Curriculum Vitae

Informații personale
Nume / Prenume
Adresa

Popescu Silisteni Marius Dumitru
Piteşti, România

Telefon
E-mail
Naționalitate

Română

Data nașterii
Sex
Experiențe
profesionale
Data
Ocupația
Locul de muncă

Masculin
2008 - 2021 General Manager- Sef Service – responsabil activitate transport
internațional S.C Self Car Part 2008 srl, Pitești / Argeș;
2000-2008 Cursuri si certificate de competenta profesionala pentru managerul de
Transport necesare desfasurarii activitatii de transport rutier, coordonator
Parc auto , consilier siguranta ADR Pitești / Argeș;
2007-2008 Inginer Coordonator activitate transport Petromservice SA Pitești;
2001-2007 Inginer Sef Garaj ( utilaj usor+utilaj greu ) Petromservice SA Pitești;
2000-2001 Inginer șef formație Ic5 Sc Petro-Service SA, Pitești;
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Activități și
Responsabilități
principale

Educație și formare
Data,
Titlul calificării,
Locul de studiu.

Conceperea și implementarea procedurilor de lucru specifice, stabilirea normelor și
modalitaților de lucru, asigurarea respectării acestora în cadrul echipelor de lucru
aflate în coordonare;
Asigurarea organizării din punct de vedere al protecției muncii pentru personalul din
subordine precum și asigurarea instruirii acestora potrivit normelor SSM;
Asigurarea funcționării parcului auto în parametrii necesari , administrarea flotei auto
și a bugetului alocat;
Găsirea soluțiilor optime de desfăsurare a transporturilor, gestionarea cheltuielilor.
Asigurarea managementului societății cu scopul eficientizării funcționării acesteia la
maximul de eficientă ;
Organizarea și coordonarea departamentului de vânzări, service și transport ,
promovarea imaginii firmei, conceperea și implementarea planului de vânzari , analize
economice , calcularea și evaluarea costurilor , participarea la târguri și expozitii de
specialitate;

2000-2008

Cursuri și certificate de competență profesională pentru managerul de
Transport necesare desfășurării activității de transport rutier, coordonator
Parc auto, consilier siguranță ADR, Pitești/Argeș;

1995-2000
2000

Student Universitatea din Pitesti – Facultatea de Mecanica si Tehnologie;
Obtinerea diplomei de inginer in profilul mecanic, specializarea
autovehicule Rutiere, Pitești/Argeș;
Diploma de bacalaureat, Liceul Industrial Constructii de Masini Nr 1 Pitești;

1993
.

Capacitate și
competențe
personale
Limba maternă
Altă limbă
Autoevaluare
Nivelul european
Limba Engleză

Română
Înțeles
Ascultat
Nivel
elementar

Vorbit
Conversație
Întrebări și
orală
răspunsuri

Citit
Nivel
elementar

Nivelul A2

Nivelul A2

(*) Tabel comun european de referință pentru limbi

Capacitate și

➢ spirit de grup;
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Scris

Nivelul C1

competențe
sociale

➢ capacitate de adaptare în ambiente multiculturale, dobândită prin
experiență internațională;
➢ bună capacitate de comunicare;

Capacitate și
competențe
organizative

➢ leadership;
➢ bun organizator și administrator;
➢ bună experiență în proiect de echipă;

Capacitate și
competențe
auto

➢ Carnet auto categorii de autovehicule AM, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE;
➢ Folosirea autovehiculelor în Europa

Data: 26.02.2021

Semnatura:
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