
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Vlad Ionut Popa 

Bacau (România) 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Director General

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/12/2014–30/11/2016 Manager de proiect
SC SPHERA BIROUL DE INVESTITII SI CONSULTANTA SRL, Bacau (România) 

▪ supervizarea, implementarea si monitorizarea activitatilor de executie, consultanta si proiectare.

▪ coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la 
cele mai inalte standarde de calitate.

▪ stabilirea relatiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii 
proiectului;

▪ pregatirea bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea
inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul 
proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia;

▪ informarea si comunicarea eficienta in cadrul proiectului si cu alte departamente ale organizatiei, 
organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

▪ solutionarea problemelor aparute in realizarea proiectului

▪ motivarea echipei de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.

01/04/2014–30/11/2015 Monitor activitati regiunea Nord-Est
SC DESTINE HOLDING SA, Ploiesti (România) 

▪ planificarea si organizarea activitatilor adresate grupului tinta

▪ coordonarea echipei de proiect in vederea atingerii indicatorilor de performanta

▪ supervizarea colectarii si inregistrarii documentelor justificative

▪ elaborarea rapoartelor de progres tehnic lunare privind grupul tinta

▪ respectarea legislaţiei şi a standardelor aflate în vigoare, specifice domeniului de activitate în care 
sunt desfăşurate activităţile prevăzute în proiect;

▪ identificarea si prevenirea potenţialelor probleme şi gestionarea riscurilor;

▪ supervizarea/monitorizarea activitatilor proiectului, precum şi indeplinirea atribuţiilor stabilite pentru 
fiecare membru al echipei de proiect, monitorizarea realizarii acordului de parteneriat

▪ participarea la planificarea şi organizarea activităţilor adresate grupului tinta

01/08/2007–01/04/2014 Manager
VP PROIECT SRL, Bacau (România) 

▪ pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul societatii si asigurarea resurselor 
necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;

▪ administrarea bugetului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile societatii;

▪ participarea la sedinte de proiect impreuna cu clientii si cu ceilalti membrii ai echipei de 
management de proiect;

▪ coordonarea si corelarea proiectelor cu toate specializarile implicate;

▪ coordonarea activitatilordin cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti 
colaboratori implicati;

▪ stabilirea conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din 
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subordine, in baza fiselor de post;

▪ recrutarea si evaluarea permanenta a personalului din subordine.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2008–2009 Diploma de Master - Siguranta la incendii a constructiilor
Universitatea Gh Asachi, Facultatea de Constructii si Instalatii, Iasi (România) 

2004–2006 Diploma de Master -Strategii manageriale in domeniul calitatii
Universitatea din Bacau, Facultatea de Inginerie, Bacau (România) 

2000–2004 Diploma de licenta - Inginer Diplomat
Universitatea Gh. Asachi, Facultatea de Constructii si Instalatii, Iasi (România) 

2011 Manager Proiect
Interactiv Ro Consult, Certificare ANC, Bacau (România) 

▪ stabilirea scopului proiectului

▪ stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului

▪ gestiunea utilizarii costurilor si a aresurselor operationale;

▪ managementul riscurilor;

▪ managementul echipei de proiect;

▪ managementul calitatii proiectului

2009 Inspector de specialitate protectia muncii
Protect Consulting, Certificare ANC, Bacau (România) 

▪ evaluarea si combaterea riscurilor;

▪ prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale;

▪ realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;

▪ instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

▪ informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

▪ participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;

▪ verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

▪ monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 C1

franceză A2 A2 A2 A2 A2

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 -excelente abilitati de comunicare dobandite ca urmare a experientei mele in calitate de manager de 
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proiect

-facilitatea de a comunica cu audienţe numeroase, capacitatea de a înţelege şi empatiza cu 
interlocutorii, grad ridicat de structurare a ideilor;

-intelegerea cu usurinta a ideilor transmise de interlocutor indiferent de pregatirea sa profesionala.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- organizare şi eficienţă în gestionarea spaţiului şi a timpului de muncă;

-capacitatea de a găsi soluţii rapide în concordanţă cu obiectivele stabilite, planificare strategică şi 
monitorizare a activităţilor;

