
Curriculum vitae

Dinica Cecjliad,l
Mobil:
Elnail:
Stare civila:                .              .
Pemis de conducere categoria 8

EXPERIENTA

Perioada:   august 2016 -prezent
lnstitutia, localitate:  Pri.imăria Sectorului 1 al Municipjului Bucureşti
Ocupatia : Şef Serviciu Utilităţi Publice
Atrj buţii şi responsabilităţi:
Coordonectză acti,vitatea serviciului  cu respectarea reglementărilor legale ;
Repartizează ftncţionarilor din subordine lucrările atribuite spre soluţionare ;
Veriftcă şi s€innează lucră}.ile comparttmeniului;
Stabileş;e  măs:urile n€cesare pent;u cunoaşterea şi aplicai.ea legilor şi dispoziţiilor
primarului, care vizează domeniul specific de activitate ;
Stabileşte obiective individuale ale personalulului dtii suboi.dine;
Evaluează perf;ormcmţele proftsionale ale personalului din subordine;
Asigură ;espectarea Regulamentului de organizare şi fiuncţionare al aparat'ului de
specia,litate , q preyederilor sistemulwi de control intern şi al celui de management al
calităţii, a legislaţiei specif ic:e domeiriu lui de activitate, a obligaţiilor prevăzuie i^n
fişele posturiior;
Analizează şi sprijină propunerile şi iniţiaLivele nţotivate` ale pei.sopalului din
subordine, în Vederea îmbunătăţii`ii activităţii compartimentului;
Propune Şi, după caz, ia măsuri în vederea îmbmătăţirii acţivităţii din cddrul
servicului, colaborează şi conlucrea=ă cu celelalte structur.i din cadrul aparatului de
specialitate., răspmzâpd cu promtitudine la solicitările acestora;

•    Consilier juridic
'Perioada: Ianuarie 2008 -  iuhe 2016

Fima, localitate: SC Urban si Asociatii SRL
Ocupatia / Domeniul jobului: Institutii / profesii liberale
lii.toc"ire actiuni, fornmlare apprari si r€prezentare tii instanta ir. toate rdmurile
dreptului .. civil, comercial, dreptul m.uncii, penal, administrativ , constitutional, legea
insolventei, etc. Reprezentaţe in ioate ftzele executarii siliţe, in toate tipurile de
executare silita (imobiliara, mobiliara si prin p.oprire) ; Elaborare rdspunsuri la
petitii, reclamatii ori solicitctri ale imstantelor de judecata sau organelor de urmarire
penala

®    Jurist
Perioada: Mai 2007 - Ianuarie 2008
Fimia, localitate: SC Areva Servicii SRL - Bucuresti
Ocupatia / Domeniul jobului: Inslitutii / profesîi liberale



Curriculum vitae
Soluţionarea problemelor apăi.ute în aclivitatea jii.mei, din puyict de vedere legal;
cmaliza şi aprobc[rea contractelor existente între firmă şi furrizori/clienţi şi adaptarea
conf;orm le-gislaţiei, precum şi intereselor firmei;  reprezentarea
firmei în instanţă; soluiionarea problemelor ivite în legătura cu încălcarea
dispoziţiilor contractelor de muncă înqlteiate între f`irrn,ă si angajaţi şi propunered de
soluţii pentr.u bum des}.ăşurare a actlvităţii ; ac'{uali=area permanentă a infiormaţiilor
i..eferitoare la noile m.odiJ`ică}.i de legislaţie, şi punerea la dişpoziţia conducerii firmei
precum şi a angaja}il()r acesteia a ]wilor m(]dificări, cu exi}licarea implicaiiilor pe
care le presupm acestea pentru actiyitatea, angajatilor şi, aftrmei; ţinerea eyidenţei,
coresponden|ei, pi.ecum şi arhiva}.ea actelor firmei; consilierea
mcmagementului firmei, dii. punct de vedere legal, cu privire la corectitudii.ea şi
modul de realizare a planurilor şi sti.ategiei elabordte de către conducerea acesteia;

Jurist
` Perioada: Mai 2005 - Mai 2007

Firma, localitate: SC Elysee Salon SRL Bucu].csti
Ocupatia / Domeniul jobului: Institutii / profesii liberale
C()nsultanţă juridică; asistenîă juridică în j.aţa organelor jui'isdicţionale; urmărirea
apariţiei actelor norrnqtive şi aducerea la .cunoşţinţă a obligaţiilor ce revin co.iiducerii
f `irmei; întocmirea formalităţilor prevăzute de lege în cazul
n.odif icării actu,lui const;tutiv, cu asigurai.ea în;egistr{ării dociimenielor la Qf tciul
Regist"lui Comerţului; vizarea penti.u legalitate a deciziil(jr emise de conducered
j.irmei;  c[wi=area tuturor. docuinentelor cu caractei. de iioi`ine şi regulamenle c:are
reglemeritează actiwitatea firmei; participarea la negociei.ea, contr.actelor in care
fîrma urma {i deverţi parte şi elab(}rarea de proiecte de astf:el de contracte; ui.mărirea
respectării legalităţii în cazul încheiei.ii, modificăr'ii şi des.f.aceril conti.actelcn.
individuale de muncă

•    Officd assistant
Perioada: Septembrie 2004 - Aprilie 2005 (7 ]uni)
Fima, localitate: SC Micromedia System SRL Bucu-€sti
Ocupatia / Domeniul j obului: OfficeJobs\

STUDII

Facultate Uriversitatea - Facultatea de Drept (2000 - 2004), BUCURESTI
Profilul: Drept

FORMARE PROFESIONALĂ

FaxMedia Consulting -Agenţie de Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administraţia
Publică - August 2017
Domeniul Lsmdiat -  Bazele a.dministraţiei publice

FaxMedia Consulting - Agenţie de Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administraţia



Curricuilum vitae
riiblică ~ Decembrie 20] 7
Domeniul studiat -  Comunicare la locul d€ muncă şi lucrul în echipă

FaxMedia Consu]ting -Agenţic de Formare şi Pei-fecţionare Profesională pentm Admiiiistraţia
Publică ~ Decembrie 2018
Domeniul studiat -  Procesele de achiziţii publice- atribuţii şi responsabilităţi

Competenţe şi abilităţi sociale
Spirit de echipă , capacitatea de a cr'ea relaţii bazate pe încredere şi empatie, capacitatea de a
comunica constructjv în situaţii socialc diferite, abilităţi de ascultare ac.tivă, consilicre, abilitatea de a
media relaţii interpersonale.

Competenţe şi aptitudini orrianizatorice
Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora şi jmplementa\ proiecte, abilitatea de a coordona
echipe de lucru, capacitatea de iiiiţiativă şi capacilatea de a răspunde poziliv în situaţii de `criză ,
competeneţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului.

Limbi străinc cunoscute
Engleză - mediu
Franceză - mediu


