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INFORMAŢII PERSONALE  DUMITRACHE GEORGEL - DANIEL 

                       Str. Dr.Carol Davila nr.4, Municipiul Pitești, Județul Argeș (România)  

 (+40) 762247477    danyel_dumitrache@yahoo.com  

Gen: Masculin | Data naşterii: 29 August 1976 | Naţionalitatea: română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

              Februarie 2015 – Prezent     Director General  

                                                            Societatea Salpitflor Green S.A., Municipiul Pitești, Str.Lotrului nr.1. 

                                                            Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

- reprezentarea societății în raporturile cu terţii şi în justiţie; 

- asigurarea conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate, cu respectarea 

competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de 

Administraţie și Adunării Generale a Acţionarilor;  

- elaborarea şi transmiterea către Consiliul de Administraţie a unor informări privind 

execuţia mandatului, situaţia economico-financiară a societăţii şi perspectivele de 

afaceri; 

- încheierea de acte juridice în numele și pe seama societății, în conformitate cu 

prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu împuternicirea expresă acordată de 

Consiliul de Administratie; 

- participarea la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății. 

 

Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public și privat și 

activități specifice serviciilor comunitare de utilități publice. 

 

 

Septembrie 2012 – Ianuarie 2015 Inginer mecanic 

 

Societatea Salpitflor Green S.A., Municipiul Pitești, Str.Lotrului nr.1. 

                                                             
 Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 

- coordonarea activității de funcționare, ȋntreținere și reparare a utilajelor și 
echipamentelor; 

- coordonarea și controlul activității de mentenanță; 
- consiliere cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse, procese, 

echipamente. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public și privat și 

activități specifice serviciilor comunitare de utilități publice. 

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU           DIRECTOR GENERAL  AL SOCIETĂȚII SALPITFLOR GREEN S.A., MUNICIPIUL PITEȘTI 
CARE SE CANDIDEAZĂ        
POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 
STUDIILE PENTRU CARE  
SE CANDIDEAZĂ  
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 August 2009 – August 2012  Șef Compartiment Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală  

 

                                                                Serviciul Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală,  

                                                                Municipiul Pitești, Str.Lotrului nr.1.      

                                                                
                                                                Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

 
- coordonarea și controlul activităților specifice compartimentului; 
- coordonarea și urmărirea activității specifice incineratorului asigurând buna funcționare 
a utilajului, a utilajelor frigorifice din dotare, a centralei termice din dotare, a rețelelor de 
apă și canalizare;  

- verificarea modalității de ambalare a deșeurilor ce urmează a fi incinerate; 
- întocmirea documentelor privind consumurile de materiale; 
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare în vederea preîntâmpinării îmbolnăvirii 
personalului din subordine.  
 

Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public și privat și 

activități specifice serviciilor comunitare de utilități publice. 

 

 

Iulie 2007 – Iulie 2009              Șef Compartiment Neutralizarea Deșeurilor de Origine Animală 

 

Administrația Domeniului Public Pitești, Municipiul Pitești, Str.Obor nr.3 

                                                                  
                                                                 Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 

- coordonarea și controlul activităților specifice compartimentului; 
- coordonarea și urmărirea activității specifice incineratorului asigurând buna funcționare 
a utilajului, a utilajelor frigorifice din dotare, a centralei termice din dotare, a rețelelor de 
apă și canalizare;  

- verificarea modalității de ambalare a deșeurilor ce urmează a fi incinerate; 
- întocmirea documentelor privind consumurile de materiale; 
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare în vederea preîntâmpinării îmbolnăvirii 
personalului din subordine.  
 

           Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public.  

 

 

Noiembrie 2004 –Ianuarie 2007 Inspector de specialitate 

 

                                                     Administrația Domeniului Public Pitești Municipiul Pitești, Str.Obor nr.3 

  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 

- fundamentarea și propunerea listelor privind dotările cu mijloace fixe pentru incinerator; 
- fumdamentarea și propunerea nivelurilor noi, corespunzătoare indicelui de inflație 
pentru tarifele care se percep pentru incinerat; 

- verificarea documentelor de însoțire a mărfii. 