-cunoştinţe solide privind analiza şi managementul riscurilor, dobandite in urma proiectelor la care am 
lucrat;

-fidelitate şi confidenţialitate faţă de obiectivele şi indicatorii proiectului;

-eficientizarea si modernizarea sistemelor si mijloacelor de monitorizare si control;

-Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in
atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;

-repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa 
si gradul profesional ale personalului din subordine;

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-bune cunostinte despre practicile si strategia de resurse umane dobandite ca urmare a experientei 
de manager;

-capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea 
deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea si sanctionarea acestora;

-capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu privire la
desfasurarea activitatii structurii conduse;

-capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire sau un interviu, precum si de a o orienta catre o
solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor;

-capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate.

Alte competenţe ▪ atragerea si gestionarea fondurilor europene, competenta dobandita in urma proiectelor derulate in
ultimii ani;

▪ intelegerea avansata a domeniului utilitatilor publice intrucat am lucrat la un numar mare de 
proiecte ale caror sfera de activitate le include, proiecte enumerate mai jos;

▪ abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune in practica si de a o sustine;

▪ abilitate de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu 
nivel diferit al capacitatii de a colaborala indeplinirea unei atributii;capacitatea de a adapta stilul de 
conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor;

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Proiecte ▪ Proiect "Extindere si infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Bacau"-obiectul CL4 "Extindere 
infrastructura canalizare in orasul Darmanesti"desfasurat in perioada iunie 2013-septembrie 2014 
valoare proiect 117.953.236,00 Euro (atasat scrisoare de recomandare)

▪ Proiect "Extindere si infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Bacau"-obiectul CL2"Extinderea 
infrastructurii de canalizare orasele Buhusi si Moinesti" desfasurat in perioada iunie 2013-
septembrie 2014 valoare proiect 117.953.236,00 Euro (atasat scrisoare de recomandare)

▪ Proiect "Raportul initial de mediu versiunea a doua privind Actiunile Reparatorii cu privire la 
contaminarea panzei freatice" desfasurat in perioada martie 2008- octombrie 2013 (atasat 
scrisoare de recomandare);
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▪ Proiect "Construirea depozitului Judetean de deseuri Girov si inchiderea celor trei depozite 
neconforme de la Bicaz, Roman si Targu Neamt, Judetul Neamt" desfasurat in perioada 2012-
2014, valoare proiect 14.604.620,85 lei (atasat scrisoare de recomandare);

▪ Proiect "Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Odorheiu Secuiesc", desfasurat 
in perioada 2014-2015, valoare proiect 2.124.177,20 lei (fara TVA);

▪ Proiect "Construirea depozitului ecologic de la Sârbi " in cadrul proiectului "Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş", desfasurat in perioada 2015-2016, valoare proiect 
51.827.864 lei (fara TVA)

