
Curriculum Vitae

INFORMATII PERSONALE
Nume
Adresa
Tclefon
E-mail
Data naşterii
Stare civilă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Numele angajatorului
Postul ocupat
Principalele activităţi Şi responsabilităţi

SENTEŞ LILIANA
Bucureşti

Perioada
Numele angajatorului
Postul ocupat

Principălele activităţi Şi responsabilităţi

Aprilie  1986  -Septembrie  1995
Administraţia D6meniuhii Pubhc - Sector 1
Personal telmic
Asigură Şi răspundc de îndeplinirea în temen a sarcinilor
/activităţilor/atribuţi ilor ce-i revin;
iRăspunde de respectarea temenelor de realizare , de legalitatea,
opriunitatea, necesitatea Şi integralitatea documeiitelorr p6 care le
întocmeşte/elaborează şi le înaintează superiorilorr icrarhici;

Septembrie 1995 -Septembrie 2009
Primăria Sectoru]iii  1 al Municipiului Bucureşti
]nspector de speciditate în cadml Serviciul Spatiu Locativ

Ţine evidenţa fondului locativ proprietate de stat în limitele de competenţă
stabilite prin legislaţia în vigoare:
Verifică pe teren situaţia locuinţelor, garajelor şi dependinţelor disponibile
cât şi reglementările solicitate de locatari;
Întocmeşte şi fiindamentează propunerile de reglementare şi repartizare a
locuinţelor, garaj elor, dependinţclor, extinderilor, transcrierilor,
includerilor acestora în contractelc de închiriere;  Instrumentează dosarele
persoanelor îndreptăţite să beneficieze de locuinţe din fondurile statului
potrivit O.G. nr. 83/2001 cu modificările Şi completările ulterioare, Legii
locuinţei nr.  114/1996ţ cu modificărrile şi completări]e ulterioare;
Completează fomularul privind criteriile aprobate prin hotărârilc
Consiliului Local al Sectorului  1 ăl Municipjului Bucureşti care stă la baz€
întocmirii  hstej  de priorităţi aprobată anual prin hotărâri ale Consiliului
Local al Sectorului  1 al Municipiului Bucureşti confom Legii locuinţei nr
114/1996 cu modificărilc şi completările ulterioare;
Răspunde în temen legal la cererile, audienţele Şi scrisorile repartizate;
Asigură programu] cu publicul în ziua de joi,  între ore]e  1 Oţ00 -14,00 Şi
ori de câte ori este nevoie;
Întocmeşte şi fiindamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al
Sectomlui  1 Şi proi.ectele de dispoziţii ale Primanilui Sectorului  1 în
domeniul său de activitate;
Asigură schimb pemanent de date şi infomatii cu PMB. A.F.I., S.C.
ROM-VIAL S.A., D.G.A.S.P.C., D.I.T.L, Poliţia Locală Sector 1, Poliţia
Sectorului  1, precum Şi cu alte instituţii atât de pe raza Mu'nicipiului
Bucureşti cât şi pe teritoriul României;
Redactează răspunsuri către instanţele de .iudecată sau organelor de `
mchetă ]a solicitarea acestora în domeniul său de activitate;



Emite şi eliberează repartiţiile pentru apartamcntele achiziţionate şi
construite din fondurile primăriei ;
hdeplineşte şi altc atribuţii stabilite prin lege sau alte acte `nomative, ori
încredinţate de superiorii ierarhici confom organigramei instituţiei sau,
după caz, potrivit delegărilor de atribuţii.

