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Cuvânt înainte 
  
 
 Anul 2009 reprezintă un alt moment de referinţă în cadrul Sărbătorilor Argeşului 
şi Muscelului: ediţia a III-a a acestui ciclu de manifestări ştiinţifice, culturale şi artistice 
aduce, în prim plan, iniţiative remarcabile ale instituţiilor de cultură subordonate 
Consiliului Judeţean Argeş: Festivalul Internaţional de Folclor – Carpaţi, ediţia a XXVI-
a; zilele oraşelor: Curtea de Argeş, Câmpulung, Topoloveni, Mioveni; expoziţii muzeale 
tematice, Congresul Internaţional de matematică – informatică; Festivalul medieval Vlad 
Ţepeş – Dracula Fest; inaugurarea sectorului de meşteşuguri din secţia Aer Liber şi a 
Şcolii Slobode Obşteşti de la Muzeul Goleşti. Alături de aceste evenimente, în ziua de 12 
septembrie 2009, începând cu orele 1100, la Muzeul Goleşti, s-a desfăşurat Ziua Fiilor şi 
Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului, dedicată domeniilor: Bancar – 
Financiar, Administraţie Publică şi Economie – Mediul de Afaceri - Industrie. 
 Comisia Judeţeană de evaluare, în colaborare cu cele trei comisii de specialitate, 
au analizat candidaturile celor mai prestigioşi specialişti, propunând Consiliului Judeţean 
Argeş acordarea titlurilor în baza punctajelor obţinute, pentru următoarele categorii: 

- Fii ai Argeşului – 145 de titluri (distribuite pe domenii: 75 în administraţie 
publică, 38 în economie, mediul de afaceri, industrie şi 32 în financiar – 
bancar); 

- Cetăţeni de onoare ai Judeţului Argeş – 24 de titluri; 
- Diplome de excelenţă – 4 titluri; 
- Diplome „Primar de carieră” – 5 titluri. 
La întâlnire, au participat, alături de reprezentanţii celor trei sfere de activitate, fii 

şi cetăţeni de onoare ai ediţiilor precedente, în parcul domeniului Goleşti reunindu-se 
peste 1000 de personalităţi, pentru care începutul lunii septembrie reprezintă, deja,  o 
tradiţie a reintegrării în familia elitelor argeşene. Este un model  cultural generos, care a 
deschis un capitol de micro – istorie locală, cu accent pe biografia colectivă a fiecărui 
grup. Se evidenţiază, totodată, rolul jucat de liderii fiecărei categorii, sentimentul 
apartenenţei la un anumit grup de elită, care îşi are propria traiectorie, psihologie şi 
dinamică de manifestare. 

Consemnarea, în paginile ce urmează, a datelor personale constituie o datorie de 
credinţă pe care ne-am asumat-o cu statornicie, an de an; Catalogul ediţiei a III-a este, ca 
şi precedentele, o cronică vie a judeţului Argeş, mărturisită de cei care, prin viaţa şi 
cariera lor, au îmbogăţit, cu devotament, patrimoniul valorilor autentice: performanţă, 
înalt profesionalism şi devotament civic. Istoria nu uită oamenii de calitate, iar volumul 
de faţă este un alt capitol de onoare al memoriei argeşene. 

 
 
 
 

Dr. Constantin Nicolescu 
Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş 

 



 
 PUNCTUL_1  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES  
 
 

HOTARARE 
privind acordarea unor distinctii in cadrul „Sarbatorilor Argesului si Muscelului - 

editia a III - a" 
 

Consiliul Judetean Arges;  
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului judetean si Procesul 
- verbal al Comisiei consultative;  
Având in vedere:  
 Art. 91 alin. 5 lit. a punctul 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
modificata si completata, republicata;  
 Hotararea consiliului judetean nr. 115/29.06.2009 privind organizarea ciclului de 
manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a 
III -a.  
 Avizul secretarului judetului Arges ;  
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5  
 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. C din Legea nr. 
215/2001, completata, modificata si republicata,  
 

H O T A R A S T E : 
 

ART.1. Se aproba acordarea urmatoarelor categorii de distinctii :  
 Titlul „Cetatean de Onoare al judetului Arges”;  
 Titlul „Fiu/Fiica al/a Argesului”;  
 Diploma de excelenta;  
 Titlul „Primar de cariera”.  
 
ART.2. Comisia constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile 
Argesului si Muscelului", Directia Economica, Directia Stinteze, Strategii, Relatii 
Internationale si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  
 
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica hotararea:  
 Institutiei Prefectului Judetului Arges;  
 Comisiei constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile Argesului 
si Muscelului;  
 



 
 



CONSILIUL JUDETEAN ARGES  
 

HOTARARE 
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a 

Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice 
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a III-a, 2009 

 
Consiliul Judetean Arges ;  
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean si Procesul 
- verbal al Comisiei consultative;  
Avand in vedere:  
 Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;  
 Hotararea consiliului judetean nr. 115/29.06.2009 privind organizarea ciclului de 
manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a 
III –a;  
 Avizul secretarului judetului Arges ;  
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5  
 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata,  
 

HOTARASTE : 
 
ART.1. Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a 
Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile 
Argesului si Muscelului" editia a III-a, 2009, pe sectiunea: economie - mediul de afaceri, 
sistemul bancar si administratie publica, conform anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare.  
ART.2. Comisia constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile 
Argesului si Muscelului", Directia Economica, Directia Stinteze, Strategii, Relatii 
Internationale si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica hotararea:  
 Institutiei Prefectului Judetului Arges;  
 



 
 
 
 
 



 
 

Lista propunerilor pentru titlul de Fiu/Fiica al/a Argeşului - domeniul Administraţie Publică - 02.09.2009 
Nr. 
crt.  

Nume, prenume  Funcţia - Localitatea  Persoana/Instituţia care 
a făcut propunerea  

Observaţii  

1  Anghel Cristian  Primar Baia Mare – 4 
mandate Baia Mare  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş - fost Preşedinte al Federaţiei 
Municipiilor din România cu însemnate 
participări la Conferinţe naţionale şi 
internaţionale, Conferenţiar Universitar la 
Baia Mare cu peste 76 de lucrări şi 4 manuale 
universitare publicate.  

2  Anton Mihai  Director adj. Direcţia 
Economică Primăria 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Piteşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

3  Armencea Adina  Fost Director – Directia 
Judeţeană de Statistică - 
CJ Argeş - Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilită în Argeş de 25 ani, vechime în 
activitate de 30 ani cu numeroase publicaţii şi 
diplome.  

4  Arsenescu Ion  Director coordonator 
D.A.D.R. Argeş - Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Corbeni, Argeş, vechime în activitate 
de 35 ani.  

5  Bâla Cornel Eugen  Şef Serviciu - Serviciul 
Public Judeţean de Pază 
şi Ordine Argeş - Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 25 ani, vechime în 
activitate de 42 ani.  

