
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ioan Alin DANCI 

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, Cluj Napoca (România) 

0264 503.304    

prefectura@prefecturacluj.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 29/07/1988 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

03/2019–Prezent Subprefect
Ministerul Afacerilor Interne - Institu ia Prefectului Jude ul Clujț ț
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, Cluj-Napoca (Romania) 
https://cj.prefectura.mai.gov.ro/ 

- îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, 
al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date 
de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.

01/2016–03/2019 Sef Birou Administrare Patrimoniu
Consiliul Jude ean Clujț
Calea Doroban ilor, nr. 106, 400609 Cluj Napoca (România) ț
https://www.cjcluj.ro/ 

- gestionarea contractelor de între inere i de investi ii privind drumurileț ș ț  jude ene;ț

- coordonarea activită ii juridice din cadrul Direc iei de Administrarea a Domeniului Public i Privat a ț ț ș
Jude ului Cluj;ț

- coordonarea procesului de administrare a imobilelor aflate în domeniul public i privat al Jude ului ș ț
Cluj;

- coordonarea i iniţierea procedurilor de licita ie privind închirierea bunurilor imobile aflate în domeniulș ț
public şi privat al Judeţului Cluj; 

- administrarea bazei de date tehnice a imobilelor aflate în domeniul public i privat al Jude ului Clujș ț ;

- ini ierea procedurilor de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului ț
Cluj; 

04/2016–09/2017 Consilier juridic
Asocia ia Clusterul Agro-Food-Ind Napocaț
Sat Dezmir, Str. Cri eni, FN, Apahida (România) ș
http://agrocluster.ro/ 

- coordonarea departamentului juridic i dezvoltare;ș

- conceperea, redactarea i avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice ș
încheiate de asocia ie;ț

- promovarea i sus inerea ac iunilor judecătore ti în fa a instan elor;ș ț ț ș ț ț

- reprezentarea asocia iei în procesele aflate pe rolul instan elor de judecată;ț ț

- acordarea de consultan ă i consiliere în orice problemă de natură juridică în careț ș  implică asocia ia;ț

- asigurarea comunicării, rela ionării i schimbului de informa ii în cadrul echipei de proiect pe ț ș ț
domeniul său de specializare;

- participarea la evenimente de formare, ateliere i conferin e, pentru a sprijini schimbul de cuno tin e ș ț ș ț
i stabilirea de contacte interne i interna ionale, precum i cooperarea transna ională a clusterului cu ș ș ț ș ț

alte entită i similare;ț

- participarea la activită i de promovare a clusterului, pentru ai asigura o mai mare vizibilitate i pentru ț ș
a atragerea de membri noi i proiecte noi;ș
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- oferirea de consultan ă în întocmirea documenta iei i a demersurilor necesare brevetării;ț ț ș

12/2014–31/12/2015 Consilier Juridic
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat a Jude ului Cluj, Cluj ț
Napoca (România) 

- coordonarea activită ii juridice din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane;ț

- urmărirea eviden elor actelor normative i a colec iilor legislative;ț ș ț

- redactarea, avizarea si contrasemnarea actelor juridice, verificarea identitatea păr ilor, ț
consim ământul, con inutul i datelor actelor încheiate ce privesc regia;ț ț ș

- reprezentarea intereselor regiei în fata instantelor judecătore ti precum i în relaţile cu instituţiile ș ș
statului ;

- acordarea de consultanţă juridică serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul regiei pentru 
activităţi ce ţin de specificul acestora în masură în care au legatură cu sfera juridica;

- verificarea legalită ii actelor cu caracter juridic i administrativ primite spre avizare ;ț ș

04/2014–09/2017 Expert achizitii publice
Asociatia "Clusterul AGRO-FOOD-IND Napoca", Cluj Napoca (România) 

- planificarea achizi iilor clusterului;ț

- ini ierea, lansareaț  derularea i finalizarea procedurilor de achizi ii;ș ț

- administrarea i avizarea contractelor;ș

- participarea la negocieri în vederea încheierii contractelor;

