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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

INFORMAŢII PERSONALE DRAGOȘ BÂRCEANU  
 

  

 Iasi 

 +40736604231 

 dragos.barceanu@conestiasi.ro 

Sexul M | Data naşterii 30.07.1983 | Naţionalitatea ROMAN  

POZIŢIA 
 Director Ofertare - Contractare  

Nov 2017-Prezent  DIRECTOR Directia Ofertare - Contractare 

S.C. CONEST S.A. IASI 

Bld. Metalurgiei nr. 2, Iasi 

http://conestiasi.ro/ 

Responsabilitati: 

▪ Îndeplinirea sarcinilor specifice sistemului de management al calitatii, mediului si SSM; 

▪ Coordonarea, asigurarea si raspunderea de implementarea SMI în cadrul Directiei Ofertare Contractare; 

▪ Verificarea desfasurarii activitatii Directiei Ofertare Contractare în conformitate cu prevederile legale de mediu 
aplicabile; 

▪ Organizarea, conducerea si raspunderea activitatii Directiei Ofertare Contractare; 

▪ Asigurarea intocmirii, înregistrarii si avizarii ofertelor elaborate; 

▪ Asigurarea aplicarii corecte si consecventa a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica si/sau acordurilor cadru de catre autoritatile contractante; 

▪ Identificarea oportunitatilor prezente si viitoare de achizitii publice; 

▪ Identificarea si semnalizarea Oficiului Juridic a prezentelor clauzelor abuzive in drafturile de contract pentru 
negocieri sau renegocieri ori dupa caz de initiere a demersurilor de aplicare a unui tratament juridic adecvat; 

▪ Reprezentarea societatii la proceduri de atribuire si în relatiile cu beneficiarii/clientii, în legatura cu 
ofertele/contractele; 

▪ Asigurarea desfasurarii analizei ofertelor/contractelor/comenzilor, prin mijloacele stabilite; 

▪ Prospectarea pietei constructiilor si stabilirea de participare la licitatii sau la executia de lucrari prin încredintare 
directa, în conditii profitabile pentru organizatie; 

▪ Identificarea si promovarea în exterior a punctelor forte, atuurilor si performantelor companiei; 

▪ Elaborarea analizelor si evaluarilor cu privire la oferte si preturi, atit cele proprii cat si cele ale concurentei; 

▪ Asigurarea calculului si fundamentarea preturilor interne, având în vedere cheltuielile si cerintele/ variabilele de 
piata (cerere, oferta, concurenta, etc.); 

▪ Asigurarea utilizarii eficiente a resurselor materiale, umane si informationale necesare pentru atingerea 
obiectivelor; 
 

Proiecte câstigate, din care le mentionez pe cele mai importante: 

▪ Extinderea SEAU si Constructia Incineratorului de Namol Glina II, Bucuresti,  valoare proiect 5.600.000 €. 

▪ "Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi",  valoare proiect 11.100.000 €. 

▪ Reabilitare si valorificarea potentialului turistic si cultural al ansamblului manastirii Frumoasa din Municipiului Iasi,  
valoare proiect 3.700.000 €. 

▪ “Centrul de Screening si Diagnostic in Boli Oncologice, municipiul Iasi, judetul Iasi”,  valoare proiect 4.500.000 €. 

▪ Construire Si Amenajare Bloc Operator Cu Patru Sali De Operatii, Prin Suprainaltarea Corpului D Al Spitalului 
Judeţean De Urgenţă „Sfantul Ioan Cel Nou” Suceava,  valoare proiect 5.500.000 €. 

▪ Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi- Reorganizarea circulatiei pe Bulevardul Tudor 
Vladimirescu, valoare proiect 7.300.000 €. 

▪ Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi- Dancu,  valoare proiect 11.400.000 €. 

▪ Executie lucrari amenajari interioare camin E1,  valoare proiect 2.400.000 €. 

▪ Proiectare si executie pentru obiectivele de investitii "modernizare strazi in orasul Podu Iloaiei" – 4.500.000 €. 

