INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

POPOIU ADRIAN

Adresa

Strada Teodor Stefanelli nr. 9A, Siret, 725500, jud. Suceava,
România

Telefon

0727 89 11 26

E-mail
Naţionalitatea
Starea civilă
Data naşterii
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi

apopoiu@yahoo.com
Română
Căsătorit
04.01.1970
2008-prezent
Primăria oraşului Siret, Strada 28 Noiembrie nr. 1, Siret, jud.
Suceava
Administraţie publică
Primar
 Şeful administraţiei publice locale;
 Conducerea şi coordonarea aparatului propriu de specialitate
al autorităţilor administraţiei publice locale;
 Reprezentarea oraşului în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoane fizice sau juridice române sau stăine, precum şi în
justiţie

 Perioada
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2005-2008
Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret
Management sanitar

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2004-2005
S.C. ADEXPERT S.R.L. Siret
Contabilitate

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1999-2004
Primăria oraşului Siret, Str. 28 Noiembrie nr. 1
Autoritate a administraţiei publice locale

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de

1998-1999
Circumscripţia Fiscală Siret
Autoritate a administraţiei financiare

Manager
 Activităţi specifice managementului sanitar;
 Conducerea şi coordonarea activităţilor
spitalicesc

şi

personalului

Expert contabil
Realizare evidenţe contabile

Şef serviciu buget-contabilitate
 Coordonează activitatea serviciului buget-contabilitate
 Realizare evidenţe contabile
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activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
 Poziţia ocupată
 Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Inspector de specialitate
Activităţi financiar-contabile specifice

1996-1998
BANKCOOP Siret
Contabilitate
Contabil şef
Realizare evidenţe contabile

1994-1996
D.G.F.P.C.F.S. Suceava
Contabilitate
Inspector de specialitate
Activităţi financiar-contabile specifice

1988-1991
S.C. SIRCOVTEX S.A. Siret
Producţie
Muncitor necalificat
Activităţi cu specific tehnic

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
 Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
 Tipul calificării / diploma
obţinută

Octombrie 2007 – iulie 2008
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
 Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
 Tipul calificării / diploma
obţinută

1990-1994
Facultatea de Ştiinţe Economice, secţia Finanţe-contabilitate,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Masterat în „Management şi legislaţie în industrie, administraţie şi
servicii”
Diplomă de masterat

Contabilitate
Diplomă de licenţă – economist

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PROFESIONALE

LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 Abilitatea de a citi
 Abilitatea de a scrie

Română
Engleză
Bine
Bine
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 Abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe artistice
Aptitudini şi competenţe şi
sociale
Aptitudini şi competenţe organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice
Permis(e) de conducere
Alte aptitudini şi competenţe

Bine
Literatura, muzica
Abilităţi excelente de comunicare, relaţionare, lucru în echipă
Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipă
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului, software
contabile specializate
Categoria B
 Cursuri de „Reforma în Administraţia Publică Locală”,
organizat de Guvernul României, prin Centru de
perfecţionare Bucureşti (2001);
 Participare la cursurile organizate în cadrul „Programului
Naţional de Formare Profesională Continuă” organizate de
Corpul Experţilor Contabiliautorizaţi din România (20022006);
 Curs de tehnici bugetare, financiare şi contabile, certificat
nr. 3269/2003;
 Seminar privind „Reforma administraţiei publice locale şi
relaţia sa cu veniturile la bugetele locale”, organizatori:
USAID şi RTI International;
 Seminar privind „Întocmirea documentaţiei standard pentru
achiziţia publică de servicii şi lucrări în cadrul programelor
PHARE”, organizatori: Louis Berger şi Ministerul Integrării
Europene;
 Curs de „Management sanitar” organizat de Academia de
Ştiinţe Economice Bucureşti, 2006;
 Certificat de absolvire a cursului „Management spitalicesc”
nr. 691/18.10.2006;
 Consultant autorizat în intermedierea tranzacţiilor
financiare pe bază de acţiuni/obligaţiuni;
 Modul de training intensiv „Realizarea dosarului tehnic al
proiectului finanţat din fonduri structurale”, organizat de
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe
Cristea”, în parteneriat cu Fundaţia EUROLINK – Casa
Europei, 2007
M-am implicat în derularea următoarelor proiecte cu finanţare
europeană:
 „Reabilitarea infrastructurii zonei industriale” – finalizat;
 „S.O.C.I.A.L. (Solidaritate, Ocrotire, Comunitate, Implicare,
Autoritate locală, Locuri de muncă)” – finalizat;
 „Îmbunătăţirea sistemului de furnizare a apei potabile în
oraşul Siret” – în curs de derulare;
 „Modernizarea străzilor, reabilitarea şi extinderea reţelei
de canalizare în cartierele Tarcina şi Ruina” – în curs de
derulare;
 „Închiderea centrului de plasament Sfânta Maria”,
Suceava, Phare 2002
 “Reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriu integrat
al Spitalului orășenesc Siret”, POR 2007-2013, valoare:
3.148.420,22 lei – finalizat (asistent manager de proiect în
perioada 19.03.2010 – 18.09.2012);
 „Elaborarea strategiei pentru dezvoltare locală durabilă a
orașului Siret pe obiective strategice de dezvoltare şi
operaţionale”, PODCA 2007-2013, valoare: 849.400 lei –
finalizat;
 “Valorificarea potențialului turistic în zona Siret-Hliboca”,
POC RO-UA-MD 2007-2013, valoare: 168.800 Euro –
finalizat;
 “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Cultural
Mihai Teliman din Siret”, POC RO-UA-MD 2007-2013,
valoare: 328.800 Euro – finalizat;
Pagina 3 din 4











“Competențe pentru un succes durabil”, PODCA 20072013, valoare: 591.220 lei – finalizat;
„ACCES PLUS – pentru o piata a muncii incluziva”,
POSDRU 2007-2013, valoare 9.228.460,00 lei – finalizat;
“REVITALIZAREA ZONEI DE AGREMENT URBANE DIN
ZONA
LACULUI
DE
ACUMULARE
SIRET
–
ROGOJESTI”, POR 2014-2020, proiect în curs de
implementare;
“REVITALIZARE TEREN DEGRADAT DIN STRADA
SUCEVEI, ORAS SIRET, JUDETUL SUCEAVA”, POR
2014-2020, proiect în curs de implementare cu data de
începere 09.10.2017;
“Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru
in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud
Suceava”, POR 2014-2020, proiect în curs de
implementare;
„Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradiniței cu program
normal Luminita Oras Siret, jud Suceava”, POR 20142020, proiect în curs de implementare

Data
27.11.2018

Semnătura
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