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Informaţii personale  

Nume / Prenume Popa  Sorin  Nicolae 

Adresă(e) 81, Secariei, Comarnic, 105700, Prahova 

Telefon(oane) Mobil: 0723265585   

Fax(uri)  

E-mail(uri) Sorin39popa@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

  

Data naşterii 29.11.1969 

  

Sex barbatesc 

  

Locul de muncă  / Domeniul 
ocupaţional 

Primaria Orasului Comarnic – Primar/ 
Administratie Publica Locala 

  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

 
28.06.2016 – Prezent  

 Primar – PRIMARIA ORASULUI COMARNIC 
 

 Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

15.12.2015 – 28.06.2016 
Administrator -  S.C. PLAIUL SECIURI COMTUR SRL 
 

Perioada 01.10.2012 – 15.12.2015 
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Funcţia sau postul ocupat Administrator, Director  Alimentatie  Publica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea  si  supravegherea  activitatii din  restaurant (curatenia, 
verificarea  stocului  si  intocmirea  comenzilor  pentru  materia  prima  
cat  si  pentru  materialele  consumabile), intocmirea  listei  meniu, 
intocmirea  meniurilor  pentru  grupuri  organizate. 
Coordonarea  si  supravegherea  activitatii  in  spatiile  de  cazare . 
Intocmirea  si  negocierea  ofertelor  turistice cu  agentiile  de  turism, 
institutii  de  stat, firme  private. 
Supravegherea  respectari legislatiei  in  vigoare  care  reglementeaza  
activitatea  in  turism. 
Administrarea  si  gestionarea  patrimoniului  locatiei  in  care  imi  
desfasor  activitatea. 

Numele şi adresa angajatorului SC  MIHANDAL  TURISM  SRL COMARNIC 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Turism 

  

Perioada 2010- 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director  Hotel 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea  si  supravegherea  activitatii din  restaurant ( curatenia, 
verificarea  stocului  si  intocmirea  comenzilor  pentru  materia  prima  cit  
si  pentru  materialele  consumabile), intocmirea  listei  meniu , 
intocmirea  meniurilor  pentru  grupuri  organizate. 
Coordonarea  si  supravegherea  activitatii  in  sptiile  de  cazare . 
Intocmirea  si  negocierea  ofertelor  turistice cu  agentiile  de  turism, 
institutii  de  stat, firme  private . 
Supravegherea  respectari legislatiei  in  vigoare  care  reglementeaza  
activitatea  in  turism. 
Administrarea  si  gestionarea  patrimoniului  locatiei  in  care  imi  
desfasor  activitatea. 

Numele şi adresa angajatorului SC  TERRAVERDE  SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Turism 
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Perioada 1994 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director  alimentatie  publica, Director  hotel 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea  si  supravegherea  activitatii din  restaurant ( curatenia, 
verificarea  stocului  si  intocmirea  comenzilor  pentru  materia  prima  cit  
si  pentru  materialele  consumabile), intocmirea  listei  meniu , 
intocmirea  meniurilor  pentru  grupuri  organizate. 
Coordonarea  si  supravegherea  activitatii  in  sptiile  de  cazare . 
Intocmirea  si  negocierea  ofertelor  turistice cu  agentiile  de  turism, 
institutii  de  stat, firme  private . 
Supravegherea  respectari legislatiei  in  vigoare  care  reglementeaza  
activitatea  in  turism. 
Administrarea  si  gestionarea  patrimoniului  locatiei  in  care  imi  
desfasor  activitatea. 

Numele şi adresa angajatorului RAAPPS  BUCURESTI – S.R.P. SINAIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Turism 

 
 
 

                        Studii 
 

                              Perioada 

 
 
 
 
 

   
  2003 - 2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economia Comertului,Turismului si Serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea HIPERYON Bucuresti  . 
   Facultatea de Stiinte Economice 
 

 
 
 

 

  

Perioada 1988 - 1992 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Economic  Ploiesti 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, loialitate, adaptabilitate, flexibilitate 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Profesionalism, abilitati de analiza si sinteza, planificare in relatiile 
interumane, eficienta,  constiinciozitate, lucru in echipa, confidentialitate, 
disponibilitate pentru lucru in program prelungit, delegari 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunostinte de operare PC, Office, navigare internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de lucru in echipa intrt-un mod cooperant si flexibil; Adaptabilitate 
la orice situatie; Rezistenta la situatii de stres; Capacitatea de 
comunicare; Capacitatea de a-mi prezenta propriile argumente intr-o 
maniera convingatoare dar si tinand cont de punctele de vedere ale 
celorlalti; Initiativa; Capacitatae de a-i intelege pe altii; Spirit critic; 
Perseverenta; Obiectiv, Capacitatatea de a castiga increderea; 
Capacitatea de a separa viata profesionala de cea privata, personala 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categ. B 
 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Data: 26.09.2019 

                        
 
                                                           Semnatura:  

  

  

 

 

 

 

 

 



Curriculum vitae al  
POPA  SORIN  NICOLAE 

 
  

 
5 

 

 


