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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09/01/2020–Prezent ef Birou Achizi ii PubliceȘ ț
SC CALORGAL SA, Gala i (România) ț

▪ Conduce i coordoneazăș  activitatea desfă uratăș  în cadrul Biroului Achizi ii Publice;ț

▪ Repartizează lucrările din cadrul biroului, întregului personal din subordine, în func ie de atribu iile ț ț
fiecărui post în parte;

▪ Nume te responsabilii de contract;ș

▪ Verifică corectitudinea i termenul de execu ie al lucrărilor ce se efectuează în cadrul biroului;ș ț

▪ Emite note de serviciu interne pentru Biroul Achizi ii Pubice;ț

▪ Elaborează, sub coordonarea Directorului General, "Planul anual de achizi ii publice" i-l prezintă ț ș
spre aprobare conducerii societă ii;ț

▪ Elaborează procedurile de achizi ii publice la nivel de societate ce vor fi supuse spre aprobare ț
conducerii societă ii;ț

▪ Urmăre te, verifică i raportează semestrial, implementarea măsurilor recomandate de către ș ș
auditul public intern în ceea ce prive te activitatea de achizi ii publice;ș ț

▪ Întocme te trimestrial raportul de activitate al biroului care cuprinde toate datele referitoare la ș
contractele de achizi ie publică atribuite, a stadiului de derulare i contractele de achizi ie publică ț ș ț
neatribuite, motivele neatribuirii i persoanele vinovate de această situa ie (dacă este cazul), ș ț
propunând totodată măsuri coercitive;

▪ Solicită tuturor departamentelor din cadrul societă ii necesarul anual de achizi ii în vederea ț ț
întocmirii planului anual de achizi ii publice;ț

▪ Fundamentează necesarul de achizi ii publice de produse, servicii i lucrări în func ie de solicitările ț ș ț
departamentelor i a sec iilor de produc ie;ș ț ț

▪ Analizează i corelează necesarul de achizi ii publice, transpus în "Planul anual de achizi ii ș ț ț
publice", cu plafoanele maxime de cheltuieli aprobate prin BVC-ul societă ii;ț

▪  Solicită i desemnează comisiile de evaluare în conformitate cu prevederile legale;ș

▪ Urmăre te ca scop principal al activită ii sale ob inerea eficien ei utilizării fondurilor institu iei ș ț ț ț ț
respectând caracteristicile tehnice solicitate de către departamentele beneficiare;

▪ Programează personalul din subordine în concediul de odihnă legal inând cont de necesită ile ț ț
serviciului;

▪ Verifică i aprobă pontajul lunar pentru personalul din subordine;ș

▪ Face evaluarea profesională a personalului din subordine, o dată pe an;

▪ Participă la simpozioane, conferin e, târguri i expozi ii, pe domeniul său de activitate i la ac iuni ț ș ț ș ț
de protocol.

19/02/2018–08/01/2020 Consilier IA - CARP
Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale, Galati (România) ț ț ț

▪ Participarea la elaborarea documentelor i a materialelor pentru informarea agenţilor economici şi ș
a persoanelor private din agricultură, silvicultură şi protecţia mediului privind capacitatea 
Programelor SAPARD sau PNDR de a asigura dezvoltarea acestor domenii;
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▪ Asigurarea bunei desfă urari a activită ii de registratură la nivel jude ean al Agen iei;ș ț ț ț

▪ Comunicarea la nivel central a necesarului de bunuri de natura mijloacelor fixe, a obiectelor de 
inventar şi a celorlalte bunuri materiale pentru dotarea structurii regionale precum i necesarul de ș
servicii al OJFIR Gala i;ț

▪ Comunică la nivel central situaţia folosinţei spaţiilor în care îşi desfă oară activitatea OJFIR Gala iș ț   
şi răspunde de întreţinerea administrativă a acestora;

▪ Coordonarea şi urmărirea menţinerii în stare de funcţionare la parametri  tehnici optimi ai parcului 
auto la nivel de OJFIR Gala i, justificarea şi încadrarea consumului în cota de carburant prevazută ț
de legislaţia în vigoare (întocmeste FAZ-uri si situa iile lunare a parcului auto transmise ulterior la ț
Direc ia Economicăț  AFIR);

▪ Participarea la inventarierea patrimoniului existent la nivel de OJFIR Gala i dacă este nominalizat ț
de conducerea structurii, atribuţie stabilită şi prin decizie a conducătorului instituţiei;

▪ Înregistrarea şi ţinerea evidenţei tuturor documentelor care îi sunt predate de către persoanele 
responsabile cu predarea documentelor la arhivă din cadrul fiecărei direcţii pe baza unui Registru 
de evidenţă a documentelor intrate şi ieşite de la arhivă ;