6  Baţagoi 
Constantin  

Director Coordonator 
Adjunct ITM Argeş- 
Pitesti  

Comisia Consultativă, 
Patronatul IMM  

Născut în Cuca, Argeş - fost secretar al 
Primăriei Tigveni, fost Inspector Şef ITM Argeş, 
cu o vechime în activitate de 35 ani.  

7  Bălăşoiu Aurel  Primar comuna Rociu  Consiliul Local Rociu  Născut în Rociu, Argeş, fost contabil şi secretar 
al com. Rociu, cu o vechime în activitate de 20 
ani.  

8  Bărboi Paul  Consilier Superior în 
cadrul Direcţiei Generale 
Relaţiile cu Prefecturile - 
Bucureşti  

Consiliul Local Bughea 
de Sus  

Născut în Argeş, vechime în activitate de 40 
ani.  
 
 

 



9  Bărbulescu Mircea  Fost Primar Cotmeana - 
2 mandate - Cotmeana  

Consiliul Local 
Cotmeana  

Născut în Cotmeana, Argeş, vechime în 
activitate de 42 ani.  

10  Berevoianu Corneliu  Primar comuna 
Nucşoara  

Comisia Consultativă  Născut în Domneşti, Argeş, Primar al II -lea 
mandat, cu o vechime în activitate de 30 ani.  

11  Bica Dănuţ  Consilier judeţean - 
Consiliul Judeţean Argeş  

Comisia Consultativă  Născut în Curtea de Argeş, Şef Departament 
Relaţii cu Autorităţile - Achiziţii Publice, cu o 
vechime în activitate de 25 ani.  

12  Bivol Manole  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Cîmpulung, Argeş, fost Primar 
Municipiul Piteşti si Municipiul Cîmpulung, cu 
o vechime în activitate de 20 ani.  

13  Bizon Elena  Arhitect Primaria 
Municipiului Curtea de 
Argeş  

Consiliul Local Curtea de 
Argeş  

Născută în Borleşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

14  Breazu Vasilica  Şef Serviciu Evidenţa 
Populaţiei Primaria 
orasului Topoloveni  

Consiliul Local 
Topoloveni  

Născut în Topoloveni, Argeş, vechime în 
activitate de 35 ani.  

15  Catană Gheorghe  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Drăganu, Argeş, a ocupat funcţii de 
conducere în sfera administrativă şi politică a 
judeţului Argeş. A fost Secretar şi Prim 
Secretar al Comitetului Judeţean Argeş, a fost 
Secretar cu probleme de Agricultură în cadrul 
Comitetului judetean Argeş, Preşedinte al 
Consiliului Popular Argeş, iar după 1990 a 
activat în mediul de afaceri, fiind Director 
General al SC Comcereal SA Arges până în anul 
2008, cand s-a pensionat având o vechime în 
activitate de 52 ani.  

16  Căpăţînă Gheorghe  Consilier local oraş 
Mioveni  

Centrul Cultural Mioveni  Născut în Mioveni, Argeş, pensionar , consilier 
local cu o vechime în activitate de peste 30 ani  

17  Cerbureanu Iosiv  Secretar Primaria 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă, 
Molfea Mariusan  

Născut în Brăduleţ, Argeş, consilier juridic, fost 
Director General Prefectura Judetului Argeş, 
cu o vechime în activitate de 30 ani.  
 
 



18  Ciocănău Niculina  Şef Servicu Buget 
Impozite şi Taxe - CJ 
Argeş  

Comisia Consultativă  Născută în Argeş, economist, cu o vechime în 
activitate de 25 ani.  

19  Cîrlan Maria  Director Coordonator 
Casa de Pensii Argeş - 
Pitesti  

Patronatul IMM  Stabilită în Argeş de 25 de ani, cu o vechime în 
activitate de peste 30 ani.  

20  Coman Paul  Director ANAF - 
Bucuresti  

Consiliul Local Cetateni  Născut în Argeş, Consilier personal la 
Cabinetul Preşedintelui ANAF, fost Secretar şi 
Subsecretar la Ministerul Finanţelor Publice, 
fost Director in cadrul BNR, membru al 
Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă 
din Franţa, cu numeroase lucrări publicate.  

21  Constantin Ion  Consilier Juridic Primăria 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 30 ani, fost comandant 
Poliţia Piteşti.  

22  Dănăiţă Julieta  Director – Directia de 
Drumuri (DGAIRDPJ) - CJ 
Argeş  

Comisia Consultativă  Născută în Slobozia, Argeş, cu o indelungată 
experienţă în management (14 ani), cu o 
vechime în activitate de 25 ani.  

23  Despan Florian  Director executiv - 
Consiliul Judeţean Argeş  

Comisia Consultativă  Născut în Cotmeana, Argeş, Director - Direcţia 
Sinteze Strategii Relaţii Internaţionale, cu o 
vechime în activitate de 20 ani.  

24  Diaconescu Cristian  Ministru Ministerul 
Afacerilor Externe  

Comisia Consultativă  Născut din părinţi argeşeni, absolvent al 
Facultăţii de Drept Bucureşti şi Doctor în 
Ştiinţe juridice, în martie 2004 a fost numit 
ministrul Justiţiei; a fost Secretar de Stat 
pentru Afaceri Europene în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, a fost Secretar de Stat 
pentru Afaceri Bilaterale al Ministerului pentru 
Afaceri Externe În cadrul activităţii 
profesionale, remarcăm actvitatea sa didactică 
la Universitatea Hyperion, la Colegiul Naţional 
de Apărare şi la Facultatea de Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene a 
Universităţii Spiru Haret.  
 



25  Dinca Luigi  Preşedinte Asociaţia 
Internaţională a 
Poliţiştilor Regiunea 1 - 
Bucureşti  

Consiliul Local 
Topoloveni  

Născut în Argeş, cu o vechime în activitate de 
20 ani.  

26  Dobrescu Eugen  Director Autoritatea 
Naţională pentru 
Protecţia 
Consumatorilor  

Patronatul IMM  Născut în Argeş, Director la ANPC cu o 
vechime în activitate de 30 ani.  

27  Dobrescu Ion  Consilier cabinet Primar 
– Primăria Municipiului 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Cîmpulung, Argeş, fost sef Serviciu 
Combinat Petrochimic, fost Inginer Sef in 
cadrul IJGCL Argeş, cu o vechime în activitate 
de 30 ani.  

28  Dulamă Ionel  Primar comuna Rucăr  Comisia Consultativă  Născut în Rucăr, Argeş, fost Viceprimar şi 
Secretar Consiliul Local Rucar, cu o vechime în 
activitate de 20 ani  

29  Enescu Leontina 
Luminita  

Director Executiv – 
Directia pentru Proiecte 
cu Finanţare 
Internaţională - CJ Argeş  

Comisia Consultativă  Născută in Argeş, Doctor în Ştiinţe, specialist în 
managementul proiectelor de dezvoltare 
judeţeană, cu o vechime în activitate de 20 
ani.  

