Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Ovidiu Vlad

Sexul Masculin | Data naşterii

| Naţionalitatea română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

2020–prezent

Director general
S.C. UZINA MECANICA ORASTIE S.A., Orastie (România)
*Atribuții generale de management i specifice în domeniul produc iei de armament si a
confectiilor metalice;
*Asigurarea conducerii operative a societatii;
*Coordonarea masurilor ce se intreprind pentru realizarea indicatorilor economico financiari;
*Selectarea si angajarea personalului;
*Reprezentarea societatii in relatiile cu tertii si semnarea actele ce angajeaza oficial
societatea;
*Organizarea activitatii contabile, financiare si de revizie a gestiunilor;
*Organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.
*Alte atributii specifice postului

2020–prezent

Administrator unic
S.C. PRELMEC S.A., Orastie (România)
Atribuții generale de management, respectiv de conducere, organizare, planificare,
coordonare, răspundere i control a activității de productie, din domeniul fabricarii utilajelor
si a masinilor- unelte pentru prelucrarea metalului

2020–prezent

Consilier Local
CONSILIUL LOCAL Geoagiu

2015–2020

Director general
S.C. VDG PROFI BUILDING S.R.L., Orastie (România)
Asigurarea conducerii operative a societatii;
Selectarea si angajarea personalului;
Reprezentarea societatii in relatiile cu tertii si semnarea actele ce angajeaza oficial societatea;
Planificare-activitate;
Organizare-proiecte;
Coordonare-personal si resurse; Reprezentare-dezvoltare afaceri

2017–2017

Membru al Consiliului de administratie
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA, Deva
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2016–2020

Consilier judetean
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, Deva
Membru in: Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de
arhitectură, precum si gospodărirea resurselor naturale șiComisia de analiză a asocierii
si colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii și agenţi economici din ţară
si străinătate precum si dezvoltare regională

2013–2015

Director general
S.C. UZINA MECANICA ORASTIE S.A., Orastie (România)
• Atribuții generale de management i specifice în domeniul produc iei de armament si a
confectiilor metalice;
• Asigurarea conducerii operative a societatii;
• Coordonarea masurilor ce se intreprind pentru realizarea indicatorilor economico financiari;
• Selectarea si angajarea personalului;
• Reprezentarea societatii in relatiile cu tertii si semnarea actele ce angajeaza oficial
societatea;
• Organizarea activitatii contabile, financiare si de revizie a gestiunilor;
• Organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.
• Alte atributii specifice postului

2013–2015

Administrator unic
S.C. PRELMEC S.A., Orastie (România)
Atribuții generale de management, respectiv de conducere, organizare, planificare,
coordonare, răspundere i control a activității de productie, din domeniul fabricarii utilajelor
si a masinilor- unelte pentru prelucrarea metalului

2013–2015

Membru al Consiliului de administratie
SC UZINA MECANICA ORASTIE SA, Orastie (România)
Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
Stabilirea sistemului contabil si de control financiar;
Organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia

2010–2013

Director general
S.C. HVO PROFI BUILDING S.R.L., Orastie (România)
Asigurarea conducerii operative a societatii;
Selectarea si angajarea personalului;
Reprezentarea societatii in relatiile cu tertii si semnarea actele ce angajeaza oficial societatea;
Planificare-activitate;
Organizare-proiecte;
Coordonare-personal si resurse; Reprezentare-dezvoltare afaceri

2008–2012

Consilier Local CONSILIUL LOCAL ORASTIE, Orastie (România)
Membru in comisia economica si de urbanism

2005–2010

Administrator S.C. DREAMHOUSE S.R.L., Orastie (România)
Atribuții generale de management și specifice în domeniul imobiliar

2000–2005

Vanzari
S.C. SUNITALY IMPEX S.R.L., Orastie (România)
Responsabilitati in domeniul gestionarii si distributiei de marfuri alimentare si nealimentare
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2019-2021

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI - FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de masterat:
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI DEZVOLTARE COMUNITARĂ

01/10/2005–28/02/2s009

15/09/1995–15/07/1999

Licenta Economist - Marketing si afaceri economice internationale
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti (România)
Competente profesionale:
- economist
- managementul firmelor
- marketingul afacerii de comert
- comert international
- contabilitate
Bacalaureat
Colegiul National "AUREL VLAICU", Orastie (România)
Profil Uman, Specializarea Filologie

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

româna

Alte limbi străine cunoscute

ENGLEZĂ
FRANCEZĂ

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

B2
A2

B1
A1

Participare la
conversaţie
B1
A1

SCRIERE

Discurs oral
A2
A1

A1
A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă

▪ organizator și inițiator de acțiuni;
▪ leadership (in prezent administrez o firma cu peste 20 de angajati)
▪ competente organizatorice dobandite in functia de director general, fiind responsabil cu
organizareadepartamentelor si compartimentelor direct subordonate
▪ bune abilitati de marketing dobandite in organizarea de campanii interne si internationale
depromovare a firmelor
Capacitate de adaptare rapidă la condiții noi de muncă și echipă nouă;
Negociere; Tenacitate; Adaptabilitate și dinamism; Responsabilitate;
Seriozitate; Creativitate; Spontaneitate; Perseverență; Spirit de observație;
Spirit de Inițiativă; Atenție distributivă, Capacitate de concentrare;
Abilitatea de a lucra în condițiile unor restricții de timp și de stres;
Bune capacități analitice, de abstractizare și de sinteză
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Competenţe informatice

AUTOEVALUARE
ProcesareaComunicare Creare SecuritateRezolvarea
informaţieide conţinutdeprobleme
Utilizator UtilizatorUtilizator UtilizatorUtilizator
experimentatexperimentatelementar
independent

elementar

Windows,
Microsoft Office,
Internet;
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ Hobby: tenis de camp, ski si vanatoare
▪B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
Stare civila - căsătorit
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