Nume/Prenume

IROD CORNEL BEBE

Adresa

Str.Al.Vlahuta Bl.8, Ap. 25 Tg-Jiu Jud.Gorj

Telefon

0745078985

E-mail
Cetăţenia
Data nasterii
Sex
Starea civila

ibebeirod@yahoo.fr
Română
21.05.1960
masculin
Căsatorit , un copil

Experienţa profesionala
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
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01.04.2014- prezent
Sef Servicu Analize Eficienta Investitii, PNI
1. Avizarea documentatiilor/analizelor de sinteza elaborate la nivelul biroului care
anticipeaza/interpreteaza si evalueaza desfasurarea fenomenelor si proceselor economicofinanciare in diferite momente din viitor, la nivelul Programelor de investitii, pe termen scurt, mediu si
lung, in functie de variabilele identificate, in vederea gasirii echilibrului financiar care exprimă
legaturile dintre necesarul de resurse financiare şi posibilităţiile de corelare a acestor resurse;
2. Asigurarea secretariatul CTEAE al CEO in conformitate cu Procedura Operationala Cod: POSDI-OO5 din data de 08.04.2013;
3. Asigura monitorizarea derularii mecanismului de atragere de fonduri nerambursabile in
conformitate cu Aplicatia trimisa de Romania in conformitate cu Articolul 10c(6) al Directivei
2003/87/CE Revizia 4/22.06.2012; respectiv derularea acestuia: cerere de finantare, cereri de
rambursare, monitorizare;
4. Organizarea si urmarirea derularii actiunilor care decurg din aplicarea de catre CEO, prin
sucursalele acesteia in vederea obtinerii fondurilor nerambursabile pentru unele obiective de
investitii;
5. Avizarea documentatiilor, analizelor de sinteza, analizelor diagnostic, etc. realizate asupra
investitiilor aflate in diverse faze, SPF, SF, PT DDE, din punct de vedere al eficientei economice (in
diverse scenarii tehnice) si al premiselor de maximizare a acesteia in contextul aparitiei unor diverse
oportunitati sau amenintari din mediul extern sau intern al societatii si al impactului acestora asupra
proiectelor acesteia, in vederea autoevaluarii resursele de care dispune şi actionarea în direcţia
creşterii eficienţei utilizării acestora;
6. Avizeaza analizele economico – financiare/ analizele cost- beneficiu (previzionale sau post
factum);
7. Coordonarea derularii si analizarea de diverse scenarii si viziuni investitionale cerute de
conducerea Societatii CE Oltenia SA inainte de actul decizional de demarare a acestora,
focalizand toate elementele depistate sau deduse in mod rezonabil din documentatiile tehnicoeconomice.
8. Se urmareste si avizeaza documentatiile si analizele economico-financiare prin prisma
indicatorilor statistici;
9 Aproba/avizeaza materialele elaborate asupra prognozelor si simularilor economico-financiare,
care traseaza probabilistic, cu un anumit grad de certitudine, posibilitatile de realizare in viitor a
obiectivelor din Programul de investitii, si/sau ale obiectivelor strategice de dezvoltare, prin prisma
continutului concret material al efortului investitional, al duratei de realizare, al eficientei si al
factorului de risc tinand seama si de multitudinea de factori de influenta externi sau interni, precum
si de conditiile de risc identificate;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
acativitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele actiivtati si
responsabilitati

