOMURES SA  

 

06/2012–12/2019  Director General  

AZOMURES SA  

▪ Dezvoltarea unei strategii de afaceri de înaltă calitate, asigurând alinierea obiectivelor pe termen 
scurt și lung 

▪ Supravegherea tuturor operațiunilor, proiectelor speciale și activităților de afaceri în conformitate cu 
direcția stabilită în planul de acțiune strategic 

▪ Menținerea unor cunoștințe profunde despre piața și industria companiei 

▪ Previzionarea și supervizarea tendințelor pentru a asigura dezvoltarea companiei 

▪ Asigurarea unui climat de comunicare și încurajare a inițiativelor pentru atingerea obiectivelor 
stabilite 

▪ Analiza fiecărei probleme și oferirea unor soluții pentru dezvoltarea companiei 

▪ Dezvoltarea și gestionarea afacerilor, punerea în funcțiune a unor investiții de peste 300 de 
milioane EURO.  

www.azomures.com 

09/2012–Prezent  Președinte, Comitetul Agriculturii 

FERTILIZERS EUROPE  

Asociația Fertilizers Europe reprezintă industriile de îngrășăminte din Europa la cel mai înalt nivel. 
Obiectivele Comitetului pentru Agricultură sunt: 

▪ Dezvoltarea instrumentelor pentru promovarea rolului îngrășămintelor în agricultura europeană; 

▪ Anticiparea și pregătirea pentru situațiile viitoare legate de problemele de mediu din agricultură; 

▪ Soluționarea problemelor legate de piață: previziuni privind consumul de îngrășăminte, factori legați 

de extinderea UE etc.; 

▪ Tendințele pieței agro-comerciale: prognozarea consumului de îngrășăminte, urmărirea factorilor 
asociați cu legislația UE. 

www.fertilizerseurope.com 

https://www.linkedin.com/in/mihai-anitei-64bb8b18/
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2017–Prezent  Președinte de organizație 

METACHIM  

Federația Patronală a Producătorilor din Industria Chimică - METACHIM este o organizație non-profit, 
non-guvernamentală, reprezentând interesele asociațiilor din industria chimică din România. 

www.fedchim.ro 

2017–Prezent  Membru în Consiliul de Administrație 

Nuclearelectrica  

Producător de energie electrică, termică și de combustibil nuclear 

2017–Prezent  Membru în Consiliul de Administrație 

Franklin Templeton Investments  

Lider global în managementul activelor cu o experiență de peste șapte decenii 

2016–Prezent  Membru în Consiliul de Administrație 

Chimpex  

Lider de piață în operațiunile portuare din Constanța din 1971 

2016–Prezent  Membru în Consiliul de Administrație 

Ameropa Grains  

Unul dintre cei mai mari distribuitori din ţară de îngrăşăminte pentru agricultură, seminţe şi pesticide 

09/2009–06/2012 Manager general 

Manufacturing EEC, Greif (Statele Unite ale Americii)  

Greif este lider global în produsele și serviciile de ambalare industrială. Restructurare și transformare. 
www.greif.com 

10/2007–10/2009 Manager industrial 

Saint Gobain Glass  

Saint Gobain Glass România face parte din divizia de sticlă a grupului Saint Gobain, una dintre cele 
mai importante 100 de corporații industriale mondiale. www.saint-gobain.ro 

04/2002–04/2007 Director executiv și membru al consiliului de administrație 

Ductil  

Unul dintre principalii producători românești de produse din sârmă. www.saf-fro.com 

03/1998–03/2002 Director general 

Fabrica de zahăr si amidon AGRANA  

www.agrana.com 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

1995–2001 MBA, Administrarea afacerilor, Management și Operațiuni  

The OPEN University 

Lean Manufacturing / Management Competitiv / Marketing și Relații Publice / Management Financiar / 
Managementul Dezvoltării și Schimbării 

www.openuniversity.edu 
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1988–1994 Diplomă de licență  

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 

Inginerie Mecanică, specializarea Mașini-Unelte 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

italiană B2 B2 B2 B2 B2 

franceză A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Abilități de negociere, judecată rapidă și capacitate de sinteză 

▪ Experiență de lucru în medii multiculturale 

▪ Peste 20 ani de experiență în poziții de leadership în corporații 

▪ Absolvent de MBA: cunoștințe excelente  referitor la instrumentele și tehnicile financiar-contabile 

▪ Atitudine: Pot realiza! 

▪ Fire optimistă, asumarea riscurilor, gestionarea emoțiilor 

▪ Anticiparea viitorului și proiectarea unui set de strategii care face față eficient schimbărilor 

▪ Aptitudini de management foarte bune, capacitate de a conduce personalul de operare, 
capacitatea de a anticipa și planifica schimbările și de a gestiona aplicarea prioritară a rezolvării 

structurate a problemelor. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ O bună cunoaștere a legilor și procedurilor din România și UE 

▪ Experiență în gestionarea proiectelor de achiziție, gestionarea procedurilor și îndrumarea oamenilor 

▪ Experiență bună în conducerea echipelor și negocieri, fiind liderul diferitelor sindicate 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

Cursuri ▪ Curs de engleza la ”The Swan School”, Oxford https://theswanschool.org.uk/ 

▪ Curs ”Time Management” cu Fathi Tlatli www.linkedin.com/in/fathi-tlatli 

▪ Conceptul ”Vânzări și distribuție” cu Roland Berger & Partners GmbH 

▪ Arta negocierii cu Roland Berger & Partners GmbH www.rolandberger.com 

▪ Training de dezvoltare leadership cu Jake Esman www.peoplerise.net 

▪ Principiile comunicării multiculturale cu Jake Esman 

▪ Organizarea pentru acțiune / Management Operațional / 6 Sigma, Kaizen, DMAIC, WCM, Lean 

Manufacturing, SAN, 5S / Managementul riscului industrial 

Publicaţii Publicație: Marius Stoian, Mihai Aniței, ”Agricultura. Concepte și instrumente operaționale”, Editura 
Club România, București, 2019. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