30  Frâncu Ion  Pensionar  Centrul Cultural Mioveni  Născut în Colibasi, Argeş, fost Primar Colibasi, 
cu o vechime în activitate de 40 ani.  

31  Georgescu Ion  Primar oraş Mioveni  Comisia Consultativă  Născut în Oarja, Argeş, în perioada 1985 - 
2000, a fost şef depozit cantină la SC 
Automobile Dacia Renault, din anul 2000 până 
în anul 2006 a fost viceprimar al oraşului 
Mioveni.  

32  Gheorghiu Luminiţa  Expert Camera 
Deputatilor - Bucuresti  

Comisia Consultativă  Născută în Bogaţi, Argeş, fost senator, fost 
Secretar de Stat in Ministerul Sănătăţii, fost 
Consilier Local Primăria Bucureşti, fost 
Vicepreşedinte ANPH, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

33  Gheţe Dănau Georgeta  Director Centrul 
Regional de 
Perfectionare - Bucureşti  

Comisia Consultativă  Născută în Argeş, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  



34  Gingăraş Georgiu  Consiler judeţean Argeş  Comisie Consultativa  Născut in Bascov Arges, fost Ministru al 
Tineretului si Sportului, cu o activitate de 25 
ani.  

35  Gîrleanu Ion  Primar comuna Bogaţi  Consilul Local Bogati, 
Asociatia Profesionala 
de Turism si Alimentatie 
Publica cu Vocatie 
Europeana  

Născut în Bogaţi Argeş, jurist cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

36  Iliescu Dan Şerban 
Dragoş  

Preşedinte Consiliul 
Legislativ - Bucuresti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Director al Direcţiei 
Juridice a Secretariatului General al 
Guvernului, fost Preşedinte al Secţiei de Drept 
Public al Consiliului Legislativ, fost 
Vicepreşedinte al Consiliului Legislativ, autor a 
4 monografii şi a peste 35 de articole şi studii 
de specialitate, cu o vechime în activitate de 
peste 30 de ani.  

37  Ion Dumitru  Consilier local oraşul 
Costeşti  

Comisia Consultativă  Născut în Costesti Argeş, fost Primar Costeşti, 
fost Consilier Judeţean, cu o vechime în 
activitate de 40 ani.  

38  Ionică Cornel Constantin  Viceprimar Primăria 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Vedea Argeş, Viceprimar din anul 
2000, cu o vechime în activitate de 25 ani.  

39  Iordache Viorel Danuţ  Coordonator Grup 
Şcolar Mozăceni  

Consiliul Local Mozaceni  Născut în Argeş, fost Primar Mozaceni, cu o 
vechime în activitate de 35 ani.  

40  Leau Vasile  Primar comuna Boteni  Consiliul Local Boteni  Născut în Boteni, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

41  Mihalache Elena  Director Gradiniţa 
Specială Piteşti  

Consiliul Local Teiu  Născută in Argeş, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  

42  Mihăescu Gheorghe  Director – Direcţia 
Servicii Generale  

Comisia Consultativă  Născut în Răteşti, Argeş, în perioada 1977 - 
1981, a fost Vicepreşedinte al Consiliului 
Popular Comunal Răteşti, în perioada 1981 - 
1992,a ocupat diverse funcţii de conducere, 
din 1992 - 1999, Director Adj. la Direcţia 
Administraţie Publică Locală, iar din 1999 şi 
până în prezent Director al Directiei Servicii 



Generale din cadrul Consiliului Judeţean 
Argeş.  

43  Mincu Gheorghe  Pensionar  Consiliul Local Costesti  Născut în Costesti, Argeş, fost Director Şcoala 
Specială Costeşti, cu o vechime în activitate de 
40 ani.  

44  Mirion Gabriela  Arhitect Şef al 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă  Născută în Argeş, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  

45  Neagu Constantin  Pensionar  Centrul Cultural Mioveni  Stabilit în Argeş de 25 ani, fost Primar şi 
Viceprimar oraş Mioveni în perioada 1982-
1990.  

46  Nechita Emilian  Director Direcţia Tehnică 
- Primăria Municipiului 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 25 de ani, membru al 
Corpului Directorilor Tehnici din cadrul 
Asociatiei Municipiilor din Romania, cu o 
vechime în activitate de 25 ani.  

47  Negoescu Vasile  Director Executiv – 
Direcţia Administraţie 
Publică Comunităţi 
Locale - CJ Argeş  

Comisia Consultativă  Născut in Coşeşti, Argeş, fost Şef Birou Resurse 
Umane la Intreprinderea Cinematografică 
Argeş, cu o vechime în activitate de 30 ani.  

48  Niţă Ilie  Viceprimar comuna 
Mozăceni  

Consiliul Local Mozaceni  Născut în Mozăceni, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 35 ani.  

49  Oancea Gheorghe  Pensionar  Comisia Consultativa  Născut în Cîmpulung, Argeş, fost primar de 25 
de ani: al comunei Cetateni, municipiului 
Campulung si municipiului Arad, cu o vechime 
in activitate de 47 ani.  

50  Oprea Gheorghe  Consilier Local - Consiliul 
Local Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut in Uda, Argeş, fost Şef Serviciu 
Salarizare şi tehnician la ICN Piteşti, cu o 
vechime în activitate de 35 ani, în prezent 
pensionar  

51  Oprea Ortensia Mihaela  Şef Serviciu - Consiliul 
Judeţean Argeş  

Comisia Consultativă  Născută în Bughea de Sus, Argeş, cu o vechime 
in activitate de 20 ani.  

52  Orăşanu Floarea  Contabil şef Primăria 
Municipiului Piteşti  

Comisia Consultativă  Născută în Albota, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  
 



53  Penescu Ion  Şef Centru de îngrijire şi 
Asistenţă Bascovele, 
Cotmeana  

Consiliul Local 
Cotmeana  

Născut în Argeş, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  

54  Popa Mircea  Manger General SC Cons 
Eval Pit SRL  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost viceprimar Primăria 
Municipiului Piteşti, fost director CJ Argeş, fost 
inginer şef la şantierul Calea Ferata Vâlcele - 
Rm. Vîlcea cu o vechime in activitate de 30 ani.  

55  Popescu Andrei  Doctor în drept, 
Subecretar de Stat la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Departamentul 
pentru Afaceri Europene 
şi Agentul României 
pentru Curtea de Justiţie 
a Comunităţilor 
Europene  

Consiliul Local Pietroşani  Născut în Retevoiesti, Argeş, fost director 
General în cadrul Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, fost Secretar de Stat în 
Ministerul Integrării Europene, în prezent şi 
prof. univ. SNSPA şi Subsecretar de Stat la 
Departamentul pentru Afaceri Europene, 
agentul României pentru Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene, specialist în Drept 
Internaţional al Muncii şi Drept Social 
European, cu o vechime în activitate de 35 ani 
cu numeroase volume publicate.  