▪ Modernizare drum judetean DJ 246: lim. jud. Vaslui — Tufestii de Sus — Scanteia — intersectie DJ 248 — Scheia 
— Draguseni — Ipatele — Tibanesti, km. 20+450-56+506" – 14.400.000 € 

 

http://conestiasi.ro/
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▪ Proiectare si Executie lucrari necesare realizarii proiectului MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 26B, 
COMUNA HORLESTI, JUDETUL IASI – 2.700.000 € 

▪ Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente) Targu - Neamt, Judetul Neamt,  valoare proiect 3.700.000 €. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Constructii 
 

Iul 2010 – Nov 2017  INGINER Departament Ofertare  

S.C. CONEST S.A. IASI 

Bld. Metalurgiei nr. 2, Iasi 

http://conestiasi.ro/ 

Responsabilitati: 

▪ planificarea, organizarea si monitorizarea activitatii de întocmire a dosarelor pentru proiecte finantate de 
institutii publice/ fonduri europene (ofertare tehnica, ofertare financiara) si monitorizarea implementarii 

acestora 

▪ pastrarea legaturii cu furnizorii si negocierea contractelor (preturi/ discounturi/ perioada de garantie), în 
vederea eficientizarii costurilor/ obtinerea unui scor mai bun pentru proiectele de finantare 

▪ colaborarea cu institutiile statului în vederea obtinerii documentelor necesare întocmirii dosarelor 

specifice proiectelor de finantare 
 
Realizari: 
  

Elaborarea ofertelor economice pentru proiecte câstigate, din care le mentionez pe cele mai importante: 
 

▪ Retehnologizarea Magistralei 2 a rețelei de transport agent termic Iași, valoare proiect 11.000.000 € 

▪ Axa culturala de "Dezvoltare retea rutiera în zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi” – 
Primaria Municipiului Iasi, valoare proiect 12.500.000 € 

▪ Centrul avansat de cercetare dezvoltare în medicina experimentală(CEMEX),valoare proiect 4.500.000 € 

▪ Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "OCTAV BANCILA - Primaria Municipiulu Iasi, valoare proiect 
15.000.000 € 

▪ Consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea imobilului „Casa Burchi-Zmeu” în vederea înființării 
„Muzeului Municipal Iași”, valoare proiect 2.200.000 € 

▪ Modernizare Spital Onesti - Ministerul Sanatatii, valoare proiect 2.000.000 €. 

▪ Sediul Judecătoriei Raionale Ungheni , valoare proiect 3.500.000 € 
 
 
Tipul sau sectorul de activitate Constructii 

 

Iul 2010 – Nov 2017  INGINER- Departament Tehnic-Productie-Ofertare 

SC TMUCB SA, Sucursala Iasi 

Responsabilitati: 

▪ planificarea, organizarea si monitorizarea întregii activitati de întocmire a dosarelor pentru proiecte finantate de 
institutii publice/ fonduri europene (eligibilitate, ofertare tehnica, ofertare financiara) si monitorizarea implementarii 
acestora; 

▪ mentinerea legaturii cu furnizorii si negocierea contractelor (preturi/ discounturi/ perioada de garantie), în vederea 
eficientizarii costurilor/ obtinerea unui scor mai bun pentru proiectele de finantare; 

▪ coordonare departament, semnarea ofertelor tehnice, recrutare personal; 

▪ colaborarea cu institutiile statului în vederea obtinerii documentelor necesare întocmirii dosarelor specifice 
proiectelor de finantare (ex. BERD, SAPARD); 

▪ elaborarea documentelor care sa permita implementarea diverselor lucrari de constructii si a documentelor 
necesare în contabilitate pentru "închiderea de luna”; 

▪ mentinerea legaturii cu sediul central din Bucuresti; intocmirea periodica de raportare privind productia, situatia 
proiectelor pentru licitatii si a contractelor încheiate, conform standardelor impuse de management; 

▪ intomirea situatiilor de lucrari lunare  

▪ sustinerea catre consultanta a cantitatilor real executate spre avizare 
 
Realizari:  

 
Elaborarea ofertelor economice si a eligibilitatii pentru proiecte câstigate, din care le mentionez pe cele mai 
importante: 

 

▪ Modernizarea retelei termice din Iasi - SC CET SA Iasi – 7.500.0000 € 

▪ Executie retea de transport gaze naturale - Bucecea - Hârlau - SC TRANSGAZ SA România -18.000.000 € 

▪ Modernizarea retelei termice din Iasi - SC CET SA Iasi Etapa 2 – 5.000.000 € 
 
Tipul sau sectorul de activitate Constructii 

Iul 2010 – Nov 2017  Referent marketing 

http://conestiasi.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE  

 
 

 
 

S.C. Contor Zenner Romania S.R.L.  

