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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

20/04/2013–prezent Manager transport in cadrul Oficiului Judetean de Posta Satu Mare

- organizarea flotei auto pe judet

- instruiri periodice pe baza de proces verbal a personalului din subordine

- intocmirea de fise PSI, SSM , pontaje  ,  evaluarea performantelor salariatilor

01/06/2009 – 06/07/2012 Director Judetean
Compania Nationala Posta Romana S.A., Bucuresti (Romania)

- managementul Oficiului Judetean de Posta Satu Mare

- coordonare si organizare

- relatia cu institutiile publice

07/01/1998–01/06/2009 Administrator
Sc Lucian Srl , Satu Mare (România)

 - problemele juridice ale societatii

- resurse umane - recrutare si selectie , interviuri , carti de munca , pontaje, fise SSM

, PSI

- negocieri , contractari , relatia cu clientii

23/06/2004–15/12/2004 - incorporat la UM 01336 Zalau

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

20/10/2001–02/07/2002 Operatiuni vamale - (fara diploma de licienta)
Universitatea Vasile Goldis , Satu Mare  (Romania)

- opertiuni vamale

20/10/1997–10/07/2002 Licentiat in Drept - Stiinte Juridice si administratie publica
Universitatea Tibiscus , Timisoara (Romania)



20/09/1993–21/07/1997 Colegiul Mihai Eminescu , Satu Mare  (Romania)

- umana

2014 Curs de formare si calificare pe functia  Manager transport

COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B1
maghiară C1 C1 B1 B1 A2

italiană B1 B1 B1 B1 A2
franceză A1 A2 A1 A1 A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare - bune abilitati de comunicare si ascultare dobandite in urma experientelor avute ca

jurist si manager

- abilitati de interactiune cu oamenii , de intelegere si ascultare , pastrarea unitatii si

bunelor relatii in colectiv , dobandite in urma activitatilor avute  pe partea de resurse

umane si cea de manager

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune abilitati de coordonator , in prezent coordonez o echipa formata din mai

mulți salariati

- capacitate organizatorica dobandita ca si manager si administrator de firma privata

unde am coordonat o echipa formata din 65 salariati .

Permis de conducere - categoria B