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Tg Jiu
Producerea de energie eelctrica
01.04.2013-01.04.2014
Sef Birou Analize si Prognoze Investitii
Elaborează, centralizeaza şi monitorizează Planul Anual de Studii Preinvestiţionale al societăţii ;
Derulează contractele privind elaborarea studiilor preinvestiţionale ale societăţii în conformitate cu
limitele de competenţă ;
Colaborează la identificarea de soluţii tehnice pentru scăderea consumurilor specifice, creşterea
randamentelor, optimizarea proceselor şi activităţilor etc;
Analizează şi propune spre avizare teme de proiectare pentru modernizarea instalaţiilor tehnologice
şi extinderea capacităţilor de producţie;
Studiază posibilitatea aplicării tehnologiilor noi în cadrul societăţii şi propune experimentarea de
materiale, echipamente şi tehnologii noi, urmăreşte comportarea şi rezultatele acestora;
Participa la avizarea documentaţiilor în cadrul CTES – CEO şi asigură secretariatul acestuia;
Asigura activitatea privind organizarea din punct de vedere tehnic şi comercial a proiectelor de
investitii iniţiate de S CEO SA;
Participă, conform deciziilor, la analiza proiectelor complexe ale Societăţii Complexul Energetic
Oltenia S.A., în colaborare cu partenerii români şi străini ;
Participă, conform deciziilor,la realizarea proiectelor solicitate, cu finanţare din fonduri puse la
dispoziţie de diferite organisme naţionale şi internaţionale ;
Participă, conform deciziilor, la colaborări interne şi internaţionale privind asigurarea de soluţii
tehnice performante pentru proiectele monitorizate din sucursalele societăţii;
Participă împreună cu reprezentanţii altor divizii/directii la întocmirea unor lucrări ce constituie
punctul de vedere al societăţii la diverse solicitări;

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Producerea de energie electrică
10.10.2012-01.04.2013
Sef Serviciu Strategie Dezvoltare
1 . Elaborare propuneri planuri anuale de actiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a
sucursalei si monitorizarea aplicarii acesteia
2 . Identificarea de resurse financiare interne sau surse atras, pentru sustinerea demararii si
finalizarii programelor de investitii anuale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Tg Jiu
Producerea de energie electrică
Septembrie 2009-10.10. 2012
Inginer
Biroul Achizitii Lucrari Servicii Energie
Sept.2009-Mai 2011

Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Urmarirea derularii procedurilor de achizitie publica in vederea atriburii contractelor, respectand
legislatia Achizitiilor Publice aflata in vigoare, prin prisma atributiunilor Compartimentului specializat,
conform prevederilor OUG 34/2006
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A- Rovinari
ulterior Societatea Complexul Energetic Oltenia SA- Tg Jiu
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Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Producerea de energie electrică

1. Întocmire documentaţia pentru achiziţii de servicii/lucrări pentru:
 reparaţii uzinale mecanice: mecanisme, ansambluri si subansambluri, reductoare,
motoare, pompe, culise, rotoare, tamburi;
 proiectare, studii de fezabilitate, urmate de lucrările aferente;
 centralizează datele din cadrul serviciului pentru situaţiile solicitate, gen evidenţă achiziţii,
contracte dintr-o anumită perioadă, etc.;
 alte achiziţii
2.Participare la întocmirea programului anual de achiziţii publice pentru tipologia de servicii
repartizate si corelarea acestora cu bugetul alocat;
3.Întocmire note si adrese câtre compartimentele de specialitate pentru modificarea valorilor alocate
achiziţiilor in cazul in care valoarea estimata este mai mare decât valoarea care poate fi
disponibilizata pentru derularea acesteia, pentru modificarea structurii bugetului alocat;
4. Pregătire şi întocmeşte documentaţiile de achiziţie pentru caietele de sarcini semnate primite de
la serviciile specializate care sunt beneficiarele acestora;
5. întocmire şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
6. insusirea şi respectarea prevederile legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;
7.implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat, în domeniul său
de activitate;
8. respectarea prevederilor legislative in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător
funcţiilor exercitate, conform prevederilor Legii 319/2006:

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Martie 2005-septembrie 2009
Inginer, Compartimentul Disciplina Contractuala
S.C. DE REPARATII SI SERVICII TERMOSERV S.A.

Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
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Urmarire derulare Achizitii Publice in conformitate cu legislatia aflata in vigoare, avizare Fisa de date
a achizitie, proiecte de contract, documentatie de atribuire
S.C. DE REPARATII SI SERVICII TERMOSERV S.A., str.Energeticianului nr. 25 A, Rovinari
- analiza si avizare documentatie de atribuire privind Achizitiile Publice, urmarire contracte de
achizitii, urmarire contracte in calitatea entitatii ca executant cu beneficiarul S.C. COMPLEXUL
ENERGETIC ROVINARI S.A.