Responsabilitati  
- Supravegherea si mentenanta aparaturii montate în diferite zone (cladiri si echipamente industriale); 
Realizari  

- Prestari de servicii privind vânzarea echipamentelor cu un randament de 130% fata de anul precedent si 
mentenanta instrumentelor de masura-control si contoarelor de energie; 
 

Tipul sau sectorul de activitate Comert/Retail 

2007 - 2008 Masterat - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de 
Constructii si Instalatii 

 

Management in constructii | Iasi 
 

2002 - 2007 Licenta - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de 
Constructii si Instalatii 

 

Instalatii in constructii | Iasi 

1997 - 2002 Liceu / Scoala profesionala - Liceul Teoretic "D. Cantemir” Iasi  

Prima specializare : Matematica  

A doua specializare : Fizica 

Limba(i) maternă(e) Romana  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B1  B1  A2  A1  B1  

Franceza A1  A1  A1  A1  A1  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 
/Competenţe de comunicare  

- abilitati ridicate de comunicare si relationare; 

- capacitate de organizare, planificare; 

- orientare catre rezultat, flexibilitate, adapatabilitate 

 

Competente în domeniul: 

 

- tehnic, dobândite prin concepere oferte financiare si documentatii tehnice si urmarirea implementarii acestora; 

- fiananciar, obtinute prin elaborarea de oferte financiare, în valoare de peste 100 milioane de EURO; 

- logistic, obtinute în urma elaborarii de documente pentru licitatii, relatia cu institutiile statului, furnizorii etc. 

 

În urma aplicarii Testului BELBIN TEAM ROLES (test aplicat de EDUROM, acreditata în metoda BELBIN de 
Associates - London UK) 

rezultatele indica faptul ca în cadrul unei echipe, Bârceanu Dragos: 

- orientat catre actiune, aduce o contributie majora în etapele de palnificare, organizare, dar si implementare a 
proiectelor în care este implicat; 

- cu o capacitate de automotivare peste medie, reuseste sa faca fata cu succes în situatii cu un grad ridicat de 
dificultate; 

- este persoana careia nu îi este teama de nou si care se simte confortabil în pozitii cu putere de decizie; 

 

În urma aplicarii Analizei S.W.O.T. (test aplicat de ATEST) rezultatele indica faptul ca, Bârceanu Dragos: 

- independent si cu spirit de initiativa, capabil sa ia singur decizii si sa gaseasca solutii pentru rezolvarea aspectelor 
problematice întâlnite; 

- responsabil si cu simtul datoriei, acorda mare importanta tuturor aspectelor ce au legatura cu profesia sa; 

- selectiv sociabil, adaptabil în cadrul unui grup; 

- are prestanta, este atent la imaginea sa constientizând semnificatia unor astfel de aspecte în relationarea cu 
ceilalti, este capabil sa creeze o buna impresie interlocutorului; 

- bine organizat, metodic, îsi planifica de obicei activitatea înainte de a actiona; 

- nu lasa lucrurile neterminate si este atent la detalii; 
- discret, nu comunica decât strictul necesar atunci când stie ca trebuie sa pastreze confidentialitatea anumitor 

informatii. 
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Perioada - Octombrie 2008 

Curs / Diploma - Instalator autorizat II A, II B - Proiectare de instalatii electrice si de coordonare si de executie a 

instalatiilor de distributie 
Institutie - Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei Electrice, Iasi 
 

Perioada - Decembrie 2007 
Curs / Diploma - Instalator autorizat II DA - Proiectarea instalatiilor de gaz si coordonarea de executare a instalatiilor 
de distributie 

Institutie - Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, Iasi

Competenţe  Operare PC:  

▪ Pachet Office (Word, Excel, PowerPoint), OutLook 

▪ Utilizare programe la nivel avansat: Windev, Softeh, Doclib, Charisma Primavera 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Permis de conducere  

 

B 
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