56  Sava Gheorghita  Sef Serviciu Finate - 
Primaria orasului 
Mioveni  

Consiliul Local Mioveni  Născută în Mioveni, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani  

57  Sora Tudor  Consilier juridic – Oficiul 
Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul 
Argeş - Pitesti  

Consiliul Local Mioveni  Născut în Căldăraru, Argeş, fost Secretar şi 
jurist Consult al Consiliului Local Mioveni, cu o 
vechime în activitate de 30 ani.  

58  Stan Elena  Şef Serviciu - Serviciul 
Coordonarea Consiliilor 
Locale, Modernizare , 
Descentralizare - CJ 
Argeş  

Comisia Consultativă  Stabilită în Topoloveni, Argeş de 40 ani, a 
urmat cursurile Facultatii de Drept a 
Universitatii Bucuresti si apoi diverse stagii si 
cursuri postuniversitare, ocupând din anul 
1997 funcţii de conducere în cadrul serviciului 
Juridic din cadrul Consiliului Judeţean Argeş, 
cu o vechime în activitate de 24 ani.  
 
 



59  Stănciulescu Mihaela  Expert coordonator în 
cadrul Instituţiei 
Avocatul Poporului din 
România, Biroul 
Teritorial Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilită în Argeş de 20 ani, cu o vechime în 
activitate de peste 20 de ani.  

60  Stroe Constantina  Director Şcoala Specială 
Costeşti  

Comisia Consultativă  Născută în Costeşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

61  Şerban Ilie  Şef Serviciu Inspectie 
Fiscala A.N.A.F. - 
Bucuresti  

Consiliul Local 
Topoloveni  

Născut în Argeş, fost director al Directiei de 
Informatii Fiscale ANAF, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

62  Ştefănescu Lilica  Pensionar  Comisia Consultativă  Stabilită în Argeş de 20 de ani, fost Arhitect Şef 
Municipiul Piteşti, cu o vechime în activitate 
de 30 ani.  

63  Ştefănescu Maria  Secretar Primăria 
oraşului Mioveni  

Centrul Cultural Mioveni  Născută în Mihăeşti Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

64  Ţintilă Neacşu Elena  Director executiv - 
Primăria Municipiului 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Director si Secretar al 
Primariei Pitesti, cu o vechime în activitate de 
25 ani.  

65  Ungureanu Maria Doina  Secretar Primăria 
oraşului Topoloveni  

Consiliul Local 
Topoloveni  

Născută în Argeş, cu o vechime în activitate de 
20 ani.  

66  Vasile Ion Dan  Consilier Local oraş 
Costeşti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Primar si Viceprimar 
Costeşti, fost Primar com. Buzoeşti, cu o 
vechime în activitate de 25 ani.  

67  Zevedei Nicolae  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Vîlsăneşti, Argeş, fost primar 
Municipiul Curtea de Argeş şi Municipiul 
Piteşti, cu o vechime în activitate de 35 ani.  

      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista propunerilor pentru titlul de Fiu/Fiica a Argeşului - domeniul Economie, Mediu de Afaceri şi Industrie - 02.09.2009 
Nr. 
crt.  

Nume şi prenume  Funcţia - Localitatea  Persoana/Instituţia care a 
facut propunerea  

Observaţii  

1  Albulescu Elena  Pensionar  Arpechim  Stabilită în Argeş de 20 ani, fost economist 
Arpechim, cu o vechime în activitate de 30 
ani.  

2  Atanasiu Dan  Director General ATVA SRL 
- Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, Vicepreşedinte al 
Patronatului IMM, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

3  Badea Gheorghe  Director General Grupul 
Industrial Componente - 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 35 de ani, fost 
Director al Intreprinderii de Subansamble 
Piteşti, autor a peste 25 de brevete 
înregistrate la OSIM, sponsor al unor 
activităţi culturale locale, iniţiator a 
numeroase proiecte internaţionale în 
domeniul producţiei, care a creat peste 
8.000 de locuri de muncă, aplicant al unor 
proiecte cu fonduri europene şi structurale 
pentru creşterea competitivităţii industriale 



şi turistice, cu o vechime în activitate de 35 
ani.  

4  Brănescu Ion  Manager General – SC 
John SRL, Presedinte al 
Camerei de Comert si 
Industrie Arges - Pitesti  

Comisia Consultativă, 
Camera de Comert si 
Industrie Arges  

Născut în Argeş, activităţi economice care 
au creat numeroase locuri de muncă, cu o 
vechime în activitate de 20 ani.  

5  Breazu Paula  Manager SC Bella Conf SRL 
- Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilită în Argeş de 20 ani, fost Director 
Confarg Curtea de Arges, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  
 

6  Burcea Alin  Manager Paralela 45  Comisia Consultativă  Născut în Piteşti, Argeş, fost Secretar de 
Stat la Ministerul Turismului, fost 
Preşedinte şi membru fondator ANAT, cu 
vechime în activitate de 20 ani.  
 

7  Catrina Eugen Nicolae  Administrator grup firme 
SC CARO GROUP SRL - 
Otopeni  
 

Consiliul Local Topoloveni  Născut în Argeş, cu vechime în activitate de 
20 ani.  

8  Căpăţînă Ion  Director General Camera 
de Comerţ şi Industrie 
Arges  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, a fost Director General al 
Intreprinderii de Comerţ Metalo-Chimice, 
iar din 1998 şi pâna în prezent este 
procurator general pentru România al 
Camerei Europene de Experţi a Uniunii 
Europene. Din anul 2000 este Preşedintele 
Departamentului European pentru 
Dezvoltare a Ţărilor Est Europene în cadrul 
Uniunii Camerelor de Experţi Europeni, cu 
vechime în activitate de 30 ani.  

9  Cozma Ioan  Manager General Dr 
Oetker Romania SRL  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş din anul 1984, inginer 
mecanic, a contribuit la dezvoltarea 
mediului privat înca din anul 1991, din 1998 
fiind Director General la Dr. Oetker unde 



are 246 de angajaţi, investind în fabrica de 
la Curtea de Argeş peste 25 mil. euro, a 
făcut importante sponsorizări (peste 60 mii 
euro doar în 2009), cu o vechime în 
activitate de 25 ani.  

10  Crăciunescu Vernel  Presedinte Confarg Curtea 
de Arges si director 
General la SC Computer 
Star SRL si SC Geoter 
Proiect SRL  

Comisia Consultativa  Născut în Piteşti, Argeş cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

11  Croitoru Constantin  Director General SC SRGM 
Garantii Mobiliare SRL - 
Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Piteşti, Arges de peste 20 de ani, 
a creat numeroase locuri de muncă şi are 
colaborări externe, cu vechime în activitate 
de 20 ani.  