Perioada
Numele angaj atoruluj

_/

Postul ocripat
Principalele acti vităţi şi responsabilităţi

Perioada
Numele angaj atorului
Postul ocupat
Principalele activităti şi responsabilităţi

Septembrie 2009 - Octombrie 2015
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în cadrul Compartimentul Fond
lmobiliar
Coordonator Compartiment Fpnd lmobiliar
Coordonează  activitatea compartimentului cu respectarea reglementărilor
legale ;
Repartizcază funcţionarilor din subordine lucrările atribuite sprc
soluţionare;
Verifică şi semnează lucrările compartimentului;
Stabileşte  măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea lcgilor şi
dispoziţiilor primarului, care vizează domeniul specific de activitate ;
Stabi leşte obiective individuale ale personalulului din subordine;
Evaluează performanţele profesionale ale personalului din subordine ;
Asigură respectarea Regulamentului de organizare şi fimcţionare al
aparatului de specialitate, a prevederilor sistemului de control intem Şi al
celui de management al calităţii, a legislaţiei specifice domeniului de
activitate, a obligaţiilor prevăzute în fişele posturilor:
Analizează Şi sprijină propunerile Şi iniţiativele motivate de personalului
din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimcntului ;
Propune şi, după caz, ia măsuri în vederea îmbunătăţirii aK)tivităţii din
cadrul comaprtimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte structuri
din cadrul aparatului de specialitate, răspunzând cu promtitudine la
solicitările acestora;

Octombrie 2015, -prezent
Sectoml 1 al Mhnicipiului Bucureşti în cadrul |)irecţiei Utilităti Publice
Director Executiv -DirecSa utilităţi publice    ,
Conduce, organizează, coordonează, controlează Şî răspunde de activitatea
direcţiei;
Stabileşte obiectivele generale, obiectivele specifice şi indicatorii de
perfomaiiţă ale direcţiei ;
Stabileşte obiectivele individuale pentru Şefii de serviciu din subordine;
Evaluează performantele profesionale ale şefilor de serviciu din subordine
şi .contrasemnează evaluarea perfomanţclor profesionale individuale ale
personalului din subordinea acestora;
Răspunde dc aducerea la cunoştinţa întregului personal din subordine a
regulamentului intem, a regulamentului de organizare Şi fimcţionare Şi a
tuturor măsuriloi/deciziilor conducerii Primăriei Sectorului  1 care au
impli caţii asupra perşonalului din subordine;
Asigură respectarea la nivelu) propriei directii a Regulamentului de.
organizare şi fiincţionare al aparatului de §pecialitate, a prevederilor
sistemului de control intem Şi al celui de management al ca]ităţii, a
legislaţiej specifice domeniului de activitate, a obligaţiilor prevăzute' în
fişele de post ale funcţionarilor din 'subordiiie;   `
Reparti.zează servjciilor fi]ricţionale din subordine lucrările atribuite spre a
fi soluţionate ;



EDUCATIE SI FORMARE
Perioada
Numele instituţiei
Domeniul studiat

Perioada
Numele instituţi`ei

Domeniul stridiat
Diploma obţinută

Perioada
Numele instituţiei
Domeniul studiat
Diploma ob,ţihută '

Perioada
Numele instituţiei

Domeniul studiat

Perioada
Numele instituţiei

Domeniul studiat

Diploma obtinută . ,

Răspunde de soluţionarea curentă a problemelor, verifică şi semnează
lucrările structurii rie care o coordonează;
•Stabileşte măsurile necesare pentru cunoaşterea Şi aplicarea legilor şi
dispoziţii]or primarului, care vizează domenjile specifice de activitate ale
serrviciilor pe care le .coordonează;
Umăreşte  reşpectarea nomielor de donduită şi disciplină de către
personalul din serviciul aflat în subordine;  .
Reprezintă Primăria Sectorului  1 Şi în raporturile cu alte instituţii, în
limitele competenţelor stabilite de primar;
.S`usţine în comisiile de specialitate aLe Consiliului Local mateririele
propuse pentru dezbatere în Şedinţă de Consiliu Local şi răspunde
intcrpelărilor consilierilor locali ;
Asigură punerea la dispoziţia auditorilor publici extemi ai Curii de
Conturi precum şi a auditorilor publici intemi, a tuturor documentelor Şi
infomaţiilor solicitate pe parcursul derulării misiunilor de audit, în
condiţiile Şi la termene]e stabilite;
Asigură implemcntarea recomandărilor fomulate p`rin rapoartele de audit
public intem, în mod adecvat şi în c<tirul termenelor de implementare,
stabihte de comun acord cu auditorii intemi;
Asigură respectarea Regulamentului de organizare şi fiincţionarc al
aparatului de specialitate, a pfevederilor sistemului de control intem şi al
celui de mana9ement al calităţii, a legislaţiei specifice domeniului de
activitate, a obligafiilor prevăzute în fişele posturilor.