▪ Înregistrarea zilnică a tuturor documentelor în registrul Intrare-Ie ire a documentelor;ș

▪ Înregistrarea documentelor ce urmează a fi transmise cu Borderouri de Transmitere la Po ta ș
Militară;

▪ Ridicarea i predarea ori de câte ori este nevoie aș  coresponden ei de la Po ta Specialăț ș  i Po ta ș ș
Română;

▪ Delegat i reprezentant legal în rela iile cu Băncile Comerciale i Trezoreria Statului;ș ț ș

▪ Responsabil cu colectarea selectivă i predarea de eurilor reciclabile, la nivel OJFIR Gala i;ș ș ț

▪ Respectarea i îndeplinirea prevederilor legisla iei în vigoare privind organizarea i gestionarea ș ț ș
patrimoniului OJFIR Gala i.ț

01/09/2017–18/02/2018 ef Serviciu MarketingȘ
Societatea CALORGAL S.A., GALA I (România) Ț

▪ Coordonarea studiilor de pia ăț  în domeniul de activitate al firmei;

▪ Elaborarea strategiilor i politicilor de marketing;ș

▪ Elaborarea i asigurarea realizării planului de marketing;ș

▪ Monitorizarea permanentă a pie ii i concuren ei în vederea actualizării i/sau modificării strategiei ț ș ț ș
i politicilor de marketing ale societă ii;ș ț

▪ Analizarea oportunită iiț  introducerii de noi servicii;

▪ Dezvoltarea politicilor de cross-selling pentru clien ii existen i;ț ț

▪ Dezvoltarea politicilor de fidelizare a clien ilor;ț

▪ Stabilirea, conform structurii organizatorice i ROF, a sarcinilor i responsabilită ilor personalului dinș ș ț
subordine, în baza fi elor de post;ș

▪ Verificarea i aprobarea pontajului lunar pentru personalul din subordine;ș

▪ Organizarea concediului de odihnă i a zilelor libere pentru personalul din subordine;ș

▪ Raportarea activită ii din cadrul serviciului Directorului General;ț

▪ Executarea dispozi iilor date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale ț
companiei, în limitele respectării temeiului legal.

01/03/2017–31/08/2017 Coordonator Serviciul Marketing
Societatea CALORGAL S.A., Galati (România) 

▪ Implementarea proiectelor de promovare a imaginii companiei, atât în mediul online cât i offline, ș
prin canalele cele mai adecvate;

▪ Men inerea unei vizibilită i ridicate a imaginei societă iiț ț ț  în pia ăț  prin: site, materiale de promovare 
tipărite, cataloage;

▪ Organizarea i participarea la diferite evenimente sau conferin e;ș ț

▪ Propunerea i implementarea de concepte de marketing pentru promovarea companiei, cre terea ș ș
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notorietă ii, analiza pie ei i stabilirea strategiei de identificare i atragere de noi clien i;ț ț ș ș ț

▪ Setarea de obiective pentru campaniile de marketing i monitorizarea rezultatelor acestora;ș

▪ Men inerea rela iei cu agen iile de publicitate i furnizorii de materiale i servicii;ț ț ț ș ș

▪ Dezvoltarea unor politici de fidelizare a clien ilor existen i.ț ț

01/10/2015–28/02/2017 Expert Achizi ii Publiceț
Societatea CALORGAL S.A., Galati (Romania) 

▪ Solicitarea necesarului anual de materiale/servicii, tuturor compartimentelor, în vederea întocmirii 
"Programului anual de achizi ii publice";ț

▪ Demararea procedurilor de achizi ie, a serviciilor/materialelor solicitate, în conformitate cu Legea ț
99/2016 i HG 394/2016;ș

▪ Înregistrarea, vizarea i verificarea facturilor primite conform comenzilor sau contractelor realizate;ș

▪ Men inerea rela iilor cu ofertan ii cu care compania colaboreazăț ț ț  în vederea negocierii termenelor iș
condi iilor comerciale avantajoase pentru societate cât i pentru rezolvarea eventualelor probleme ț ș
apărute în decursul derulării contractelor. Efectuarea achizi iilor în sistem electronic. (S.E.A.P.) .ț

02/07/2012–15/01/2015 Inginer Mecanic
S.C. APATERM S.A., Galati (Romania) 

▪ Verificarea documenta iilor, necesare achizi iilor publice, din punct de vedere tehnic;ț ț

▪ Întocmirea necesarului de materiale pentru introducerea în planul anual de achizi ii publice.ț

Tipul sau sectorul de activitate - Realizarea i asigurarea serviciilor publice de alimentare cu ș
apă caldă menajeră, termoficare i repara ii la instala iile aferente.ș ț ț

