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INFORMAŢII PERSONALE Sirop Flavius-Adrian 
 

  Craiova, jud. Dolj, Romania 

  

flavius.sirop@prefecturadolj.ro 

https://www.facebook.com/SiropFlavius/ 
 

 

Sexul M | Naţionalitatea Română 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 

Noiembrie-decembrie 2020  

 
 
Membru al Consiliului de Administrație 

 Fondul Local de Garantare Craiova FNGCIMM SA 
Str. Vasile Conta, nr. 47, et. 1, Craiova, Jud. Dolj 
https://www.fngcimm.ro/   
 

 ▪ Propunerea de măsuri cu privire la activitatea Fondului Local de Garantare Craiova; 
▪ Deliberarea și luarea de decizii cu privire la activitate FLGC Craiova; 
▪ Control intern; 

  
 

 

LOCUL DE MUNCA  
 
 

PROFILUL PERSONAL 

Subprefect Județul Dolj 

2016-2021 Consilier local – lider al grupului de consilieri PNL 2016-2020 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 
Str. A.I.Cuza nr. 7, 200585, Craiova, Jud. Dolj 
https://www.primariacraiova.ro/ro/consiliul-local  
 

▪ Propunerea de inițiative de Consiliu Local cu valoare de legislatie locală; 
▪ Deliberarea în plen și luarea de decizii pe proiecte cu valoare de legislatie locală; 
▪ Participarea la comisiile de specialitate premergătoare ședințelor de consiliu (com. Juridică și com. 

Economică); 
▪ Reprezentarea Consiliului Local în ședințe de consiliu de administrație ale unor unități subordonate 

(ex. Colegiul National Pegagogic „Ștefan Velovan”, Liceul „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Henri 
Coandă Craiova”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” nr. 30 Craiova, etc.) 

Tipul sau sectorul de activitate administrație locală 
 

 
2011-2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director General, Executiv, Comercial al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
 
▪ S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Str. Brestei 129A, Craiova, Jud. Dolj 
https://www.primariacraiova.ro/ro/consiliul-local  
 Emiterea de decizii cu privire la buna desfășurare a activității in societate; 

▪ Elaborarea și implementarea planului de afaceri; 
▪ Asigurarea calității serviciilor prestate, cu respectarea legislației în vigoare și a normelor de mediu; 
▪ Optimizarea costurilor în vederea eficientizării activității societății; 
▪ Propunerea de inițiative de Consiliu Local în funcție de nevoile societății;  
▪ Menținerea unei bune relații cu clienții societății; 
Tipul sau sectorul de activitate administrație locală 
 
 

Director – Shaorma Catering SRL 
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2004  Referent Cabinet Parlamentar Dr. Boiangiu Cornel 
 Parlamentul Romaniei 

Cart. Lapus-Arges, Bl. D3 
 

 ▪ Organizarea și urmărirea respectării agendei de lucru a domnului deputat Boiangiu Cornel; 
▪ Intermedierea discuțiilor cu cetățentii prin organizarea de audiențe; 
▪ Deplasări în teritoriu; 
▪ Corespondență administrativă cu Parlamentul României 

 
 Tipul sau sectorul de activitate administrație 

 
 

 
 

 

 
 
 

2016-2018  
 
 
 

S.C. Shaorma Catering SRL 
Str. Petrache Poenaru, Bl. H32, ap. 8, Craiova, Dolj 
 
▪ Luarea de decizii cu privire la producție 
▪ Decizii legate de politica de personal 
▪ Optimizarea costurilor în vederea eficientizării activității societății; 
▪ Menținerea standardului de calitate pentru o bună imagine în piață; 
▪ Reprezentarea societății în relațiile cu autoritățile; 
Tipul sau sectorul de activitate investiție privată 

 
 

 
 

      
2002-2011  

Administrator - Director General – Programator - FTD Soft SRL 
S.C. FTD Soft S.R.L. 
Cart. Lapus-Arges, Bl. D3, Craiova, Dolj 
 

▪ Luarea de decizii cu privire la producția de software 
▪ Realizarea si comercializarea de programe software 
▪ Optimizarea costurilor în vederea eficientizării activității societății; 
▪ Menținerea unei bune relații cu clienții; 

 
Tipul sau sectorul de activitate investiție privată 
 

 (1997-2001)  Operator – Programator calculator 
Liceul de Informatică „Ștefan Odobleja” Craiova, Dolj – profil informatică 

▪ Algoritmi și limbaje de programare 
▪ Sisteme de calcul 
▪ Operare PC  Word, Excel 

 (2001-2005)  Licențiat în fizică și informatică 
Facultatea de Fizica din Craiova – specializarea fizică-informatică 

▪ Programarea orientată pe obiecte 
▪ C++ 
▪ Baze de date 
▪ Sisteme de calcul 

 
  

(2007-2009)  
 
Specialist Resurse Umane 
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Craiova, Dolj 

▪ Managementul resurselor umane 
▪ Dreptul muncii 
▪ Simulări decizionale 
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ANEXE 
 

 

Limba maternă Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1  C1 C1 C1 C1 
 

     
 

 
Competenţe de comunicare  

 
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager; 
▪ bune competențe de discurs public dobândite la numeroase discursuri, conferințe de presă și 

ședințe de consiliu susținute; 
▪ bune competențe de comunicare orală, scrisă și discurs public dobândite la comunicările culturale – 

prezentări de recenzii la lansări de cărți; 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 

 

▪ bune competențe de management dobândite ca director general a peste 700 de salariați ai SC 
Salubritate Craiova SRL; 

▪ leadership (coordonare de echipe de 10-100 de voluntari); 
▪ bune competențe de negociere deprinse din negocierile cu sindicatele, respectiv cu agenții 

economici;  
 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaștere a legislatiei administrative, rezultată din interacțiunea cu entitățile subordonate 
Consiliului Local Craiova -  mai ales cu SC Salubritate Craiova SRL; 

▪ o bună cunoaștere a legislației privind resursele umane, rezultată din negocieri cu sindicatele și 
consfătuiri cu departamentul juridic al SC Salubritate Craiova SRL; 

▪ o preocupare continuă spre respectarea normelor de protecție a mediului inconjurător; 
▪ o bună cunoaștere a legislației și procedurilor referitoare la societățile comerciale, dobândită din 

perioada conducerii SC Salubritate Craiova SRL; 
  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat Experimentat Experimentat Experimentat Experimentat 

  

 Licentiat in informatică 

 ▪ o bună cunoaștere a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto și video, dobândite editând fotografii și imagini video pentru propriile 
site-uri; 

▪ experiență în realizarea de site-uri web; 

Alte competenţe  expert evaluator CECCAR; 
 

Permis de conducere  Categoria B – din anul 2000; 

 ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 