Iulie 2004
Institutul Naţional de Administraţie
Achiziţii publice. Investiţii din fonduTi pub|ice

Noembrie 2()06
Centrul Rregional de fomare continua  pentru administraţia pŢblică locală
Timi.şoara
Managementul organizaţi ei
Ce.rtificat

lulie 2006
Centrul Regional dc fomare continuă Bucureşti
Programe Europene/oportunităţi de finanţare
Certificat

August 2007
FaxMedi.a Consulting - Ageiiţie de Formare şi Perfecţionare Profesională
pentru Administraţia Publică
Managementul Adminstraţiei Publice

/

August 20()8
FaxMedia Consulting - Agenţie de Fomiare Şi Perfecţionare Profesională
pentru Administraţia Publică
Managementul achiziţiilor publice. Planificarea multianuală ă investiţiilon
publice
Certificat



Perioada
Numele instituţiei

Domeniul studiat
Diploma obţinută

Perioada
Numel? instituţiei.
Domeniul studiat

Diploma obţinută

Perioada
Numele instituţiei '

Domeniul studiat
Dipl oma obfinută

Perioada
Numele instituţiei

Domeiiiul studiat

Perioda
Numele instituţiei
Domeniul studiat
Diploma obţinută

Perioada
Numele instituţiei

Domeiiiul studiat
Diploma obfiută

Perioada
Numele`instituţiei
Diploma obţinută

Limbi străiiie cunoscute

Iulie 2011

FaxMedia Consulting -Agenţie de Fomiare Şi Perfecţionare Profesională
pentm Administraţia Publică
Transparenţă decizională şi liberal acces la infomaţiile de interes public
Certi ficat de absolvire

Noembrie 2() 11
Institutul Naţional de Administraţie
Maiiagementul comportamentului ftincţionarului public`în contextul
Uniunii Europene ;
Certifi.cat

Decembrie 2017
FaKMedia Consulting - Agenţie de Fomare Şi Perfecţionare Profesională
pentru Administraţia Publică
Comunicare la locul de mumcă şi lucml în echipă
Ceftificat

\

Decembrie 2018
FaxMedia Consulting - Agentie de Fomare şi Perfecţionare Profesioimlă
pentru Administraţia Publică
Procesele de achiziţii publice- atribuţii Şi responsabilităţi

2008-2010

Universitătea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti-
'

Master L Drept lntemaţional Şi Comunitar
Diploma master

2003-20()8

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti
- Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Ştiinţe juridice Şi administrative
Licenţiat în drept

1981-1985

Licelui lndustriâr nr. 23
Diploma de bacalaureat

Engleză, Italiamă



Aptitudini şi competenţe

Aptitudini şi competenţe tehnice

Permis de conducere

Abilitati de mam3gement de proiect;
Spirit de convingere si bune abilitati de negociere (in relatia cu cli€ntii);
Abilitati de comunicare:
Atentie la detalii;
Abilitati de conducere in echipa (coordonare, motivare, monitorizare);
Experienta de a lucra si de a lua decizii in proiectele cu temene limita;
Capacitatea de a gestiona mai multe proiecte si dc a obtine rezultatele
dorite;
Capacitatea de a lucra in mod'pozitiv si calm sub presiune;
Disporibilitate la situatii noi;
Capacitat6a de a colabora in echipa dar si cu celelalte departamente;
Capacitate de analiza si sinteza;
Abilitati de planificare si orgamizare;
Spirit dc evaluare si imbunatatire;
Atitudine pozitiva.

Operare calculator:MS Office, Excel, Outlook

Categoria 8


