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Informaţii personale 

Nume/ Prenume Pintea Sorina 

Naţionalitate română 

Data naşterii 13.09.1965 

Experienţa profesională 

Perioada martie 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager 

Curriculum vitae 

Activilăli şi responsabilităţi principate Coordonarea generală a activitălii unei unităţi spitaliceşti cu 920 de paturi. 
Reprezentarea intereselor unităţii spitaliceşti în relaţiile cu patronatul (Consiliul Judeţean 
Maramureş), cu pacienţii, cu partenerii (C.A.S. Maramureş, D.S.P. Maramureş, furnizorii), cu 
organizaţiile profesionale din domeniu, cu societatea civilă cu reprezentanţii mass media şi 
alte entităţi. 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. C-tin Opriş" Baia Mare; Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 31, 
jud. Maramureş. 

Perioada iunie 2009 - martie 2013 

Funclia sau postul ocupat Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principate Coordonarea generală a activităţii unei unităţi spitaliceşti cu 220 de paturi. 
Reprezentarea intereselor unităţii spitaliceşti în relaliile cu patronatul (Municipiul Baia Mare), 
cu pacienţii, cu partenerii (C.A.S. Maramureş, D.S.P. Maramureş, furnizorii), cu organizaţiile 
profesionale din domeniu, cu societatea civilă cu reprezentanlii mass media şi alte entităţi. 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare; Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 34, jud. Maramureş. 

Perioada aprilie 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant fiscal (membru al Camerei Consulantilor Fiscali din România)- suspendat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă fiscală, expertiză judiciară în domeniu, training fiscal. 

Numele şi adresa angajatorului Liber profesionist. 

Perioada iunie 2005- iunie 2009; aprilie 1999- februarie 2001 

Funcţia sau postul ocupai Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii economice a unei structuri judeţene cu peste 900 angajaţi a Regiei 
Naţionale a Pădurilor ROMSILVA. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Silvică Maramureş; Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 36, jud. Maramureş. 

Perioada mai 2007 - iunie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 
Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Întocmirea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană (inclusiv management de

proiect} cu o valoare totală de peste 11.700.000 euro. 
2. Realizarea de analize cost-beneficiu şi componente economice ale planurilor de afaceri.
3. Evaluarea (eligibilitate, conformitate, viabilitate tehnică şi economică, impact strategic) unor
proiecte finanţate prin instrumente financiare pre şi post aderare în România întocmite de
solicitanti publici şi privaţi, în diverse domenii: social, educa�ona1, administraţie publică,
industrie, agricultură, turism, energie, tehnologia informaţiei şi comunica!iilor.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Sov Consulting S.R.L., Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 17, jud. Maramureş. 

Pagina 1/3 • Curriculum vitae Pintea Sorina 








