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INFORMAŢII PERSONALE DINCĂ Marian Viorel 
 

 

 

 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
15.12.2017 –  PREZENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.03.2017 – 14.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.06.2016 - 20.03.2017 

 

 

Director Executiv Investiții, Logistică, Achiziții 
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 

Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Asigură fundamentarea planului anual pentru obiectivele de investiții, dotările 
independente, proiectele necesare, finanțate din surse proprii sau surse atrase, pe 
baza strategiei și a programelor de dezvoltare, 

- Urmărește includerea planului de investiții în programul anual al achizițiilor.  
- Gestionează derularea achizițiilor publice.  

- Coordonează activitatea de logistică – administrativ 

 

Manager Departament Achiziții și Investiții 
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Asigură fundamentarea planului anual pentru obiectivele de investiții, dotările 
independente, proiectele necesare, finanțate din surse proprii sau surse atrase, pe 
baza strategiei și a programelor de dezvoltare, 

- Urmărește includerea planului de investiții în programul anual al achizițiilor.  
- Gestionează derularea achizițiilor publice. 

 

Analist pentru strategie și dezvoltarea afacerii -  Serviciul Achiziții 

 Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

 - Asigură fundamentarea planului anual al achizițiilor publice din surse proprii sau 
surse atrase, pe baza strategiei și a programelor de dezvoltare, 

- Urmărește includerea planului de investiții în programul anual al achizițiilor.  
- Coordoneaza derularea achizițiilor publice.  

 

13.07.2012 – 01.06.2016 Director Executiv Dezvoltare, Achiziții și Administrativ 
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Asigură fundamentarea planului anual pentru obiectivele de investiții, dotările 
independente, proiectele necesare, finanțate din surse proprii sau surse atrase, pe 
baza strategiei și a programelor de dezvoltare, 

- Urmărește includerea planului de investiții în programul anual al achizițiilor.  
- Gestionează derularea achizițiilor publice.  
- Coordonează activitatea de logistică - administrativ. 

 

03.10. 2011 – 12.07.2012 Inginer, Departamentul Planificarea Afacerii 
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
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- Stabilirea conținutului cadru pentru proiectele lansate în strategia de dezvoltare 

precum și elementele de detaliu prin elaborarea schemelor generale ale planurilor 

de implementare; 

- Oferirea de date necesare stabilirii proiectului pentru planul de investiții al Societății 

urmărind permanent respectarea gradului de importanță și a criteriilor de 

prioritizare ale proiectelor  propuse; 

- Analiza din punct de vedere financiar a proiectelor propuse;  

- Analiza politicilor investiţionale ale Societăţii. 

 
05.03. 2009 – 02.10. 2011 

Manager Departament Achiziții, Derulări Contracte, Administrativ 

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Întocmirea și derularea planului de achiziții  centralizat al societății; 
- Întocmirea, lansarea și derularea procedurilor licitațiilor pentru achiziția de lucrări / 

bunuri/servicii 
- Urmărirea derulării contractelor încheiate de către societate cu furnizorii 

interni/externi 
- Urmărirea activității logistice (inclusiv parcul auto) și administrative a companiei.   

 

15.01.2009 – 04.03.2009 
Director Logistica Administrativ 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), 
Str. Delea Nouă, nr. 2 , Sector 3, Cod 030925 , Bucureşti, România, www.ancom.ro. 

- Urmarirea derulării contractelor de lucrări / bunuri / servicii 
încheiate de către ANCOM cu furnizorii  

- Urmărirea activității logistice (inclusiv parcul auto ) și administrative 

 

04. 2008 – 15.01. 2009 
Manager Proiect 
Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Întocmirea și derularea proiectului de relocare a angajaților sediului central al 
societății la noul sediu - Centrul Național Radiocomunicații 

- Întocmirea, lansarea și derularea procedurilor de licitații pentru achiziția de lucrări/ 
bunuri/servicii pentru noul sediu central - Centrul Național Radiocomunicații 

- Urmărirea derulării contractelor încheiate de către societate cu furnizorii pentru 
noul sediu  

- Urmărirea activității logistice și administrative 

 
07.2005 – 04. 2008 

Manager Departament Servicii Centralizate 

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Întocmirea și derularea planului de achiziții  centralizat al societății 
- Întocmirea, lansarea și derularea procedurilor licitațiilor pentru achiziția de lucrari / 

bunuri/servicii 
- Urmărirea derulării contractelor încheiate de către societate cu furnizorii 

interni/externi 
- Urmărirea activității logistice ( inclusiv parcul auto ) și administrative a companiei   

 

11. 1999 –07. 2005 
Sef Serviciu Contracte Furnizori 

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

http://www.radiocom.ro/
http://www.ancom.ro/
http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
http://www.radiocom.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

- Întocmirea, lansarea și derularea procedurilor licitațiilor pentru achiziția de lucrări / 
bunuri/servicii  

- Urmărirea derulării contractelor încheiate de către societate cu furnizorii 
interni/externi 

 

04. 1995  – 11. 1999  Inginer 

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. (RADIOCOM), 
Șoseua Olteniței, nr. 103, sector 4, București, România, cod poștal 041303, 
www.radiocom.ro 

- Elaborarea cererilor de oferta, prospectarea piețelor interne și externe pentru 
achiziția de echipamente de radiocomunicații,  

- elaborarea și participarea la negocierea contractelor comerciale și derularea 
acestora 

- Relația cu autoritatea vamală română 

 

1997 – 1999 M.B.A.  – Managementul superior al intreprinderii 
Institutul National de Dezvoltare Economică ( A.S.E. – C.N.A.M Paris ) 

 

1989 - 1995 Diploma de Licență 
Universitatea Politehnică București 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B1 B1 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză  C1  C1  C1  C1 C1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator independent Utilizator elementar   Utilizator experimentat 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

▪ Aptitudini pentru lucrul în echipă, 

▪  Perseverența în situații dificile,  

▪ Cunostințe profesionale solide. 

Alte competenţe  - capacitate de analiză, decizie și coordonare, 
- receptivitate la nou,  politețe, atitudine pozitivă, integritate, seriozitate și disponibilitate. 
- responsabilitate, initiativă, hotărâre,  
- abordarea sarcinilor în mod sistematic și ordonat. 

Permis de conducere  B 

http://www.radiocom.ro/
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