- participarea la evenimente de formare, ateliere i conferin e, pentru a sprijini schimbul de cuno tin e ș ț ș ț
i stabilirea de contacte interne i interna ionale, precum i cooperarea transna ională a clusterului cu ș ș ț ș ț

alte entită i similare;ț

- participarea la activită i de promovare a clusterului, pentru ai asigura o mai mare vizibilitate i pentru ț ș
a atrage membri noi i proiecte noi;ș

- oferirea de consultan ă în întocmirea documenta iilor atât partenerilor cât i membrilor clusterului;ț ț ș

- alte activită i necesare implementării proiectului POSCCE OP 133 „DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ț
A CLUSTERULUI AGRO-INDUSTRIAL SUB BRANDUL AGROTRANSILVANIA CLUSTER" ;

11/2013–11/2014 Sef Birou Juridic, Resurse Umane, Salarizare si Secretariat
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat a Jude ului Clujț
Strada Alexandru Vaida Voevod 53-55, Cluj Napoca (România) 

- coordonarea procesului de avizare i contrasemnare a actelor juridice, de verificare a ș
identită iiț  păr ilor, consim ământul, con inutul precum i ț ț ț ș datele actelor încheiate ce privesc regia;

- reprezentarea intereselor regiei în fata instantelor judecatoresti precum i reprezentarea regiei în ș
relaţiile cu instituţiile publice;

- acordarea de consultanţă juridică serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul regiei pentru 
activităţi ce ţin de specificul acestora în măsura în care au legătură cu sfera juridică;

- verificarea legalită ii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;ț

- participarea la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de chemare în judecată în materie 
civilă, comercială şi de contencios administrativ ;

- coordonarea procesului de elaborare a Regulamentului de organizare i functionare a Regiei si a ș
Regulamentului de ordine interioara al regiei;

- coordonarea activită ii de secretariat a Consiliului de Administra ie;ț ț

01/2012–09/2014 Consilier Juridic
S.C. BASIS RANCH S.R.L., Aiton (România) 

- redactarea, avizarea i contrasemnareaș  actelor juridice, verificarea identită iiț  păr ilor, a ț
consim ământul, a con inutului i data actelor încheiate ce privesc societatea;ț ț ș

- analiza contractelor încheiate de societate;
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- consultarea periodică a Monitorului Oficial al României în scopul informării privind apari ia ultimelor ț
acte normative;

- reprezentarea societă ii în fa a instan ei judecătore ti în situa ia unor litigii;ț ț ț ș ț

- verificarea legalită iiț  actelor cu caracter juridic i administrativ primite spre avizare;ș

09/2012–11/2013 Consilier Relatii Publice
Asocia ia "PRODUS DE CLUJ", Cluj Napoca (România) ț

- organizarea campaniilor de promovare a evenimentelor;

- evaluarea eficien ei programelor de relaţii publice;ț

- participarea la programe de eficientizare a comunicării în organizaţie;

- pregătirea întâlnirilor de lucru;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2013–2015 Diploma de master
Master în Ingineria Biosistemelor în Industria Alimentară i Agricultură, Facultatea de ș
Mecanică, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Cluj Napoca (România) 

2011–2015 Diploma de master
Master în tiin e Penale i Criminalistică, Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Ș ț ș
Cre tină Dimitrie Cantemir Bucuresti, Cluj Napoca ș

2007–2011 Diploma de licenta
Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Cre tină "Dimitrie Cantemir" Bucure ti, Clujș ș
Napoca (România) 

2003–2007 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” Vi eu de sus , Maramureș ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B1 B1 A2 A2

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 - capacitate de comunicare foarte bunș i implicare în comunitate prin diverse activită i sociale ;ș ț

 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune competenţe de organizare dobândite în functiile de conducere de inute;ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Certificat de participare LEGISLAŢIA MUNCII & REVISAL - Procedura de control

- Certificat de participare LEGISLAŢIA MUNCII & REVISAL - Evaluarea performantelor angajatilor

