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Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Director General
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
23.07.2014 – prezent

Director General
RADP CLUJ-NAPOCA., Str. Calea Someşeni, Nr. 2, Cluj-Napoca, 400441,
Romania
▪ Asigurarea managementul si organizarea Regiei cu respectarea responsabilitatilor si competentelor
acordate prin Contractul de Mandat de catre Consiliul de Administratie, numit de Consiliul Local al
municipiului Cluj-Napoca
▪ Prezentarea către Consiliul de Administratie, iar la cerere şi către Consiliul Local al municipiului ClujNapoca, de raportari si informari cu privire la situatia economico-financiara a Regiei
▪ Indeplinirea intocmai si in termenele stabilite a hotararilor Consiliului de Administratie
Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti, ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor
parcate neregulamentar, capturarea câinilor comunitari de pe domeniul public, activitate de servicii
funerare în cimitirele municipiului Cluj-Napoca, activitate de agrement, administrarea Pieţei de Vechituri
a municipiului Cluj-Napoca

Septembrie 2013 – 22.07.2014

Şef secţie
RADP CLUJ-NAPOCA., Str. Calea Someşeni, Nr. 2, Cluj-Napoca, 400441, Romania
Coordonarea activităţii pentru lucrările de întreţinere şi reparaţie a tramei stradale arondate secţiei
Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti, ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor
parcate neregulamentar, capturarea câinilor comunitari de pe domeniul public, activitate de servicii
funerare în cimitirele municipiului Cluj-Napoca, activitate de agrement, administrarea Pieţei de Vechituri
a municipiului Cluj-Napoca

01.02.2013 – 02.09.2013

Director adjunct
SC NAPOCA SA., Piaţa 1 Mai, Nr.1-2, Cluj-Napoca, 400058, Romania
Coordonarea activităţii lucrărilor de pe şantierele arondate prin sarcinile de serviciu, accesare de
fonduri europene CMID, şef şantier
Construcţii de clădiri, lucrări de geniu, demolarea de construcţii, lucrări de terasamente şi organizare de
şantier, lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii, lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii,
construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi baze sportive, construcţii hidrotehnice, lucrări de
instalaţii tehnico-sanitare, alte lucrări de construcţii, fabricarea de elemente şi structuri pentru
construcţii, lucrări de tâmplărie şi dulgherie, alte lucrări de instalaţii şi finisaje, închirierea utilajelor de
construcţii, transporturi rutiere de mărfuri, întreţinerea şi repararea autovehiculelor

01.08.2012 – 01.02.2013

Expert inginer constructor
SC EUROPROCONSULT SRL., Piaţa 1 Mai, Nr.1-2, Cluj-Napoca, 400058, Romania
Consultanţă pentru proiectare, organizare lucrări de construcţii, accesare de fonduri europene
Activitate de consultanţă

2009 - 2012

Director Regional
CNADNR SA - DRDP CLUJ, Str. Decebal, Nr. 128, Cluj-Napoca, 400205, Romania
Coordonarea activităţii de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi
autostrăzilor de pe raza DRDP Cluj
Administrare şi întreţinere drumuri naţionale şi autostrăzi pe raza a şapte judeţe

2007 - 2009

Director General
RADP CLUJ-NAPOCA., Str. Calea Someşeni, Nr. 2, Cluj-Napoca, 400441, Romania
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▪ Asigurarea managementul si organizarea Regiei cu respectarea responsabilitatilor si competentelor
acordate prin Contractul de Mandat de catre Consiliul de Administratie, numit de Consiliul Local al
municipiului Cluj-Napoca
▪ Prezentarea către Consiliul de Administratie, iar la cerere şi către Consiliul Local al municipiului ClujNapoca, de raportari si informari cu privire la situatia economico-financiara a Regiei
▪ Indeplinirea intocmai si in termenele stabilite a hotararilor Consiliului de Administratie
Lucrări de construcţie a altor proiecte inginereşti, ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor
parcate neregulamentar, capturarea câinilor comunitari de pe domeniul public, activitate de servicii
funerare în cimitirele municipiului Cluj-Napoca, activitate de agrement, administrarea Pieţei de Vechituri
a municipiului Cluj-Napoca
2005 – 2007

Director
CNADNR SA - DRDP CLUJ, Str. Decebal, Nr. 128, Cluj-Napoca, 400205, Romania
Coordonarea activităţii de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi
autostrăzilor de pe raza DRDP Cluj
Administrare şi întreţinere drumuri naţionale şi autostrăzi pe raza a şapte judeţe

2004 - 2005

Inginer
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Derularea procesului de fabricaţie a celulozei şi hârtiei
Producţia de celuloză şi hârtie

2003 - 2004

Şef secţie
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Coordonarea activităţii de investiţii - întreţinere
Producţia de celuloză şi hârtie

2002 - 2003

Inginer
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Derularea procesului de fabricaţie a celulozei şi hârtiei
Producţia de celuloză şi hârtie

1994 - 2002

Şef serviciu
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Coordonarea activităţii de investiţii - întreţinere
Producţia de celuloză şi hârtie