▪
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   ECV 2017-03-24T10:21:31.480Z 2017-08-31T06:13:59.439Z V3.3 EWA Europass CV true                 Vlad Ionut Popa    Bacau  RO România  image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/photo/F4E2BA9C-8243-4B75-9C1C-6439CD734862.AF4AA0D689566C1F2A8C065D51FBDAEC1496037820467.image_jpeg        job_applied_for LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ  Director General      false  Manager de proiect <ul><li>supervizarea, implementarea si monitorizarea activitatilor de executie, consultanta si proiectare.</li><li>coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate.</li><li>stabilirea relatiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;</li><li>pregatirea bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia;</li><li>informarea  si comunicarea eficienta in cadrul proiectului si cu alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;</li><li>solutionarea problemelor aparute in realizarea proiectului</li><li>motivarea echipei de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.</li></ul>  SC SPHERA BIROUL DE INVESTITII SI CONSULTANTA SRL    Bacau  RO România     false  Monitor activitati regiunea Nord-Est <ul><li>planificarea si organizarea activitatilor adresate grupului tinta</li><li>coordonarea echipei de proiect in vederea atingerii indicatorilor de performanta</li><li>supervizarea colectarii si inregistrarii documentelor justificative</li><li>elaborarea rapoartelor de progres tehnic lunare privind grupul tinta</li><li><span class="_ pg-2_1"></span>respectarea <span class="_ pg-2_1"></span>legislaţiei <span class="_ pg-2_1"></span>şi <span class="_ pg-2_1"></span>a <span class="_ pg-2_1"></span>standardelor <span class="_ pg-2_1"></span>aflate <span class="_ pg-2_1"></span>în <span class="_ pg-2_1"></span>vigoare, <span class="_ pg-2_1"></span>specifice <span class="_ pg-2_1"></span>dom<span class="_ pg-2_2"></span>eniului <span class="_ pg-2_1"></span>de <span class="_ pg-2_1"></span>activitate <span class="_ pg-2_1"></span>în care sunt desfăşurate activităţile prevăzute în proie<span class="_ pg-2_3"></span>ct;</li><li>identificarea si prevenirea potenţialelor probleme<span class="_ pg-2_3"></span> şi gestionarea riscurilor;</li><li>supervizarea/monitorizarea activitatilor <span class="_ pg-2_a"></span>proiectului, <span class="_ pg-2_a"></span>precum <span class="_ pg-2_a"></span>şi indeplinirea <span class="_ pg-2_a"></span>atribuţiilor <span class="_ pg-2_a"></span>stabilit<span class="_ pg-2_2"></span>e <span class="_ pg-2_a"></span>pentru fiecare membru al echipei de proiec<span class="_ pg-2_3"></span>t, monitorizarea realizarii acordului de parteneriat</li><li>participarea la planificarea şi organizarea activităţilor adr<span class="_ pg-2_3"></span>esate grupului tinta</li></ul>  SC DESTINE HOLDING SA    Ploiesti  RO România     false  Manager <ul><li>pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul societatii si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;</li><li>administrarea bugetului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile societatii;</li><li>participarea la sedinte de proiect impreuna cu clientii si cu ceilalti membrii ai echipei de management de proiect;</li><li> coordonarea si corelarea proiectelor cu toate specializarile implicate;</li><li>coordonarea activitatilordin cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;</li><li>stabilirea conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post;</li><li>recrutarea si evaluarea permanenta a personalului din subordine.</li></ul>  VP PROIECT SRL    Bacau  RO România      false Diploma de Master - Siguranta la incendii a constructiilor  Universitatea Gh Asachi, Facultatea de Constructii si Instalatii    Iasi  RO România     false Diploma de Master -Strategii manageriale in domeniul calitatii  Universitatea din Bacau, Facultatea de Inginerie    Bacau  RO România     false Diploma de licenta - Inginer Diplomat  Universitatea  Gh. Asachi, Facultatea de Constructii si Instalatii    Iasi  RO România    false Manager Proiect <ul><li>stabilirea scopului proiectului</li><li>stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului</li><li>gestiunea utilizarii costurilor si a aresurselor operationale;</li><li>managementul riscurilor;</li><li>managementul echipei de proiect;</li><li>managementul calitatii proiectului</li></ul>  Interactiv Ro Consult, Certificare ANC    Bacau  RO România    false Inspector de specialitate protectia muncii <ul><li>evaluarea si combaterea riscurilor;</li><li>prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale;</li><li>realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;</li><li> instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;</li><li>informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;</li><li> participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;</li><li>verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;</li><li>monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă</li></ul>  Protect Consulting, Certificare ANC    Bacau  RO România      ro română     en engleză  C1 C1 C1 C1 C1   fr franceză  A2 A2 A2 A2 A2  <p>-excelente abilitati de comunicare dobandite ca urmare a experientei mele in calitate de manager de proiect</p><p>-facilitatea de a comunica cu audienţe numeroase, capacitatea de a înţelege şi empatiza cu interlocutorii, grad ridicat de structurare a ideilor;</p><p>-intelegerea cu usurinta a ideilor transmise de interlocutor indiferent de pregatirea sa profesionala.