Vasile-Radu Bîrlea
Cetățenie: română  (+40) 730990327 Data nașterii: 07/10/1977

 E-mail: birlea.radu77@gmail.com
 Adresă: Libertăţii 1, 410042 Oradea (România)

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
CEO
SIF Hoteluri SA [ 12/02/2018 – În curs ]
Localitatea: Oradea
Țara: România
- Planificarea şi coordonarea activităţii hotelurilor din patrimoniul societăţii
- Stabilirea strategiei de dezvoltare
- Întocmirea şi urmărirea implementării planului de investiţii
- Întocmirea şi monitorizarea implementării bugetului de venituri şi cheltuieli
- Prospectarea pieţei şi găsirea de noi oportunităţi de dezvoltare a afacerii
- Optimizarea, coordonarea si verificarea fluxului operaţional al activităţilor
- Elaborarea şi implemenrarea de proceduri interne de lucru
- Stabilirea organigramei societăţii, negocierea contractului colectiv de muncă
- Stabilirea criteriilor de performanţă ale managerilor punctelor de lucru
- Supervizarea îndeplinirii responsabilităţilor managerilor hotelurilor
- Negocierea şi încheierea contractelor de credit cu instituţii bancare
- Centralizarea, analizarea si raportarea rezultatelor către Consiliul de Administraţie
- Semnare şi depunere declaraţii fiscal şi situaţii financiare
- Întocmire si transmitere raportări către BVB, ASF, Depozitarul Central
- Atragerea de fonduri nerambursabile, încheierea contractelor de finanţare

Director economic
SIF Hoteluri SA [ 25/06/2009 – 11/02/2018 ]
Adresă: (România) - www.sif-hoteluri.ro
Localitatea: Oradea
Țara: România
E-mail: radu.birlea@sif-hoteluri.ro
Unitatea sau departamentul: Financiar - contabilitate - Sector de afaceri sau de activitate: Servicii de cazare şi
restaurante
Coordonarea activitatii financiar contabile din cadrul celor cinci hoteluri din patrimoniu:
- Întocmire şi implementare proceduri contabile şi operaţionale, verificare flux activităţi
- Coordonarea departamentelor financiar-contabil, comercial si de resurse umane
- Înregistrarea contractelor de credit încheiate cu institutiile bancare, utilizarea, urmărirea si rambursarea
creditelor bancare
- Analiza lunară şi anuală a realizărilor hotelurilor vs buget
- Prezentarea lunară către directorul general a situaţiei financiare a societăţii
- Întocmire, semnare şi depunere declaraţii fiscal şi situatii financiare
- Întocmire si transmitere raportări către BVB, ASF, Depozitarul Central

Director economic
Pigalle&Colors SRL [ 01/06/2014 – 31/12/2020 ]

Localitatea: Oradea
Țara: România
- Întocmire şi implementare proceduri contabile şi operaţionale
- Negocierea contractului colectiv de muncă
- Conducerea departamentului financiar-contabilitate şi resurse umane
- Verificare gestiune materii prime şi mărfuri
- Analiza lunară şi anuală a realizărilor vs buget
- Prezentarea lunară către directorul general a situaţiei financiare a societăţii
- Întocmire, semnare şi depunere declaraţii fiscal şi situatii financiare

Director economic
SIFI BH Retail SA [ 01/10/2015 – 30/06/2016 ]
Localitatea: Oradea
Țara: România
- Întocmire şi implementare proceduri contabile
- Conducerea departamentului financiar-contabilitate şi resurse umane
- Negocierea şi încheierea contractelor de închiriere cu clienţii
- Emiterea facturilor de chirie
- Analiza lunară şi anuală a realizărilor hotelurilor vs buget
- Prezentarea lunară către directorul general a situaţiei financiare a societăţii

Analist previziune economică
Transgez SA [ 01/12/2001 – 24/06/2009 ]
Localitatea: Oradea
Țara: România
- Analiza lunară pe centre de cost a realizărilor vs buget
- Participarea la implementarea planului de investiții
- Ţinerea legăturii cu Primăria Oradea în cadrul Asocierii dintre cele două entități

Contabil
Dafora SA [ 10/05/2001 – 30/11/2001 ]
Localitatea: Mediaş
Țara: România
- Emitere facturi către clienți
- Urmărirea încasării creanțelor
- Ţinerea legăturii furnizorii de mărfuri

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
Manager turistic si comercial
Universitatea Dimitrie Cantemir - Facultatea de Stiinte economice [ 10/1996 – 07/2000 ]
Adresă: Cluj Napoca, Cluj Napoca (România)

Contabil statistician
Scoala National de Gaz [ 1992 – 1996 ]
Adresă: Medias, Medias (România)

Manager in turism - detinator de brevet de turism
Ministerul Turismului [ 2000 – 2001 ]
Adresă: Bucuresti (România)

COMPETENȚE LINGVISTICE
Limbă(i) maternă(e): română
Altă limbă (Alte limbi):
engleză
COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT C1 SCRIS C1
EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE B2

COMPETENȚE DIGITALE
Competențele mele digitale
Navigare Internet / Social Media / Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) / buna
utilizare a retelelor de socializare / Zoom / Microsoft Word Microsoft Excel Power Point / Internet Explorer
Edge Mozilla Google Chrome

