Curriculum Vitae
INFORMA II PERSONALE COŞA

Maricica - Lumini a

Marasesti, 2, 600017, Bac u, România
0234534224
secretariat@prefecturabacau.ro
Sexul Feminin| Na ionalitatea Român

EXPERIEN A PROFESIONAL

Aprilie 2017 - prezent

iulie 2010 - aprilie 2017

Mai 2011 - iunie 2012

Octombrie 2012 - aprilie 2017

PREFECT al jude ului Bac u
Institu ia Prefectului - jud. Bac u
Administra ie Public
Asigurarea leg turii operative dintre miniştrii şi conduc torii serviciilor publice
deconcentrate din subordinea acestora.
Verificarea legalit ii actelor emise de c tre autorit ile publice locale.
Verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice
deconcentrate.
Conducerea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen în calitate de
Preşedinte.
Atribu ii conform HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului.
Director executiv adjunct
Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar Bac u
Administra ie public
Coordonarea în scopul reglement rii, înfiin rii, organiz rii, finan rii, exploat rii,
monitoriz rii şi gestion rii în comun a serviciului de alimentare cu ap şi de
canalizare pe raza de competen a UAT-urilor.
Monitorizarea derul rii proiectelor de investi ii.
Medierea conflictelor dintre operator şi utilizatori.

Vicepreşedinte al Consiliului Jude ean Bac u
Consiliul Jude ean Bac u
Administra ie public
Coordonarea Direc iei resurse umane, management,
informatizare Coordonarea Direc iei Integrare European .
Coordonarea Unit ii Implementare Proiecte.
Coordonarea Direc iei Tehnic - Inveti ii şi Lucr ri Publice.
Coordonarea Serviciului Public de Protec ie a Plantelor Bac u.
Preşedinte Autoritatea Teritorial de Ordine Public Bac u
Consiliul Jude ean Bac u
Administra ie Public
Convocarea şi conducerea şedin elor plenului.
Coordonarea activit ii comisiilor de lucru.
Coordonarea activit ii secretariatului executiv.
Prezentarea trimestrial, în şedin ele Consiliului jude ean a unor inform ri asupra
eficien ei serviciului poli ienesc.
Coordonarea elabor rii raportului anual asupra activit ii poli iei.
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Scrie i numele şi prenumele

Consilier
MEMRB ROMÂNIA
Market research
Culegerea de informa ii despre vânz rile retail pentru diverse categorii de produse de
consum comercializate în lan urile de retail.
Consilier
SYNOVATE RESEARCH ROMÂNIA
Market research
Culegerea de informa ii despre vânz rile retail pentru diverse categorii de produse
de consum comercializate în lan urile de retail
Supervizor Regional
IPSOS Research
Market research
Culegerea de informa ii despre vânz rile retail pentru diverse categorii de produse de
consum comercializate în lanţurile de retail

2001-2006

2006-2012

2012-2017

EDUCA IE ŞI FORMARE
2011

Certificat de Absolvire
Înalt func ionar public
Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici
Managementul resurselor umane în administra ia
public , Administra ia public modern şi eficient , Comunicare
şi imagine public ,,Administra ia public în contextul integr rii în
UE, Management strategic şi politici publice, Management public
şi abilit i manageriale, Management de proiect şi fonduri
structurale, Management financiar şi bugetar.

2007

Master
Universitatea tehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi
Centrul regional de Instruire în Administrarea Afacerilor Publice şi
Private (CRIAP2)
Management şi Legisla ie în Industrie, Administra ie şi Servicii

2006

Master
Universitatea Vasile Alecsandri Bac u
Facultatea de Ştiin e Economice
Strategii de Marketing şi comunicare în afaceri

2000

Licen
Universitatea Vasile Alecsandri din Bac u
Profilul - Inginerie managerial şi tehnologic
Specializarea - tehnologia construc iilor de maşini
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Limba matern

Român

Alte limbi str ine cunoscute

Englez

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversa ie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

A2

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Competen e şi abilit i sociale

Cooperare, rela ionare în grup, managementul emo iilor (autocontrol), tehnic
de prezentare în public, sim de acceptare / management / adaptare la diferite
situa ii.

COMPETEN E PERSONALE

Competen e
organiza ionale/manageriale

Bun organizator, coordonator şi formator de echipe de lucru
Management de proiect, spirit organizatoric, sim de
acceptare / management / adaptare la diferite situa ii, management situa ii de
criz , competen e şi aptitudini ob inute prin participarea la traininguri si seminarii şi
la locul de munc , capacitate de implementare, capacitatea de a rezolva eficient
problemele, capacitatea de asumare a responsabilitatilor, capacitate de
autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, capacitate de analiza
si sinteza, spirit de initiativ , creativitate, capacitate de a lucra independent,
capacitate de planificare si de a actiona strategic, competenta in gestionarea
resurselor alocate.

Competen digital

AUTOEVALUARE

Procesarea
informa iei

Comunicare

Creare de
con inut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

utilizator
independent

utilizator
independent

utilizator
independent

utilizator
elementar

utilizator
elementar

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Alte competen e

Permis de conducere

Perseveren , precizie, corectitudine, autoanaliz

Categoria B
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