1986 - 1994

Şef secţie
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Coordonarea activităţii de investiţii - întreţinere
Producţia de celuloză şi hârtie

1981 - 1986

Şef atelier
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Coordonarea activităţii de investiţii - întreţinere
Producţia de celuloză şi hârtie

1979 - 1981

Inginer
SC SOMEŞ SA – Combinatul de Celuloză şi Hârtie Dej, Str. Bistriţei, Nr. 63, Dej, 405200, Romania
Derularea procesului de fabricaţie a celulozei şi hârtiei
Producţia de celuloză şi hârtie

1977 - 1979

Inginer
ÎNTREPRINDEREA DE AVIOANE MILITARE CRAIOVA, str. Aviatorilor nr. 10, Gherceşti, 207280,
Romania
Derularea procesului specific activităţii în sectorul de mecanizare
Producţia de avioane militare
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2013

Manager proiect
Certificat de absolvire
Asociaţia Smart Projects Bucureşti

2010

Formator
Certificat de absolvire
SC Dotis Training SRL Ploieşti

2010

Expert achiziţii publice
Certificat de absolvire
SC Dotis Training SRL Ploieşti

2007

Master în managementul strategic al resurselor umane
Diplomă de master
Universitatea Tehnică Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice

2006

Curs perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice
Certificat de participare
SC Doma Training Ploieşti

2001

Curs perfecţionare în management
Certificat de participare
SKF Loziska Praga (Cehia)

1992 – 1993

Expert naţional în management şi consultanţă
Certificat de absolvire
Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din România Bucureşti

1972 – 1977

Inginer mecanic
Diplomă de inginer
Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara
Facultatea de Mecanică
Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Atestat profesional matematică-fizică
Diplomă de bacalaureat
1968 – 1972

Liceul “Nicolae Titulescu” Craiova
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Competenţe sociale

Competenţe organizatorice

Competenţe tehnice

Permis de conducere
Alte competenţe

Informaţii suplimentare
Anexe

Româna
Franceza
▪ Capacitate de comunicare în relaţiile cu clienţii şi angajaţii
▪ Capacitate de ascultare a ideilor şi soluţiilor tehnico-economice propuse de colaboratori
▪ Capacitate de exprimare şi de transmitere cu uşurinţă către interlocutori a propriilor idei
▪ Documentare minuţioasă înaintea exprimării unor idei şi iniţiative pentru rezolvarea problemelor
▪ Promptitudine în acordarea de feedback colaboratorilor
▪ Capacitate de negociere în relaţiile cu clienţii şi subalternii
▪ Capacitate de planificare şi desfăşurare a interviurilor
▪ Capacitate de motivare a subalternilor
▪ Capacitate de planificare şi administrare a activităţii unei societăţi
▪ Capacitate de adaptare a stilului de conducere la diverse situaţii
▪ Capacitate de a gestiona şi rezolva conflictele interne
▪ Repartizarea echilibrată şi echitabilă a sarcinilor de lucru
▪ Capacitate de stabilire a unor obiective realiste pe termen scurt, mediu şi lung
▪ Capacitate de armonizare a deciziilor şi acţiunilor subalternilor
▪ Capacitate de depistare a deficienţelor şi de corectare la timp a acestora
▪ Capacitate de implementare a deciziilor luate
▪ Promptitudine şi corectitudine în luarea deciziilor
▪ Capacitate de a transfera atribuţii personalului
▪ Capacitate de utilizare eficientă a resurselor societăţii
▪ Capacitate de identificare a nevoilor de instruire a personalului din subordine
▪ Iniţiativă şi creativitate în activitatea desfăşurată
▪ Capacitate de a construi echipe
▪ Capacitate de a lucra în echipă
▪ Capacitate de a crea, implementa şi menţine politici de personal eficiente
▪ Capacitate de acordarea corectă a recompenselor
▪ Capacitate de evaluare imparţială a subalternilor
▪ Capacitate de convingere cu privire la propriile idei şi soluţii tehnico-economice
▪ Capacitate de a concepe şi redacta rapoarte
▪ Capacitate de selectare, ierarhizare, sinteză şi comunicare a informaţiilor
▪ Capacitate de gestionare eficientă a stress-ului şi a schimbărilor intervenite în activitatea defăşurată
▪ Viziune strategică în legătură cu activitatea desfăşurată
▪ Cunoştinţe foarte bune de inginerie mecanică
▪ Utilizarea cu uşurinţă a computerului
▪ Cunoaştere foarte bună a instrumentelor Microsoft Office
▪ Noţiuni foarte bune despre utilizarea Internetului
▪ Brevet de invenţii
▪ Categoria B
▪ Spirit de observaţie
▪ Creativitate
▪ Capacitate de învăţare şi asimilare
▪ Autoîncredere
▪ Valorificarea oportunităţilor
▪ Adaptabilitate
▪ Autocontrol
▪ Înţelegerea modului de funcţionare a comunităţii
APDP Cluj (Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Cluj)
▪ Diplomă de inginer
▪ Diplomă de master
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