
  

Prezentare privind poziţia de membru în Consiliul de Administrație al  S.C. Algorithm 

Residential S3 S.R.L. 

 

 

        Subsemnatul Cristea Valerică în calitate de membru în Consiliul de Administraâție al S.C. 

Algorithm Residential S3 S.R.L. vă prezint calitățile și experiența care mă recomandă pentru 

îndeplinirea obiectivelor S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. 

Am absolvit Facultatea de Inginerie a Instalatiiilor, Universitatea Tehnica de Constructii București 

și absolvent cu Diploma de Master al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - Facultatea de Instalatii 

pentru Constructii - specializare in domeniul Tehnologii performante pentru Protectia Mediului Urban și 

consider că în anii de studenție cat și în cadrul RADET Bucuresti,  cel mai mare sistem de termoficare 

din România, angajat din anul 1996 unde am acumulat multe cunoștințe și  o experiență în domeniul 

Instalatiilor si constructiilor și sunt pregătit pentru a pune la dispoziție avantajele formării mele 

teoretice și practice, pe cele ale unei semnificative experiențe de care dispun în domeniul 

constructiilor şi Instalatiilor si sunt convins că aptitudinile şi experienţa mea vă pot fi de mare folos, de 

asemenea consider că o parte importantă din echipa sunt coordonatori departamentelor. 

Documentându-mă asupra activităților ce urmeaza a se derula de catre S.C. Algorithm Residential 

S3 S.R.L.  am constatat cu satisfacție că profilul acesteia corespund pe deplin aspirațiilor și nevoilor 

mele si  sunt convins ca ideea înfiinţării acesteia,  pornită de la problemele întâmpinate de locuitorii 

sectorului 3 privind lipsa de locuinţe, este una foarte bună, ce ne va ajuta cu siguranță să creștem atât 

numărul de locuinţe sociale, care să aibă drept finalitate creşterea gradului de mulţumire al 

locuitorilor sectorului 3, cât și să realizăm obiective necesare cetățenilor. Acesta este motivul pentru 

care îmi permit să apreciez că dorința mea de afirmare, entuziasmul, tenacitatea, fidelitatea și 

pasiunea mea pentru reușită totală (atingerea obiectivelor) sunt numai câteva din trăsăturile pe care 

voi fi onorat să le pun la dispoziția unei echipe tinere și dinamice. 

Mă angajez să duc la bun sfârșit obiectivele societății în concordanța cu misiunea Sectorul 3 al 

municipiului București de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor 

Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.  

Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, 

pe care mă angajez să la îndeplinesc, sunt: 

• respectarea legislatiei in vigoare privind intreaga activitate desfasurata; 

• identificare pe piaţa imobiliară a unor imobile/terenuri/construcţii situate pe raza 

administrativ teritorială a Sectorului 3 în vederea construirii de locuințe sociale, 

• instruirea permanenta a personalului in vederea cresterii gradului de profesionalism; 

• imbunatatirea calitatii serviciilor oferite ; 



• cresterea cifrei de afaceri; 

• cresterea profitului. 

        Câteva dintre principiile de lucru pe care le voi aplica pentru succesul echipei sunt:  

• preocuparea generala pentru solutionarea problemelor comune, utilizarea mintii, creativitatii, 

logicii si prevederii fiecarui jucator pe membrii grupului sa participe la indeplinirea unei sarcini 

date cunoscute si acceptate; 

• comunicarea , exprimarea de idei proprii si de a-i asculta pe cei ce isi expun ideile proprii                                   

• cooperarea, munca in echipa pe baza respectarii si folosirii reciproce a implicatiei; 

• increderea in fiecare membru al echipei ;  

Consider faptul ca aptitudinile, cunostintele si entuziasmul meu imi acorda o sansa in plus pentru acesta 

pozitie.  

 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Valerică CRISTEA 