12  Dicu George  Manager General SC Radic 
Star  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, are o activitate economică 
semnificativă în domeniul producţiei 
alimentare asigurând numeroase locuri de 
muncă.  

13  Dobre Grigore  Director General – SC Zeus 
SA – Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 20 de ani, a creat 
numeroase locuri de muncă , cu vechime în 
activitate de 25 ani.  
 

14  Drăgoi Marian  Director General Autoklass 
– Mercedes Benz - Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Izvoru, Argeş, cu lucrări 
importante de construcţii industriale, cu 
vechime în activitate de 20 ani.  

15  Erbaşu Elena  Presedinte CA la SC 
Constructii Erbasu SA - 
Bucureşti  

Consiliul Local Bogati  Nascută în Bogaţi, Argeş, activităţi de 
construcţii în Bucureşti şi în ţară, 
numeroase locuri de muncă şi activităţi de 
sponsorizare pentru copiii din Argeş, cu 
vechime în activitate de 20 ani.  

16  Găgeanu Cecilia  Director Tehnic – SC 
Sonimpex Serv Com SRL – 
Topoloveni  

Consiliul Local Topoloveni  Stabilită în Argeş de 20 ani, a creat locuri de 
munca în domeniul conservelor de 
alimente, producţie pentru export, cu 
vechime în activitate de 25 ani.  



17  Găgeanu Ion  Director Mijloace Fixe - SC 
Qab Pepsi Americas - 
Topoloveni  

Consiliul Local Topoloveni  Născut în Argeş, a creat numeroase locuri 
de muncă, cu vechime în activitate de peste 
30 de ani.  

18  Gheorghescu Constantin  Pensionar  Comisia Consultativă, dl. 
Spiridon Cristocea  

Născut în Dobreşti, Argeş, Doctor în Ştiinţe 
Economice, fost Director Executiv 
Organizaţia Patronală Pielărie, Încălţăminte, 
Blănărie, Marochinărie, Mănuşi cauciuc şi 
Mase plastice, fost Ministru Adjunct al 
Ministerului Industriei Uşoare, cu o 
vechime în activitate de 35 ani.  

19  Ilea Aurel  SC Quark SRL - Curtea de 
Arges  

Consiliul Local Curtea de 
Arges  

Stabilit în Argeş de 40 ani, fost inginer şef la 
Uzina de Autoturisme Dacia, fost director la 
Electro Argeş, Curtea de Argeş, cu o 
vechime în activitate de 30 ani.  
 
 

20  Iliescu Liviu  Director General Cornul 
Vanatorului, 
vicepresedinte al APTAP  

Comisia Consultativa, 
APTAPVE  

Născut în Gliganu de Sus, Arges, cu o 
vechime în activitate de 35 ani, asigurând 
locuri de muncă pentru 250 de angajaţi.  

21  Manole Gheorghe  Director General al SC 
PETROM SA, rafinaria 
Petrobrazi  

Comisia Consultativa  Născut în Argeş, cu o vehime în activitate 
de 35 ani, fost director economic Arpechim 
şi director general la Rafinăria Arpechim.  

22  Meculescu Marin  Director – SC Comesad SA 
- Piteşti  

Dan Ionescu AOA  Născut în Argeş, fost director la SC TCIP SA, 
la SC CIPROM SA, executant a numeroase 
lucrări de drumuri, poduri, sonde de foraj şi 
de producţie, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  

23  Nicolescu Marian  Manager SC Camp 2000 
Ratesti SRL - Ratesti  

Consiliul Local Ratesti  Născut în Răteşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani  
 
 

24  Olărescu Adrian  Director – SC Energoplast 
Group SA - Bucureşti  

Consiliul Local Musatesti  Născut în Stroieşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani  

25  Olteanu Constantin  Director General Total Comisia Consultativă  Născut în Ciofrîngeni, Argeş, cu o vechime 



Service International 
Reprezentanta Renault si 
Nissan - Constanta  

de 40 ani în activitatea de valorificare şi 
reparaţii automobile.  

26  Olteanu Gheorghe  Director General – 
ICEMENERG - Bucureşti  

Consiliul Local Suici  Născut în Şuici, Argeş, Cercetător Ştiinţific, 
a realizat 2 invenţii şi 70 inovaţii in 
domeniul masinilor electrice, are 
numeroase lucrari publicate, vicepreşedinte 
al Patronatului Energia şi membru în 
Comitetul Naţional Român WEC, deţinător a 
numeroase brevete medaliate cu aur, argint 
şi bronz la diverse competiţii din UE din 
2008.  

27  Oprican Gheorghe  Manager General SC 
Girom International SRL - 
Bucuresti  

Consiliul Local Albota  Născut în Argeş, cu o vechime de 20 ani în 
electromecanică şi automatizări.  

28  Paleru Gheorghe  Pensionar  Badea Gheorghe  Născut în Piteşti, Argeş, fost Director 
General şi Director Plan Producţie al 
Intreprinderii de Autoturisme , fost director 
general al SEGMOT SA, are numeroase 
publicaţii, invenţii şi inovaţii, ctitor al 
Fabricii de Producţie Segmenti şi seturi 
motoare auto şi tractoare ale căror produse 
aveau desfacere la export peste 60% , cu o 
vechime de 40 ani pe Platforma Industrială 
Colibaşi.  

29  Petcu Dumitru  Director General SC 
Alprom SA – Piteşti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 40 ani, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

30  Pietrăreanu Ion  Pensionar  Consiliul Local 
Dragoslavele  

Născut în Dragoslavele, Argeş, fost Director 
General CPL - Piteşti, sponsor al numeroase 
lucrări edilitare din Dragoslavele, cu o 
vechime în activitate de 40 ani.  

31  Popa Eugen  Director Tehnic SC 
Hidroconstructia SA - 
Bucuresti  

Comisia Consultativă  Născut în Piteşti, Argeş, coordonator a 
numeroase lucrări specifice domeniului, a 
creat numeroase locuri de munca, cu o 



vechime în activitate de 20 ani.  
32  Popescu Elena  Pensionara  Consiliul Local Musatesti  Stabilită în Argeş de peste 30 de ani, fost 

Inginer agronom cu o vechime în activitate 
de 40 ani.  

33  Saru Ion  Asociat unic - SC Spicul 
Brâncovenesc SRL - 
Topoloveni  

Consiliul Local Topoloveni  Născut în Argeş, cu o vechime în activitate 
de 20 ani.  

34  Schiaucu Paul  Director General - SC 
Daperom Grup Auto SA - 
Pitesti  

Gheorghe Badea, Dan 
Ionescu  

Născut în Lereşti, Argeş, consilier local al 
Municipiului Piteşti, Preşedinte al 
Producătorilor şi Importatorilor din 
Romania, fost director general al SC EURIAL 
România, cu o vechime în activitate de 25 
ani.  