- Certificat de participare - MEDIEREA IN CONTEXTUL NOILOR CODURI

- Certificat MANAGER PROIECT
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- Certificat EXPERT ACHIZITII PUBLICE

- Certifficat FORMATOR

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- o bună stăpânire a pachetului Office ( Atestat informatica )

Permis de conducere AM, B
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   ECV 2014-03-10T09:17:04.759Z 2019-09-11T11:22:22.991Z V3.3 EWA Europass CV true                        Ioan Alin DANCI    Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58 Cluj Napoca  RO România  prefectura@prefecturacluj.ro   0264 503.304  work Loc de muncă     M Masculin   română     true  Subprefect <p>- îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice deconcentrate, al conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.</p>  Ministerul Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județul Cluj    Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58 Cluj-Napoca  Romania  https://cj.prefectura.mai.gov.ro/  business     false  Sef Birou Administrare Patrimoniu <p>- gestionarea contractelor de întreținere și de investiții privind drumurile județene;</p><p>- coordonarea activității juridice din cadrul Direcției de Administrarea a Domeniului Public și Privat a Județului Cluj;</p><p>- coordonarea procesului de administrare a imobilelor aflate în domeniul public și privat al Județului Cluj;</p><p>- coordonarea și iniţierea procedurilor de licitație privind închirierea bunurilor imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Cluj; </p><p>- administrarea bazei de date tehnice a imobilelor aflate în domeniul public și privat al Județului Cluj;</p><p>- inițierea procedurilor de vânzare a bunurilor imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Cluj; </p>  Consiliul Județean Cluj    Calea Dorobanților, nr. 106 400609 Cluj Napoca  RO România  https://www.cjcluj.ro/  business     false  Consilier juridic <p>- coordonarea departamentului juridic și dezvoltare;</p><p>- conceperea, redactarea și avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice încheiate de asociație;</p><p>- promovarea și susținerea acțiunilor judecătorești în fața instanțelor;</p><p>- reprezentarea asociației în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată;</p><p>- acordarea de consultanță și consiliere în orice problemă de natură juridică în care implică asociația;</p><p>- asigurarea comunicării, relaționării și schimbului de informații în cadrul echipei de proiect pe domeniul său de specializare;</p><p>- participarea la evenimente de formare, ateliere și conferințe, pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte interne și internaționale, precum și cooperarea transnațională a clusterului cu alte entități similare;</p><p>- participarea la activități de promovare a clusterului, pentru ai asigura o mai mare vizibilitate și pentru a atragerea de membri noi și proiecte noi;</p><p>- oferirea de consultanță în întocmirea documentației și a demersurilor necesare brevetării;</p>  Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca    Sat Dezmir,  Str. Crișeni, FN Apahida  RO România  http://agrocluster.ro/  business     false  Consilier Juridic <p>- coordonarea activității juridice din cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane;</p><p>- urmărirea evidențelor actelor normative și a colecțiilor legislative;</p><p>- redactarea, avizarea si contrasemnarea actelor juridice, verificarea identitatea părților, consimțământul, conținutul și datelor actelor încheiate ce privesc regia;</p><p>- reprezentarea intereselor regiei în fata instantelor judecătorești precum și în relaţile cu instituţiile statului ;</p><p>- acordarea de consultanţă juridică serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul regiei pentru activităţi ce ţin de specificul acestora în masură în care au legatură cu sfera juridica;</p><p>- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare ;</p>  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat a Județului Cluj    Cluj Napoca  RO România     false  Expert achizitii publice <p>- planificarea achizițiilor clusterului;</p><p>- inițierea, lansarea derularea și finalizarea procedurilor de achiziții;</p><p>- administrarea