 
             Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public.  

 

 

Septembrie 1999 – Septembrie 2004 Șef formație - Șantier Construcții Drumuri 

 

                                                    Administrația Domeniului Public Pitești, Municipiul Pitești, Str.Obor nr.3 

 
Principala activitate şi responsabilitate: 
 

- coordonarea și controlul activităților specifice formației de lucru; 
 

             

            Tipul sau sectorul de activitate: activități de administrare a domeniului public.  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

2016       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificat Manager Resurse Umane 

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș  

 

Abilităţile acumulate: 

- integrarea strategiei de resurse umane în strategia generală a organizaţiei; 
- planificarea în resurse umane; 
- de la obiective de companie la obiective individuale şi indicatori de resurse umane; 
- procesul de recrutare şi selecţie; 
- formarea şi dezvoltarea angajaţilor; 
- motivarea, satisfacţia şi implicarea în muncă; 
- HR şi managementul performanţelor; 
- satisfacţia angajaţilor prin salarii, beneficii şi compensaţii; 
- bugetul de Resurse umane – Business case interactiv pe retail; 
- legislaţia muncii – Contractul individual de muncă; 
- legislaţia muncii – Contractele colective de muncă; 
- administrare în HR; 
- auditul de resurse umane. 

 
 

Expert pentru Sistemul de Management de Mediu 

 

Abilităţile acumulate: 

 
- definirea politicii de mediu a organizatiei; 

- elaborarea programelor de management de mediu; 

- proiectarea sistemelor de management de mediu; 

- evaluarea aplicarii politicii și a programelor de mediu; 

- organizarea și supravegherea auditului de mediu; 

- implementarea sistemului de managemement de mediu; 

- monitorizarea și corectarea periodica a managementului de mediu; 

- proiectarea și gestionarea sistemului informațional și de documentare a 

managementului de mediu; 

- planificarea activităților de protectie a medului. 

 

                       1994 - 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

1990 - 1994 

 

Diplomă de inginer 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI (România) 

 Facultatea de Inginerie, Profilul Inginerie Managerială și Tehnologică, Specializarea 
Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

 

Principalele materii studiate: 

- Studiul materialelor 
- Analiza economică a sistemelor de producție 
- Plasturgie 
- Tehnologii de control 
- Optimizarea procesului de producție 
- Tehnologia construcțiilor de mașini 
- Tehnologia materialelor 
- Proiectarea dispozitivelor 
- Tehnologia presării la rece 
 

Absolvent (Diplomă de bacalaureat) Liceul Industrial nr.1, Piteşti (România) 
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COMPETENŢE PERSONALE  

 

Limba(i) maternă(e) 

 

română 

 

 

Alte limbi străine 

cunoscute 

                                franceză 

                                engleză 

 Niveluri: A1și A2: Utilizator elementar - B1și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator 

experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

 

Competenţe de comunicare: 

 

 

Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de manager; 

Capacitate de argumentare si convingere, participând la dezbateri publice pe diferite 

teme de interes, organizate de diferite institutii/organizatii; 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale 

 

 

Experiență în managementul societăților cu capital majoritar de stat 

Ȋnţelegere şi gestionarea problemelor la nivel de grup/societate. 

 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă 

 

 

Familiarizarea cu modul de lucru procedural și cu echipamentele specifice domeniului 

de activitate; 

Bună cunoaştere a proceselor de control; 

Planificare și organizare a activității. 

 

 

 

 

Competență digitală 

 

    
 

 

 

 

 

  Permis de conducere:       Categoria B 

 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator                    

independent 

Competențele  digitale - Grilă de auto-evaluare e ț  

ÎNELEGERE Ț VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

B2 B2 B2 B2 B2 

B2 B2 B2 B2 B2 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