</p>  <p>- organizare şi eficienţă în gestionarea spaţiului şi a timpului de muncă;</p><p>-capacitatea de a găsi soluţii rapide în concordanţă cu obiectivele stabilite, planificare strategică şi monitorizare a activităţilor;</p><p>-cunoştinţe solide privind analiza şi managementul riscurilor, dobandite in urma proiectelor la care am lucrat;</p><p>-fidelitate şi confidenţialitate faţă de obiectivele şi indicatorii proiectului;</p><p>-eficientizarea si modernizarea sistemelor si mijloacelor de monitorizare si control;</p><p>-Capacitatea de a <a target="_blank">identifica activitatile care trebuie desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in </a>atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;</p><p>-repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul profesional ale personalului din subordine;</p><p><br /></p>  <p>-bune cunostinte despre practicile si strategia de resurse umane dobandite ca urmare a experientei de manager;</p><p>-capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea si sanctionarea  acestora;</p><p>-capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si conform competentei legale, cu privire la desfasurarea activitatii structurii conduse;</p><p>-capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire sau un interviu, precum si de a o orienta catre o solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale partilor;</p><p>-capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale financiare si informationale alocate.</p>   B  <ul><li>atragerea si gestionarea fondurilor europene, competenta dobandita in urma proiectelor derulate in ultimii ani;</li><li>intelegerea avansata a domeniului utilitatilor publice intrucat am lucrat la un numar mare de proiecte ale caror sfera de activitate le include, proiecte enumerate mai jos;</li><li>abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune in practica si de a o sustine;</li><li>abilitate de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al capacitatii de a colaborala indeplinirea unei atributii;capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor;</li></ul>    projects Proiecte <ul><li>Proiect &#34;Extindere si infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Bacau&#34;-obiectul CL4 &#34;Extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti&#34;desfasurat in perioada iunie 2013-septembrie 2014 valoare proiect 117.953.236,00 Euro (atasat scrisoare de recomandare)</li><li>Proiect &#34;Extindere si infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Bacau&#34;-obiectul CL2&#34;Extinderea infrastructurii de canalizare orasele Buhusi si Moinesti&#34; desfasurat in perioada iunie 2013-septembrie 2014 valoare proiect  117.953.236,00 Euro (atasat scrisoare de recomandare)</li><li>Proiect &#34;Raportul initial de mediu versiunea a doua privind Actiunile Reparatorii cu privire la contaminarea panzei freatice&#34; desfasurat in perioada martie 2008- octombrie 2013 (atasat scrisoare de recomandare);</li><li><span class="redactor-invisible-space">Proiect &#34;Construirea depozitului Judetean de deseuri Girov si inchiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman si Targu Neamt, Judetul Neamt&#34; desfasurat in perioada 2012-2014, valoare proiect 14.604.620,85 lei (atasat scrisoare de recomandare);</span></li><li><span class="redactor-invisible-space">Proiect &#34;<span class="redactor-invisible-space">Inchiderea depozitului de deseuri menajere din municipiul Odorheiu Secuiesc&#34;, desfasurat in perioada 2014-2015, valoare proiect 2.124.177,20 lei (fara TVA<span class="redactor-invisible-space">);</span></span><br /></span></li><li><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">Proiect &#34;Construirea depozitului ecologic de la Sârbi &#34; in cadrul proiectului &#34;Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş&#34;<span class="redactor-invisible-space">, desfasurat in perioada 2015-2016, valoare proiect 51.827.864 lei (fara TVA)</span></span></span></span></li><li></li></ul>      Bacau Scrisoare de intentie   opening-salut-2 Stimate domnule  <p>         Subsemnatul Popa Vlad Ionut, am luat la cunostinta cu interes de anuntul dumneavoastra pentru postul vacant de Director General al SSPM Bacau, publicat in Ziarul Financiar din data de 10.05.2017. </p><p>         Animat de dorinta de a reusi, de ambitie , tenacitate si optimism, precum si de domeniul de activitate al societatii supun atentiei dumneavoastra candidatura mea in vederea obtinerii acestui post.