35  Stanciu Ioan  Pensionar si Director – SC 
Sandrina Comp - Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Săpata, Argeş, fost Preşedinte al 
Cooperativei Piteşti, fost Preşedinte al 
Cooperativei de Consum Bascov, 
actualmente furnizor de echipamente Dacia 
Mioveni, creând peste 40 de locuri de 
munca, cu o vechime în activitate de 35 ani.  
 
 

36  Stanciulov Bibiana Dolores  Director General SC 
Sonimpex Serv Com SRL - 
Topoloveni  

Consiliul Local Topoloveni  Stabilită în Argeş de peste 20 de ani, cu o 
vechime în activitate de 25 de ani.  

37  Văsâi Gheorghe  Manager General SC 
Girexim SA  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, cu o activitate economică 
importantă care asigură un număr 
important de locuri de muncă, având o 
vechime în activitate de 25 ani.  

38  Vişoiu Valentin  Director General - SC 
Conarg SA - Pitesti  

Gheorghe Badea, Dan 
Ionescu  

Născut în Argeş, cu o vechime în activitate 
de 20 ani, a creat numeroase locuri de 
munca în domeniul construcţiilor.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista propuneri pentru titlul de Fiu/Fiica al/a Argeşului - domeniul Bancar Finanţe - 02.09.2009 
Nr. 
crt.  

Nume şi prenume  Funcţia - Localitatea  Persoana/Instituţia care 
a facut propunerea  

Observaţii  

1  Arsene Nicolae  Director Executiv – 
Romanian International 
Bank RIB - filiala Argeş - 
Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Director BCR, fost Presedinte 
BTT Argeş, cu o vechime în activitate de 30 ani.  

2  Bogoi Dan Sergiu  Director BNR - filiala 
Argeş - Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Piteşti, Argeş, Lector universitar cu lucrari 
de specialitate publicate, cu o vechime în activitate 
de 25 ani.  

3  Caval George Dorin  Director executiv - BRD 
Grup - filiala Argeş - 
Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 25 de ani, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

4  Crăciunel Petre  Director – Credit Europe 
Bank - filiala Argeş - 

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 20 de ani, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  



Pitesti  
5  Dumitrică Ilie  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Teiu, Argeş, fost director BRD - filiala 

Argeş, cu o vechime în activitate de 35 ani.  
6  Gheorghescu Eugeniu  Director Executiv 

Adjunct - Direcţia de 
Control fiscal Argeş - 
Pitesti  

Directia Generala a 
Finantelor Publice Argeş  

Născut în Dobreşti, Argeş, fost Director General 
Adjunct al DGFP Argeş, cu o vechime în activitate de 
30 ani.  

7  Gherghina Gheorghe  Secretar de stat 
Ministerul Finanţelor - 
Bucureşti  

Consiliul Local Suici  Născut în Şuici, Argeş, Doctor in Economie si 
profesor asociat, fost Director General si Secretar 
de Stat in Ministerul Finantelor, autor de articole si 
studii de specialitate cu o vechime în activitate de 
35 ani.  

8  Goran Florian  Director B. C. Carpatica - 
filiala Argeş - Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 30 de ani, fost Inspector 
General si Director al DGFP Argeş, fost Comisar Sef 
Garda Financiara Argeş, cu o vechime în activitate 
de 30 ani.  
 
 

9  Hera Gheorghe  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Cîmpulung, Argeş, fost Director al Bancii 
de Investitii sucursala Argeş, cu o vechime în 
activitate de 35 ani.  

10  Hirizan Nicolae  Pensionar  Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş, fost Director al BNR Pitesti si BNR 
Argeş, cu o vechime în activitate de 40 ani.  

11  Ionescu Aurelian  Pensionar  Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de peste 25 de ani, fost Director 
Banca Agricola, cu o vechime în activitate de 35 ani.  

12  Ionescu Gheorghe  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Albota, Argeş, fost Director adj. BNR - 
filiala Argeş,cu o vechime în activitate de 35 ani.  

13  Ivaşcu Ion  Director CEC Bank - 
sucursala Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Mărăcineni, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 20 ani.  

14  Lozici Doina Mariana  Trezorier Şef – Direcţia 
Generală a Finanţelor 
Publice Argeş - Piteşti  

Directia Generala a 
Finantelor Publice Argeş, 
Bogoi Dan Sergiu  

Născută în Piteşti, Argeş, cu o vechime în activitate 
de peste 25 de ani.  

15  Marinache Gheorghe  Pensionar  Consiliul Local Teiu  Născut în Teiu, Argeş, fost Contabil Sef si Director 



executiv – Servagromec Piteşti – Sucursala Teiu, cu 
o vechime în activitate de 30 ani.  

16  Mihai Cristian  Director Reginal – 
Volksbank Romania S.A. 
- Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, cu o vechime în activitate de 20 
ani.  

17  Miţoi Ion  Referent BNR – Piteşti  Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Director Bankcoop, cu o 
vechime în activitate de 25 ani.  

18  Modrojan Ilie  Director Agentie C.E.C 
Bank - Sucursala Argeş - 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, cu o vechime în activitate de 20 
ani.  

19  Niţu Ion  Preşedinte Romanian 
International Bank S.A - 
Bucureşti  

Comisia Consultativă, 
Consiliul Local Ţiţeşti  

Născut în Ţiţeşti, Argeş, Presedinte al RIB , prof. 
univ. dr. Auditor Financiar Autorizat si Expert 
Contabil Autorizat, cu o vechime în activitate de 30 
ani.  

20  Popescu Ion  Director General 
Raiffaisen Bank - Pitesti  

Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 20 ani, fost Director Financiar la 
Automobile Dacia Pitesti, fost Manager la ABN 
AMRO BANK si BANCOREX SA, evaluator ANEVAR si 
expert CECCAR, cu o vechime în activitate de 20 ani.  

21  Roşulescu Longin  Pensionar  Comisia Consultativă  Stabilit în Argeş de 25 ani - fost salariat Serviciul 
Regional de Control si Revizie Argeş, fost Inspector 
General si Director Adjunct al Directiei Teritoriale 
Financiare de Stat Argeş, cu o vechime în activitate 
de 35 ani.  

22  Rotaru Nicolae  Director - SC Promec SA, 
SC Condor Exchange 
Group SRL - Bucuresti  

Consiliul Local Corbi  Născut în Corbi, Argeş, fost Vicepresedinte al Bancii 
de Investitii si Dezvoltare SA, fost Director Adjunct 
al BNR, cu o vechime în activitate de 35 ani.  

23  Scarlat Ioan  Pensionar  Directia Generala a 
Finantelor Publice Argeş  

Stabilit in Argeş de 25 ani, fost Director Curtea de 
Conturi Argeş, cu o vechime în activitate de 35 ani.  

