Curriculum vitae

PANZARU IULIANA

Informaţii personale
Nume / Prenume Panzaru Iuliana
Adresă Aleea Pravat, nr.10, sector 6, Bucuresti (România)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

0766589470
iuliana.panzaru@gmail.com
Română
02.12.1989
Feminin

Experienţa profesională

Perioada

Aprilie 2017 – Prezent

Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciul Licitatii

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea activitatii de evaluare şi de ofertare pentru participare la licitaţii
la nivel de “Smart” - S.A.;
Coordonarea, supravegherea şi avizarea activităţilor şi lucrărilor personalului
din subordine
Urmărirea rezultatelor studiilor şi lucrărilor de cercetare şi inginerie în
strategia “Smart” - S.A. şi implementarea acestora în cadrul sucursalelor de
mentenanţă..
Identificarea împreună cu Sucursalele a strategiei de participare la licitațiile
identificate în zona de responsabilitate și de activitate a fiecărei Sucursale
(stabilire prețuri, cereri de ofertă pentru echipamente/materiale și lucrări);
Prezentarea săptămânala a propunerilor centralizate de participare la licitații, a
situației actualizate a stadiului licitațiilor aflate în curs de desfășurare și a
propunerilor de eficientizare și îmbunătățire a gradului de participare și câștig
pentru creșterea veniturilor la bugetul societății;
Asigurarea activitatii de cercetare a pieței și identificarea clienților potențiali;
Coordonarea portofoliului de servicii și lucrări la necesitățile pietei si a
documentațiilor privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie
supuse aprobării directorului general, Consiliului de administrație sau
Adunării generale a acționarilor;
Conducerea activităților serviciului, asa cum rezultă din atribuțiile acestuia,
aferente realizării obiectului propriu de activitate;

Numele şi adresa
angajatorului

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport
“Smart”- SA - Filiala a CNTEE Transelectrica SA
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea “Sky Tower”, et.20, sector 1,
Tel.: + 40 21 305.44.02;
Fax: + 40 21 305.44.70

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Repararea echipamentelor electrice

Perioada Iunie 2015 – Aprilie 2017
Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciul Tehnic Inginerie Proiectare
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea contractelor de servicii şi lucrări de mentenanță.
Elaborarea concepţiei tehnice privind executarea lucrărilor de mentenanţă în
instalaţiile de transport al energiei electrice.
Realizarea activităţii specifice privind mentenanţa şi reparaţiile instalaţiilor si
echipamentelor reţelei de transport al energiei electrice.
Coordonarea tehnică a compartimentelor similare din sucursale.
Urmărirea realizării fizice și valorice a lucrărilor si serviciilor de mentenanță
executate de Sucursalele de Mentenanță.
Coordonarea organizatorică şi logistică a lucrărilor/serviciilor din cadrul
contractelor încheiate cu CNTEE ,,Transelectrica” S.A. executate de
Sucursalele de Mentenanță.
Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor ANRE, in
domeniul de activitate;
Coordonarea activitatii de ofertare pentru participare la licitatii la nivel de
„Smart ”SA;
Asigurarea sistemului de raportari periodice privind stadiul lucrarilor realizate
de sucursalele de mentenanta aferente contractului de mentenanta incheiat cu
Transelectrica SA cat si referitoare la lucrarile castigate la licitatii;
Analiza din punct de vedere tehnico-economic a documentatiilor depuse de
sucursale, in vederea avizarii;
Urmarirea si coordonarea lucrarilor in vederea incadrarii in termenele de
executie si valorile contractuale;

Numele şi adresa Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport
angajatorului “Smart”- SA - Filiala a CNTEE Transelectrica SA
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea “Sky Tower”, et.20, sector 1,
Tel.: + 40 21 305.44.02;
Fax: + 40 21 305.44.70
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Repararea echipamentelor electrice

Octombrie 2013 – Iunie 2015
Inginer Serviciul Tehnic Inginerie-Proiectare
Asigurarea de rapoarte/documentații tehnice pentru achiziționarea de
lucrări/servicii necesare activităților desfășurate în cadrul contractelor
încheiate cu C.N.T.E.E. ,,Transelectrica” S.A.
Monitorizarea principalilor indicatori de performanță din contractul de
mentenanță încheiat la nivel de Executiv cu C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A.
Urmărirea remedierii incidentelor din instalaţiile RET.
Asigurarea lunara a evidenţei şi analiza lucrărilor/serviciilor din contractul
de mentenanță încheiat la nivel de Executiv cu C.N.T.E.E. ,,Transelectrica”
S.A. raportate de sucursalele de mentenanţă.
Recuperarea garanțiilor de bună execuție din contractul de mentenanță
încheiat la nivel de executiv cu C.N.T.E.E Transelectrica S.A.

Numele şi adresa Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport
angajatorului “Smart”- SA - Filiala a CNTEE Transelectrica SA
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea “Sky Tower”, et.20, sector 1,
Tel.: + 40 21 305.44.02;
Fax: + 40 21 305.44.70
Tipul activităţii sau sectorul Repararea echipamentelor electrice
de activitate

August 2011 – Februarie2013
Perioada
Funcţia sau postul ocupat Referent
Activităţi şi responsabilităţi Identificarea nevoilor clienţilor, vanzare, consiliere, recomandarea serviciilor
principale şi adecvate;
Promovarea produselor şi serviciilor societatii,în cadrul campaniilor de
promovare special organizate;
Stabilirea şi menţinerea bunei relaţii cu clienţii;
Monitorizarea portofoliului de asigurari şi menţinerea calităţii acestuia.
Numele şi adresa Apex SRL, Bucuresti
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Servicii de asigurare-reasigurare
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Oct 2012 – Iunie 2014
Numele şi tipul instituţiei de Master - Stiinta si Ingineria Materialelor
învăţământ Universitatea Politehnica din Bucuresti, Bucuresti
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 2008 – Iulie 2012
Universitatea Politehnica din Bucuresti, Bucuresti, Facultatea de Stiinta
si Ingineria Materialelor
Inginer

Perioada Septembrie 2004 – Iunie 2008
Numele şi tipul instituţiei de
Liceul Teoretic Novaci – profil matematică informatică
învăţământ
Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute
Înţelegere
Vorbire
Scriere

Engleză
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine

Franceză
Bine
Bine
Bine

Competenţe şi abilităţi - Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă pe care am practicat-o la
sociale toate locurile de muncă;
- Abilităţi organizatorice şi de comunicare;
- Stãpânire de sine, responsabilitate, iniţiativã, auto-organizare;
- Competente bune de comunicare
- Experienta in gestionarea de proiecte si termene limita
Competenţe şi aptitudini de Atestat de programator
utilizare a calculatorului Cunoştinţe PC de bază: Word, Excel, Outlook
Limbaje de programare: Pascal, Oracle ab-Solut
Multimedia: Microsoft PowerPoint

Alte competenţe şi aptitudini Diploma de Practica Tripod
Permis de conducere Categoria B