</p> <p>            Va confirm experienta mea de peste 10 ani in functii de supervizare, coordonare si management, cea mai relevanta fiind experienta mea de peste 3 ani acumulata la SC Sphera Biroul de Investitii si Consultanta, unde am avut functia de manager iar cifra contractelor derulate de societate in ultimii 3 ani de management a fost de peste 7 000 000 lei. In acest interval, datorita implicarii mele active in numeroase proiecte am acumulat o vasta experienta si in domeniul utilitatilor publice. Pasiunea si implicarea au facut ca proiecte cu o valoare de peste  5 000 000 euro sa fie duse cu brio la indeplinire (am atasat scrisoari de recomandare din cadrul proiectelor mentionate).</p><p>              Am beneficiat de o pregatire universitara de lunga durata in cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, unde am obtinut diploma de Inginer Diplomat, precum si un master in cadrul Universitatii din Bacau unde am obtinut diploma de Master specializarea Managementul productiei industriale-modul calitate si un master  la Universitatea Gh. Asachi  obtinand Diploma de Master - Siguranta la incendii a constructiilor. Pentru o mai buna aprofundare a metodologiei de intocmire a proiectelor am absolvit cursul de Manager de proiect.</p><p>Documentandu-ma asupra activitatilor derulate de SSPM Bacau, am constatat cu satisfactie ca profilul si obiectivele acesteia corespund pe deplin aspiratiilor si experientei mele. Datorita proiectelor finalizate pana la acest moment, proiecte mentionate in CV, am realizat importanta atingerii obiectivelor propuse si mi-am perfectionat abilitatea de transpunere in practica a cunostintelor teoretice si de management a activitatilor si a persoanelor implicate in realizarea indicatorilor de performanta.</p><p>Printre principalele preocupari in calitate de manager al unui proiect de mare anvergura, se numara eficientizarea si modernizarea sistemelor si mijloacelor de monitorizare si control. Monitorizarea eficienta a activitatilor, a mijloacelor si a personalului are un rol important in cresterea eficientei , lucru pe care l-am experimentat in proiecte precum cel de reabilitare si de extindere a sistemelor de alimentare si tratare a apei, proiect pe care l-am supervizat, insa acelasi lucru poate fi valabil si in cazul Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau. In acest sens, ascultarea activa, verificarea si reevaluarea periodica a criteriilor de performanta, ma ajuta in mobilizarea tuturor resurselor umane la intreaga lor capacitate.</p><p>Desi a fost o perioada relativ scurta de timp, cele 3 luni in care am avut contract de mandat ca Director General in cadrul SSPM Bacau, m-au facut sa constientizez principalele probleme cu care se va confrunta societatea. In acest sens , o comunicare deschisa bazata pe onestitate si pe cunoasterea sferei de servicii, punerea in aplicare a strategiilor elaborate precum si verificarea indeplinirii sarcinilor fiecarui departament al societatii vor duce la rezolvarea problemelor din cadrul serviciilor de salubrizare, administrarea domeniului public si a iluminatului public din municipiul Bacau. Sfera de activitate a firmei implica domenii in care pot aparea riscuri de natura fizica precum manipularea incorecta a unui utilaj, cat si riscuri de natura operationala sau financiara. Cursul de manager de proiect care includea printre altele si managementul riscurilor, insa si experienta dobandita in proiectele implementate pana acum ma ajuta sa identific in timp util principalele riscuri si, urmare a identificarii, constientizarea si prevenirea riscurilor prin implementarea unor proceduri bine stabilite si prin verificarea respectarii lor si aplicarea sanctiunilor acolo unde este cazul.</p><p>Pentru a ma asigura de calitatea lucrarilor derulate am avut o colaborare foarte buna cu departamentul de resurse umane in vederea selectarii de personal bine pregatit. Dupa procesul de recrutare m-am asigurat de aplicarea unor strategii eficiente de lucru, de instruirea permanenta a personalului in scopul cresterii gradului de profesionalism cat si de buna cunostere a abilitatilor si a responsabilitatilor personalului. Pana la finalizarea proiectelor am supervizat si am evaluat activitatea lucratorilor implicati. Consider ca aceste experiente imi vor fi de real folos si in activitatea Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau.</p> <p>Aştept cu interes să-mi acordaţi şansa de a transpune in practica experienta dobandita pana acum si va stau la dispozitie cu orice alte detalii suplimentare si documente in vederea sustinerii celor prezentate.</p>