24  Simionaş Alexandru 
Cristian  

Director Regionala Bank 
Leumi Romania - 12 jud. 
din Muntenia - Pitesti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, fost Director Adjunct al DGFP 
Argeş, cu o vechime în activitate de 25 ani.  

25  Stegărescu Maria  Contabil Sef Centru 
Bugetar Ion Mihalache - 
Topoloveni  

Consiliul Local 
Topoloveni  

Născută în Argeş, cu o vechime în activitate de 30 
ani.  



26  Stoian Aurel  Comisar Şef – Garda 
Financiară secţia Argeş - 
Piteşti  

Comisia Consultativă  Născut în Argeş, Doctor in Stiinte Economice, cu o 
vechime în activitate de 30 ani.  

27  Şuţa Ion  Director Raiffeisen Bank 
– Agenţia Domneşti  

Consiliul Local Domnesti  Născut în Domneşti, Argeş, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

28  Tănăsescu Mihai  Director pentru Romania 
al FMI  

Consiliul Local Valea 
Mare Pravat  

Fost Ministru al Finantelor Publice, fost Director 
Executiv Adjunct al Bancii Mondiale pentru un grup 
de 12 tari, cu studii facute la Paris, Washington DC, 
Harvard, Cavaler al Regiunii de Onoare in Grad de 
Comandor, al Frantei si decorat cu Steaua Romaniei 
in grad de Cavaler, cu numeroase lucrari stiintifice 
publicate in presa de specialitate, cu o vechime în 
activitate de 30 ani.  

29  Ţurlea Marin  Director Coordonator 
Adj. - Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Argeş 
– Piteşti  

Molfea Mariusan, 
Directia Generala a 
Finantelor Publice Argeş, 
Comisia Consultativă  
 

Născut în Slobozia, Argeş, cu o vechime în activitate 
de 25 ani.  

30  Vlăsceanu Gheorghe  Director Adjunct Curtea 
de Conturi a Romaniei - 
Bucuresti  

Consiliul Local 
Topoloveni, Comisia 
Consultativă  

Născut în Argeş, Doctor in Economie, cu o vechime 
în activitate de 20 ani.  

31  Voicu Ion  Pensionar  Comisia Consultativă  Născut în Bradu, Argeş, fost director adj. Curtea de 
Conturi Argeş.  

32  Vorniceanu Marius  Consilier de Conturi – 
Curtea de Conturi a 
Romaniei - Bucuresti  

Curtea de Conturi  Născut în Humele, Argeş, fost Director şi Director 
General Adjunct al DGAMC din Ministerul 
Economiei si Finantelor, expert evaluator ANEVAR 
si CECCAR, doctor în economie si cadru didactic 
asociat, autor de lucrari de specialitate, cu o 
vechime în activitate de 30 ani.  

 
 



 
CONSILIUL JUDETEAN ARGES  
 
 

HOTARARE 
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al 

judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice 
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a III-a , 2009 

 
Consiliul Judetean Arges ;  
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean si 
Procesul - verbal al Comisiei consultative;  
Avand in vedere:  
 Art. 36 alin 8 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
actualizata;  
 Hotararea consiliului judetean nr. 115/29.06.2009 privind organizarea ciclului de 
manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a 
III –a;  
 Avizul secretarului judetului Arges ;  
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5  
 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata  
 
 

HOTARASTE : 
 
 
ART.1. Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda titlul de "Cetatean de Onoare al 
judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice 
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a III-a 2009, pe sectiunea: economie - 
mediul de afaceri, sistemul bancar si administratie publica,conform anexei, parte 
integranta din prezenta hotarare. 
  
ART.2. Comisia constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile 
Argesului si Muscelului", Directia Economica, Directia Stinteze, Strategii, Relatii 
Internationale si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
 
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica hotararea: 
 
 
 



 

 



Nr. 
crt.  

Nume, prenume  Funcţia  Observaţii  

1  Anghel Cristian  Primar Baia Mare – 4 
mandate Baia Mare  

Născut în Argeş, este Prim Vicepreşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, 
Preşedinte al Federaţei Autorităţilor Locale din România, Preşedinte al Asociaţiei 
Oraşe Energie în România, si are însemnate participări la Conferinţe naţionale şi 
internaţionale. Este, totdată, Conferenţiar Universitar Doctor la Universitatea 
Baia Mare având peste 76 de lucrări şi 4 manuale universitare publicate; a 
participat la 85 de conferinţe, seminarii, reuniunii din ţară şi strainătate. Este 
Primar ales neintrerupt din 1993, şi se bucura de o mare preţuire în cadrul 
judeţului Baia Mare, obţinând performanţe remarcabile nu doar în plan 
judeţean, ci şi la nivel naţional si internaţional  

2  Badea Gheorghe  Director General Grupul 
Industrial Componente - 
Piteşti  

Stabilit în Argeş de peste 35 de ani, fost Director al Intreprinderii de 
Subansamble Piteşti, autor a peste 25 de brevete înregistrate la OSIM, sponsor 
al unor activităţi culturale locale, iniţiator a numeroase proiecte internaţionale 
în domeniul producţiei, care a creat peste 8.000 de locuri de munca, aplicant al 
unor proiecte cu fonduri europene şi structurale pentru creşterea 
competitivităţii industriale şi turistice, cu o vechime în activitate de 35 ani.  

3  Boţârca Gheorghiţă  Primar oraşul Topoloveni  Născut în Argeş, absolvent al SNSPA Bucureşti, Facultatea de Administraţie 
Publică Locală, Primar al oraşului Topoloveni din decembrie 1989 şi până în 
prezent, perioadă în care a contribuit major la dezvoltarea economică, socială, 
culturală şi editilar-gospodărească a oraşului (complex multifuncţional, sală de 
sport, 2 şcolii şi o grădiniţă, construcţie apartamente, centru industrial, 
monumente etc.). Are o vechime în activitate de peste 30 de ani şi este 
deţinător al titlului de Cavaler acordat de Preşedintele României în anul 2005.  

4  Catană Gheorghe  Pensionar  Născut în Drăganu Argeş, a ocupat funcţii de conducere în sfera administrativă şi 
politică a judeţului Argeş. A fost Secretar şi Prim Secretar al Comitetului 
Judeţean Argeş, a fost Secretar cu probleme de Agricultură în cadrul Comitetului 
judetean Argeş, Preşedinte al Consiliului Popular Argeş, iar după 1990 a activat 
în mediul de afaceri, fiind Director General al SC Comcereal SA Arges până în 
anul 2008, cand s-a pensionat având o vechime în activitate de 52 ani.  