01/07/2008–01/07/2012 Analist cumpărări / Consultant furnizori
S.C. APATERM S.A., Galati (Romania) 

▪ Solicitarea necesarului anual de materiale/servicii/lucrări, tuturor compartimentelor, în vederea 
întocmirii "Planului anual de achizi ii publice";ț

▪ Demararea procedurilor de achizi ie, a serviciilor/materialelor/lucrărilor solicitate, conform ț
OUG34/2006 prin efectuarea unui studiu de pia ăț  (1. solicitarea ofertelor de pre , 2. analiza ț
ofertelor primite, 3. întocmirea raportului de evaluare i stabilirea ofertantului câ tigător conform ș ș
criteriului de atribuire, 4. întocmirea contractului i a comenzilor;ș

▪ Întocmirea caietelor de sarcini în vederea derulării licita iilor;ț

▪ Înregistrarea, vizarea i verificarea facturilor primite conform comenzilor sau contractelor realizate;ș

▪ Men inerea rela iilor cu ofertan ii cu care societateaț ț ț  colaborează în vederea negocierii termenelor 
i condi iilor comerciale avantajoase pentru societate cât i pentru rezolvarea eventualelor ș ț ș

probleme apărute în decursul derulării contractelor;

▪ Actualizarea bazei de date cu poten ialii prestatori/ofertan i;ț ț

▪ Efectuarea achizi iilor în sistem electronic. (S.E.A.P.) .ț

12/11/2007–30/06/2008 Inginer Mecanic
S.C. APATERM S.A., Galati (Romania) 

▪ Verificarea documentatiilor, necesare achizitiilor publice, din punct de vedere tehnic;

▪ Intocmirea necesarului de materiale pentru introducerea in planul anual de

achizitii publice.

Tipul sau sectorul de activitate - Realizarea i asigurarea serviciilor publice de alimentare cu ș
apă caldă menajeră, termoficare i repara ii la instala iile aferente.ș ț ț

01/08/2003–01/07/2007 Agent schimb valutar
C.S.V. ROMANIAN LINE S.R.L., Galati (Romania) 

▪ Efectuarea tranzactiilor de scimb valutar;
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▪ Fixarea cursului de schimb valutar cumparare si vanzare in raport cu B.N.R.;

▪ Negocierea cursului de schimb pentru o cantitate mai mare de valuta.

Tipul sau sectorul de activitate - Casa de schimb valutar.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2016–2016 Achizi ii Publice - Tehnici de abordare a procedurilor de atribuire i ț ș
normele metodologice de aplicare
CAMERA DE COMERȚ I INDUSTRIE A ROMÂNIEI - BURSA ROMÂNĂȘ  DE MĂRFURI

ATESTAT DE INSTRUIRE

2015–2015 EXPERT ACHIZI II PUBLICEȚ
SC EURODEZVOLTARE SRL

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ

2013–2013 MANAGER PROIECT
FUNDA IA PAEM ALBAȚ

CURS DE PERFEC IONAREȚ

2008–2008 Implementarea reglementărilor legislative în domeniul achizi iilor ț
publice
KSC TRAINING PLOIE TIȘ

SEMINAR ACHIZI II PUBLICEȚ

2005–2007 Metode numerice de modelare a proceselor tehnologice.
Universitatea „Dunărea De Jos” / Facultatea de Mecanică (MASTERAT), Galati (Romania) 

2000–2005 Inginer Diplomat
Universitatea „Dunărea De Jos” / Facultatea de Mecanică, Galati (Romania) 

1996–2000 Electromecanic telecomenzi feroviare
Grup colar Industrial Transporturi Căi Ferate, Galati (Romania) Ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleza B1 B1 B1 B1 B1

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

Competenţe de comunicare ▪ Bune aptitudini de comunicare i rela ionare în cadrul unui grup socio-profesional.ș ț

▪ Capacitate de integrare

▪ Seriozitate i flexibilitateș
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Gândire analitică

▪ Adoptare de decizii

▪ Negociere i convingereș

▪ Creativitate

▪ Spirit organizatoric

▪ Lucrul în echipă i conducerea acesteiaș

▪ Focalizare pe rezultate

▪ Capacitate de lucru în condi ii de stresț

▪ Căutarea i colectarea informa iilorș ț

▪ Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

▪ Pachetul Microsoft Office™

▪ Pachetul Open Office

▪ Web Servers (Apache, IIS)

▪ Internet: networking, browsing, ftp, email

▪ Sisteme de operare: Windows XP, VISTA, 7, 8, 10

▪ Cuno tin e hardware/softwareș ț

Alte competenţe Comunicativ, deschis câtre noi provocări.

Permis de conducere AM, A1, B1, B
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