Curriculum vitae
Europass
Informații personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Sima Daniela Elena

Naționalitate(-tati)
Data nașterii
Sex

romana
06.05.1961
femeiesc

Experiența profesională

Rm. Vâlcea, str.Stirbei Voda nr. 322A, jud. Vâlcea, Romania
Mobil:
+40 745 607 701 ; +40 748 196 701
daniela.sima@dao.rowater.ro ; danielasima61@yahoo.com

36 ani

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

13.09.2021 – prezent
DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE,MENTENANTA a ISNGA SI INVESTITII
Organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea compartimentelor
Exploatare si mentenanța a ISNGA, Coordonare si intervenție rapida ( Dispecerat si
Apărare), Cadastru si Patrimoniu, Mecanizare, Investiții si Achiziții

Numele si adresa angajatorului

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT STR. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea

Tipul activității sau sectorul de
activitate

Administrație publica

Perioada

30.11.2006 - .10.09.2021

Funcția sau postul ocupat

Șef Birou Achiziții

Activități și responsabilități

- elaborarea si implementarea programului de achizitii , in concordanta cu referatele de
necesitte si bugetul aprobat la nivel de Autoritate Contractanta ;
- Elaborarea anunturilor de participare, stabilire criterii de calificare si selectie a
participantilor la licitatie, a criteriilor de evaluare a ofertelor pin intocmirea, notelor
justificative, strategii de contractare , formulare , document unic european de achizitii (
DUAE) , propuneri de contract ;
- publicarea in SEAP / SICAP a documentatiilor aferente procedurilor de achizitie ,
- realizarea achizitiilor directe din SEAP/SICAP si notificarea achizitiilor offline
- membru, in comisiile de evaluare cu atributii in evaluarea, analizarea ofertelor depuse,
clarificari aferente,inclusiv contestatii, pana la finalizarea acestora, atribuirea contractului
- intocmirea documentelor de evaluarea a ofertelor si a rapotului de atribuire
- Elaborarea si pastrarea dosarului de achizitie;

principale

Proiecte

An 2012
1) - PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECTIA SI DIMINUAREA EFECTELOR
INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC OLT
Sursa de finanţare : Programul Operaţional Sectorial "Mediu" 2007-2013 - Axa prioritară
5- Domeniul Major de interventie 1 si cofinantare de la bugetul de stat
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2) proiectare/execurie/ supraveghere tehnica/ publicitate/ audit financiar pentru obiectivul
de onvestitii REGULARIZARE PÂRÂU CAŞIN PE SECTORUL TÂRGU SECUIESCVALEA SEACĂ, JUDEŢUL COVASNA
Sursa de finanţare : Programul Operaţional Sectorial "Mediu" 2007-2013 - Axa prioritară
5- Domeniul Major de interventie
An 2015
1) proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii „ REGULARIZARE
PÂRÂU BISTRIŢA PE SECTORUL COSTEŞTI – BĂBENI JUD. VÂLCEA
Sursa de finanţare : Programul Operaţional Sectorial "Mediu" 2007-2013 - Axa prioritară
5- Domeniul Major de interventie 1 si cofinantare de la bugetul de stat
An 2018
1) servicii de asistenta tehnica pentru proiectul integrat „ AMENAJAREA COMPLEXA A
AFLUENTILOR OLTULUI DE PE RAMA NORDICA A MUNTILOR FAGARAS CU
POTENTIAL DE RISC LA INUNDATII DIN VIITURI RAPIDE
Sursa de finantare : Credite de angajament la proiectele POIM 2014-2020
Perioada 2006 – 2018
Am aparticipat la toate procedurile de atribuire desfasutare la nivelul Administratiei
Bazinale de Apa organizate prin licitatii deschise / proceduri simplificate / negociere fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare / achizitii directe , cu finantare atat din
surse proprii cat si din surse bugetare , pentru achizitia de lucrari/ servicii/produse , atat la
intocmirea documentatiilor de atribuire cat si supravegherea procesului de atribuire , astfel
in perioada respectiva au avut loc peste 50 de licitatii deschise ; 210 proceduri simplificate
, etc
Numele si adresa angajatorului

