
Absolvent al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, promoția 1981.

Este expert senior în probleme de resurse umane, oferind servicii de consultanță, 
project management și training în diverse programe de evaluare, implementare și 
evoluție a proceselor RU din companii românești și transnaționale private.

Începând cu 2012 este membru asociat al Consorțiului Regional pentru Învățământ 
și Ocupare Vest - CRIO Vest, structură de parteneriat social, creată cu scopul de a 
elabora strategii regionale de formare și ocupare.

Din 2007 este membru în Consiliul Director al West  HR Club, responsabil de relaţia 
WHRC cu universităţile din regiune

În perioada 2010 - 2013 a ocupat poziţia de Director Dezvoltare, Relaţii Internaţionale 
și Resurse Umane în cadrul CODECS, lider  în  România în domeniul livrării de soluţii 
integrate privind cunoașterea academică, profesională și de consultanţă.

Timp de 18 ani a activat în cadrul companiei Alcatel, beneficiind de o dezvoltare 
profesională importantă. 

Ca și Training Center Manager în cadrul Alcatel, a realizat integrarea Centrului de 
Training Alcatel Timișoara în cadrul Alcatel University (universitate corporate), 
alături de alte 14 entităţi și a contribuit la certificarea altor două unităţi ca și entităţi 
Alcatel University (Cairo și Istanbul). 

Este primul learning consultant acreditat la Paris din cadrul Alcatel University 
Timișoara (2006) cu un proiect de dezvoltare pentru personalul internaţional din 
vânzări al firmei Reichle & DeMassari (Elveţia).

În perioada 2007 - 2010 a ocupat poziţia de Director Resurse Umane pentru Alcatel 
Europa de Sud Est, reușind o creștere a personalului pentru entitatea din România 
de la 1234 la 1718 persoane.

Din 1999 și până în 2007  a fost reprezentantul Alcatel România în relaţia cu 
universităţile din Timișoara, București, Cluj, Arad, Iași, Belgrad, Zagreb cu scopul 
de a dezvolta cursuri, laboratoare și alte activităţi de învăţare în concordanţă cu 
cerinţele pieţei muncii în domeniu.

Este iniţiator al proiectului Școlii postliceale pentru Liceul de Telecomunicaţii din 
Timișoara în 2007 în colaborarea Alcatel - UPT - Liceul PTT.

Este iniţiatorul reţelei universitare GSM, cu laboratoare în Universităţile Politehnice 
din Timișoara, București, Cluj și Alcatel University Timișoara, în cooperare cu Orange 
România (2006).

Mihai Muțiu
Consultant HR
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