Aprilie 2004- martie 2005
Inginer – Birou Aprovizionare
Urmarirea derularii procedurilor de achizitie publica in vederea atriburii contractelor, respectand
legislatia Achizitiilor Publice aflata in vigoare, prin prisma atributiunilor Compartimentului specializat.
S.C. DE REPARATII SI SERVICII TERMOSERV S.A .
Întocmire documentaţia pentru achiziţii de servicii/lucrări/produse

Mai 2003 –Aprilie 2004
Inginer – conducator formatie lucru
Coordonare activitati in sectorul minier conform limite de competenta
S.C. OLSERVMIN S.R.L.
Coordonare si urmarire program de lucru aferent activitatii

activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului

Martie 2000- Decembrie 2002
Sef compartiment merceologie - actionar minoritar Cooperativa Mica si Mijlocie
S.C. GREAT SAGA C.M.M. Tg- Jiu

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Coordonare activitate comerciala

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Aprovizionare, intocmire plan de investitii/dotatii, efectuare inventare puncte de lucru

Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

August 1996 – Noiembrie 1999
Administrator Societate Comerciala
S.C. ADICOR S.R.L. Str. Victoriei Nr.124 Tg-Jiu
Coordonare si urmarire activitate comerciala conform legislatiei privind societatile comerciala cu
capital de stat sau privat
Activitate de import export
Activitate en gross apa minerala-distribuitor autorizat „Kraiten in Harghita”

Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Ianuarie 1991- Decembrie 1995
Inginer
C.M. Jiul S.A.
Coordonare si urmarire activitate comerciala si investitionala, conform legislatiei privind societatile
comerciala cu capital de stat sau privat si al cooperativelor mestesugaresti
Ianuarie 1989- Ianuarie 1991
Inginer- Atelierul mecano-electric al unitatii
IAMSAT Bucuresti
Coordonare activitate atelier mecano-electric, aprovizionare materiale, prelucrarea lor, echipare
celule electrice, montaj mecanic si electric al subansablelor
Septembrie 1985- Ianuarie 1989
Inginer- Atelier mecanic al intreprinderii
Combinatul de lianti si azbociment Barsesti
Inginer – atelierul mecanic al intreprinderii, coordonare activitate atelier, avizare desene de executie,
coordonare si supraveghere executie piese, subansamble, etc., coordonare reparatie strunguri,
freze, raboteze, etc.

Educatie si formare
Perioada

1980-1985

Calificarea / diploma obtinuta

Inginer

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Tehnologia Constructiilor de Masini

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
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Institutul Politehnic Bucuresti
Tehnologia Constructiilor de Masini- specializare tehnologii neconventionale
12-16 iulie 2006
Certificat de participare la seminar Achizitii Publice
S.C. DOMA TRAINING S.R.L.
04-05 Martie 2005
Certificat de participare la seminar Management Achizitii Publice
S.C. K.S.C. TRAINING S.R.L.

Perioada

2013

Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de invatamint /
furnizorului de formare
Perioada

16-11-2013/26.11.2013

Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de invatamint /

Manager proiect
Institutul Politehnic Bucuresti & Fundatia PAEM ALBA

Perioada

Comunicare in limbi straine-Limba engleza-modul I,II si III
Camera de Comert si Industrie Gorj

1976-1980

Calificarea / diploma obtinuta

Lacatus mecanic, Diploma de Bacalaureat

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Profil real matematica – fizica, specializare Mecanica

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Liceul Tudor Vladimirescu Tg-Jiu

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european
Limba Engleza
Limba Franceza
Participari

Competente si cunostinte de utilizare
a calculatorului
Competente si aptitudini artistice
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
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Comprehensiune
Abilitati de ascultare Abilitati de citire

Vorbit
Interactiune

Scris
Exprimare

Buna

Foarte bine

Buna

Buna

Foarte Bine

Buna

Foarte bine

Buna

Buna

Foarte Bine

2013-Conferinta EUROFINANCE GRANTS 2013 –Brussels 14-18 septembrie 2013 Richmond VMC
Limited & Bank of England – senior Commercial Division Derek Taylor
2013- a XII-a Conferinta Focus Energetic cu tema” Provocarile iernii asupra Sistemului Energetic
National” in colaborare cu ANRE, IRE, OPCOM.
Utilizarea computerului – competent
Word, Excel. Power point,
Tenis de masa/tenis de camp/inot
Da. Categoria B
Referinţe disponibile la cerere.

