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POZIŢIA PREFECTUL JUDE ULUI CLUJȚ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

07/08/2017–Prezent Prefect
Ministerul Afacerilor Interne - Institu ia Prefectului Jude ul Clujț ț

Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca (România) 
www.prefecturacluj.ro 

- Reprezintă Guvernul României în teritoriu. Organizează, coordonează şi controlează aplicarea 
legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu 
respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale.

- Acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune 
măsurile necesare pentru îndeplinirea lor.

- Dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern.

- Verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de către Consiliul Judeţean, consiliul 
local sau primar.

- Conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului.

Tipul sau sectorul de activitate Administra ie publicăț  

20/06/2017–07/08/2017 Inspector superior Clasa I
Primăria Comunei Panticeu, jude ul Clujț

407445 (România) 
www.primaria-panticeu.ro 

Tipul sau sectorul de activitate Administra ie publicăț  

02/2016–Prezent ef de lucrări (Lector universitar)Ș

Universitatea Tehnică - Departamentul de Autovehicule Rutiere i Transporturiș

Bulevardul Muncii nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca (România) 
www.utcluj.ro 

Activită i didactice – sus inerea de cursuri, lucrări de laborator i proiect la disciplinele Tehnologia ț ț ș

Produc iei Agricole, Tehnologia Prelucrării Produc iei Agricole, Legisla ie de Mediu pentru Transporturi,ț ț ț

Ma ini i Instala ii Zootehnice, Agrotehnică Avansată, Procese de Producere a Energiei din Surse ș ș ț

Regenerabile, Controlul Calită ii Produselor Agroalimentareț .

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie i Cercetareț ș  

10/2014–02/2016 Cadru didactic asociat
Universitatea Tehnică - Departamentul de Autovehicule Rutiere i Transporturiș

Bulevardul Muncii nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca (România) 
www.utcluj.ro 
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- Activită i didactice – sus inerea de cursuri, lucrări de laborator i proiect.ț ț ș

- Îndrumarea lucrărilor de licen ă i diserta ieț ș ț .

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie i Cercetareț ș  

05/2014–06/2017 Specialist formare profesională / Specialist comercial
AgroTransilvania Cluster
Str. Criseni, FN, 407039 Apahida (România) 
www.agrocluster.ro 

2013–Prezent Webmaster / Editor
Revista tiin ă i Inginerie Ș ț ș

www.stiintasiinginerie.ro 

2010–2013 Doctorand cu frecven ăț
Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (România) 

Bursă POSDRU în cadrul Facultă ii de Mecanică - Departamentul de Inginerie Mecanicăț

2007–2011 Director de magazin
Reprezentan a NOKIA, Cluj-Napoca (România) ț

2005 Director de magazin
Partener VODAFONE, Cluj-Napoca (România) 

2004 Gestionar depozit produse finite
SC CBR SA (URSUS), Cluj-Napoca (România) 

2003 Consultant tehnic
SC VIPROMIN 2000 SRL, Salonta (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

03/2017 Certificat de absolvire - Specialist managementul de eurilorș

Curs acreditat de Autoritatea Na ională pentru Calificări - cod COR 325713ț

27/05/2015–03/06/2015 Certificat de absolvire - Expert achizi ii publiceț

Curs acreditat de Autoritatea Na ională pentru Calificări - cod COR 214946ț

06/05/2015–16/05/2015 Certificat de absolvire - Manager proiect
Curs acreditat de Autoritatea Na ională pentru Calificări - cod COR 242101ț

23/02/2015–26/03/2015 Certificat de absolvire - Formator
Curs acreditat de Autoritatea Na ională pentru Calificări - cod COR 242401ț

2010–2013 Doctor în Inginerie Mecanică
Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (România) 
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Bursă POSDRU în cadrul Facultă ii de Mecanică - Departamentul de Inginerie Mecanicăț

1998–2003 Inginer diplomat - specializarea Zootehnie
Universitatea de tiin e Agricole i Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (România) Ș ț ș

Student specializarea zootehnie – Facultatea de Zootehnie i Biotehnologiiș

1994–1998 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic Teiu , Alba (România) ș

Electromecanic locomotive

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Bune competen e de comunicare, rela ionare i gestionare a unei echipe,ț ț ș

dobândite prin experien a proprie de manager de vânzări i prin training- urile aferenteț ș .

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competen ele manageriale i organiza ionale au fost dobândite în perioada în care am fost manager ț ș ț

la diverse companii (Vipromin, Voxtel, Nokia Shop), de-a lungul activită ii în alte organiza ii ț ț

(AgroTransilvania Cluster) i a cursului autorizat de Manager proiect.ș

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

O bună cunoa tere a:ș

- instrumentelor Microsoft Office;

- software-ului de proiectare Solid Works;

- software-ului de analiză numerică folosind metoda elementelor finite ANSYS Workbench;

- software-ului de analiză numerică folosind metoda volumelor finite NovaFlow & Solid CV;

- software-ului de editare grafică Adobe Photoshop;

- webmaster al revistei tiin ifice www.stiintasiinginerie.roș ț

Permis de conducere B
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Stagii de practică 3 stagii de practică în agricultură în Germania în perioada 2000 - 2001 - 2002

Publicaţii - unic autor, prim autor sau coautor al 45 de lucrări publicate (ISI Proceedings i BDI);ș

- prim autor sau coautor la 3 volume de carte („Elemente de Ingineria Mediului" i „Compendii din ș

rezisten a materialelor" Vol.1 i 2).ț ș

Proiecte - manager proiect „Cercetarea unor metode expeditive, actuale de determinare a tensiunilor din 
construc ii inginere ti", decembrie 2010 – decembrie – 2011, Beneficiar Filiala Cluj a Asocia iei ț ș ț

Generale a Inginerilor din România;

- membru în echipa de implementare a proiectului „Dezvoltarea sustenabilă a clusterului agro-
industrial sub brandul «AgroTransilvania Cluster»" finan at din fonduri europene prin Programul ț

Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivită ii Economice" „Investi ii pentru viitorul ț ș ț ț

dumneavoastră",mai 2014 - octombrie 2015.

Seminarii Teorie i aplica ii cu ANSYS Workbench 13, organizat de Continental Sibiu i Universitatea Tehnică ș ț ș

din Cluj-Napoca

Distincţii Diploma Asocia iei Generale a Inginerilor din România 2014 în domeniul Ingineria construc iilor de ț ț

ma ini, pentru lucrarea „Compendii din rezisten a materialelor".ș ț

Afilieri Membru al Asocia iei Generale aI Inginerilor din România (AGIR) – Filiala Cluj.ț
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