Administrația Bazinala de Apa Olt

Tipul activității sau sectorul de

Achiziții publice

activitate

Perioada

30.11.2005 – 30.11.2006

Funcția sau postul ocupat

Inginer construcții hidrotehnice

Activități și responsabilități

Întocmire documentații tehnice de execuție , verificare devize si lucrări executate

principale
Numele si adresa angajatorului

Administrația Bazinala de Apa Olt

Tipul activității sau sectorul de

Promovare Investiții / decontare si promovare investiții

activitate

Perioada

01.07.2003 – 29.11.2005

Funcția sau postul ocupat

Inginer construcții hidrotehnice

Activități și responsabilități

Întocmire documentații tehnice de execuție , verificare devize si lucrări executate.

principale
Numele si adresa angajatorului

Administrația Bazinala de Apa Olt

Tipul activității sau sectorul de

Exploatare Lucrări / Gospodărirea apelor

activitate
Perioada

15.10.1985 – 30.06.2003

Funcția sau postul ocupat

Inginer construcții hidrotehnice

Activități și responsabilități principale

Întocmirea si verificarea documentațiilor tehnice de execuție decontare lucrărilor,
analize de preț de cost, întocmirea devizelor pentru participarea la licitații. Responsabil
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Numele si adresa angajatorului

cu execuția si decontarea lucrărilor la CHE Cornetu, CHE Viștea, CHE Avrig,
Reabilitare DN 7 , etc
Hidroconstrucția SA –Sucursala Olt Superior Rm. Vâlcea

Tipul activității sau sectorul de

Construcții hidrotehnice/ investiții, decontare lucrări

activitate
Educație și formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută

1980 - 1985
Inginer construcții hidrotehnice

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Construcții hidrotehnice

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

Facultatea de Construcții Hidrotehnice Traian Vuia - Timișoara

Perioada
Calificarea / diploma obținută

17-19 03.2006
Program de perfectionare achizitii publce

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice, de la teorie la practica – Modul II

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

GAM PRO EXPERT

Perioada
Calificarea / diploma obținută

8-11.02.2007
Manager Achizitii COR 123506

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice,

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

STANDARD CONSULTING

Perioada
Calificarea / diploma obținută

17-20.05.2007
Expert Achizitii Publice COR 241940

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice,

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

EXPERT AUDIT GRUP

Perioada
Calificarea / diploma obținută

23 -27 07.2008
Sistemul achizitiilor publice
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Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

TAK EDUCATION

Perioada
Calificarea / diploma obținută

06 – 07.04.2011
Curs utilizare SEAP Autoritati Contractante

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice,

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

SMART EVENT CONSULTING SRL

Perioada
Calificarea / diploma obținută

25.07.2016 -29.07.2016
Expert achizitii publice COR 214946

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

TSI CONSULTANT & TRENING SRL

Perioada
Calificarea / diploma obținută

01.10.2017 -13.04. 2018
Postuniversitar achizitii publice- Adeverinta nr. 5771/04.2018

Discipline principale studiate /
competențe dobândite

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naționala sau
internațională

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII

Cursul „Amplificarea performantelor organizatiei prin remodelarea culturii
organizationale si dezvoltarea salariatilor”

Aptitudini și competențe personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e)

engleza

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba

Înțelegere
Ascultare
da

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere

Discurs orale Exprimare scrisă

da
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(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi
Competențe și aptitudini
organizatorice

- Organizarea activităților și urmărirea rezultatelor acestora ,
- Spirit de echipă
- Capacitate de comunicare si adaptare la medii diferite si situatii noi, capacitate de
autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, rezistenta la efort si stres

Competențe și aptitudini tehnice

-Cunoașterea tehnologiilor de lucru , analiza documentațiilor tehnice de execuție ,
decontarea lucrărilor
- cunoștințe specifice activității de achizitii publice, in conformitate cu legislatia specifica
aplicabila,atat la nivel national, cat si la nivel European
- abilitati bune de colaborare si comunicare
- colaborare buna cu observatorii desemnati din partea UCVAP/CVAP/ANAP, cu
reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare
- dinamica, flexibilitate si aptitudini bune de lucru in echipa
- disponibilitate si adaptare la efort suplimentar, adaptare si experienta la lucrul cu
termene limita derespectat (atat cele impuse de prevederi legislative specifice
achiizitiilor, cat si cele necesare pentru derularea activitatii)
- capacitate de a urmari si derula a contractelor,

Competențe și cunoștințe de utilizare
a calculatorului

Bune cunoștințe de utilizare Microsoft Office

Alte competențe și aptitudini
Permis(e) de conducere

Da, categoria B

Informații suplimentare
Anexe
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