și avizarea contractelor;</p><p>- participarea la negocieri în vederea încheierii contractelor;</p><p>- participarea la evenimente de formare, ateliere și conferințe, pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte interne și internaționale, precum și cooperarea transnațională a clusterului cu alte entități similare;</p><p>- participarea la activități de promovare a clusterului, pentru ai asigura o mai mare vizibilitate și pentru a atrage membri noi și proiecte noi;</p><p>- oferirea de consultanță în întocmirea documentațiilor atât partenerilor cât și membrilor clusterului;</p><p>- alte activități necesare implementării proiectului POSCCE OP 133 „DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A CLUSTERULUI AGRO-INDUSTRIAL SUB BRANDUL AGROTRANSILVANIA CLUSTER&#34; ;</p>  Asociatia "Clusterul AGRO-FOOD-IND Napoca"    Cluj Napoca  RO România     false  Sef Birou Juridic, Resurse Umane, Salarizare si Secretariat <p>- coordonarea procesului de avizare și contrasemnare a actelor juridice, de verificare a identității părților, consimțământul, conținutul precum și datele actelor încheiate ce privesc regia;</p><p>- reprezentarea intereselor regiei în fata instantelor judecatoresti precum și reprezentarea regiei în relaţiile cu instituţiile publice;</p><p>- acordarea de consultanţă juridică serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul regiei pentru activităţi ce ţin de specificul acestora în măsura în care au legătură cu sfera juridică;</p><p>- verificarea legalității actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;</p><p>- participarea la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ ;</p><p>- coordonarea procesului de elaborare a Regulamentului de organizare și functionare a Regiei si a Regulamentului de ordine interioara al regiei;</p><p>- coordonarea activității de secretariat a Consiliului de Administrație;</p>  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Privat a Județului Cluj    Strada Alexandru Vaida Voevod 53-55 Cluj Napoca  RO România     false  Consilier Juridic <p>- redactarea, avizarea și contrasemnarea actelor juridice, verificarea identității părților, a consimțământul, a conținutului și data actelor încheiate ce privesc societatea;</p><p>- analiza contractelor încheiate de societate;</p><p>- consultarea periodică a Monitorului Oficial al României în scopul informării privind apariția ultimelor acte normative;</p><p>- reprezentarea societății în fața instanței judecătorești în situația unor litigii;</p><p>- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;</p>  S.C. BASIS RANCH S.R.L.    Aiton  RO România     false  Consilier Relatii Publice <p>- organizarea campaniilor de promovare a evenimentelor;</p><p>- evaluarea eficienței programelor de relaţii publice;</p><p>- participarea la programe de eficientizare a comunicării în organizaţie;</p><p>- pregătirea întâlnirilor de lucru;</p>  Asociația "PRODUS DE CLUJ"    Cluj Napoca  RO România      false Diploma de master  Master în Ingineria Biosistemelor în Industria Alimentară și Agricultură, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică Cluj Napoca    Cluj Napoca  RO România     false Diploma de master  Master în Științe Penale și Criminalistică, Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Bucuresti    Cluj Napoca     false Diploma de licenta  Facultatea de Drept Cluj Napoca, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București    Cluj Napoca  RO România     false Diplomă de Bacalaureat  Liceul Teoretic ”Bogdan Vodă” Vișeu de sus , Maramureș      ro română     en engleză  B1 B1 B1 A2 A2  <p>- capacitate de comunicare foarte bunș și implicare în comunitate prin diverse activități sociale ;</p><p> </p>  <p>- bune competenţe de organizare dobândite în functiile de conducere deținute;</p>  <p>- Certificat de participare  LEGISLAŢIA MUNCII &amp; REVISAL - Procedura de control</p><p>- Certificat de participare  LEGISLAŢIA MUNCII &amp; REVISAL - Evaluarea performantelor angajatilor</p><p>- Certificat de participare - MEDIEREA IN CONTEXTUL NOILOR CODURI</p><p>- Certificat MANAGER PROIECT</p><p>- Certificat EXPERT ACHIZITII PUBLICE</p><p>- Certifficat FORMATOR</p><p></p>  <p>- o bună stăpânire a pachetului Office ( Atestat informatica )</p>  C C B B B   AM B 