5  Constantin - Dulcan 
Dumitru  

Şef catedra Prof .Univ. Dr., 
membru al Academiei 
Americane de Neurologie, 
membru al Societatii 

Născut în Argeş, medic specialist în Neurologie şi Pshiatrie, Şef Catedră 
Neurologie la Universitatea Titu Maiorescu şi Prof. Univ. din 1998, Clinica de 
Neurologie a Spitalului Militar Central Bucureşti, Doctor în Medicină din anul 
1962, Doctor în Stiinţe Medicale din anul 1976, deţine numeroase titluri 



Europene de Neurologie  onorifice în ţară şi în străinătate: membru al Societăţii Române de Neurologie, 
membru al Societătii Române de Pshiatrie, membru al Academiei Americane de 
Neurologie, membru al Societăţii Europene de Neurologie, membru al 
Organizaţiei Internaţionale de Cercetare a Creierului, membru al Societăţii 
Române şi Internaţionale de Inginerie Clinica si Medicina computerizată. Este 
autorul a peste 239 de lucrări stiinţifice publicate, dintre care "Inteligenţa 
materiei" si "În cautarea sensului pierdut" sunt deosebit de apreciate.  

6  Costache Florea  Vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Argeş  

Născut în Izvoru Argeş, a urmat studiile superioare la Timişoara, la Institutul 
Politehnic Traian Vuia, precum şi numeroase cursuri postuniversitare, stagii de 
pregătire, colocvii în ţară şi în străinătate pentru domeniile: energetică şi 
administraţie. Din anul 1980 şi până în 1990 a lucrat la Electrocentrale Piteşti 
unde a fost Director Tehnic, apoi la IJGCL Argeş unde a fost Director General, iar 
în perioada 1992 - 1996, a fost Preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş. 
Începând cu anul 1996 şi până în prezent este Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Argeş, răspunzând de coordonarea şi conducerea instituţiilor din 
numeroase domenii de activitate, de coordonarea şi derularea a unor 
imporatante bugete şi proiecte, precum şi de derularea proiectelor economice 
de perspectiva, în cadrul echipei de conducere din Consiliul Judeţean Argeş.  

7  Diaconescu Cristian  Ministru - Ministerul 
Afacerilor Externe  

Născut din părinţi argeşeni, absolvent al Facultăţii de Drept Bucureşti şi Doctor 
în Ştiinţe juridice, în martie 2004 a fost numit ministrul Justiţiei; în perioada 
ianuarie- martie 2004, a fost Secretar de Stat pentru Afaceri Europene în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, iar în perioada decembrie 2000 -ianuarie 2004, a 
fost Secretar de Stat pentru Afaceri Bilaterale al Ministerului pentru Afaceri 
Externe şi negociator şef pentru Tratatul privind regimul frontierei de stat 
româno-ucrainiene şi pentru Tratatul Politic de bază între România şi Federaţia 
Rusă. În cadrul activităţii profesionale, remarcăm actvitatea sa didactică la 
Universitatea Hyperion, la Colegiul Naţional de Apărare şi la Facultatea de Relaţii 
Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii Spiru Haret.  

8  Fourmont Francois  Director General Grup 
Renault  

Născut in anul 1948, în Bretania, Franţa, Doctor în Stiinţe Economice, specialist 
în Resurse Umane. Din 1975, a fost Director de Personal la Uzina Billancourt, în 
Regiunea Pariziana iar din 1981, a fost Director al Uzinei Maubeuge din Nordul 
Franţei. Cariera de Director a continuat în 1988, la Uzina Sandouville din 
Normandia, în 1993, la Mans, apoi la ASI şi la Renault Nissan din 2000. În iulie 
2003, a fost numit Director General la Uzina Dacia Piteşti, unde Renault-ul 



cumparase Dacia, investind 1 miliard euro. În momentul de faţă, uzina condusa 
de dl. Francois Fourmont are o productie estimată de 400.000 automobile, 
înregistreaza venituri de peste 2 miliarde de euro şi asigură zeci de mii de locuri 
de muncă pentru tot atâţia argeşeni.  

9  Gherghina Gheorghe  Secretar de stat Ministerul 
Finanţelor - Bucureşti  

Născut în Şuici Argeş, Doctor în Economie şi profesor asociat la ASE Bucureşti şi 
Universitatea Dimitrie Cantemir, activitatea profesională a avut o traiectorie de 
excepţie, în perioada 1990 - 2000 fiind Director General în Ministerul Finanţelor, 
iar intre anii 2001 - 2005 ocupând funcţia de Secretar de Stat la Ministerul 
Finanţelor, funcţie pe care o deţine şi în prezent. Autor de articole şi studii de 
specialitate, are o vechime în activitate de peste 25 de ani.  

10  Iliescu Dan Şerban 
Dragoş  

Preşedinte Consiliul 
Legislativ - Bucuresti  

Născut în Argeş, fost Director al Direcţiei Juridice a Secretariatului General al 
Guvernului, în perioada 1990 - 1995, fost Preşedinte al Secţiei de Drept Public al 
Consiliului Legislativ, în perioada 1995 - 2000, fost Vicepreşedinte al Consiliului 
Legislativ, în aceeaşi perioadă. Din anul 2000 şi până în prezent este 
Preşedintele Consiliului Legislativ al României. A colaborat la elaborarea unui 
număr de 4 monografii şi a peste 35 de articole şi studii de specialitate, având o 
vechime în activitate de peste 30 de ani.  

11  Matea Nicolae  Fost Director General al SC 
Automobile ARO SA  

Născut în Argeş, de profesie inginer, a lucrat în perioada 1970 - 1974, la Centrul 
de Proiectare şi Cerecetare al Intreprinderii de Autoturisme Piteşti iar începand 
cu anul 1978 a fost Şef Serviciu CTC al Intreprinderii de Autoturisme Piteşti. În 
1981, devine Director General al Intreprinderii de Autoturisme Piteşti şi apoi 
Director General Adjunct al Centralei de Autoturisme Piteşti. În perioada 1994 - 
1996, a fost consilier al Directorului General al SC Automobile Dacia SA, iar în 
perioada 2003 - 2005, a fost Director General al SC Automobile ARO SA.  

12  Murărescu Maria  Realizator şi prezentator 
TV  

Născută din părinţi argeşeni, a devenit din 1972 redactor la Radio România, iar 
din 1977 redactor şi realizator de emisiuni folclorice la TVR ; a realizat cicluri 
personale de emisiuni din care precizăm :"La obârsia cântecului", "Disc muzical 
folcloric", "Cercul tinerilor folclorişti". Din anul 1978 a pus bazele emisiunii 
Tezaur Folcloric, emisiune în care au fost lansaţi şi promovaţi cei mai valoroşi 
solişti de pe întregul cuprins al ţării. A participat şi a organizat un număr 
însemnat de emisiuni duplex bucurându-se de o reală apreciere din partea 
tuturor categoriilor de telespectatori.  



13  Niţu Ion  Preşedinte Romanian 
International Bank S.A - 
Bucureşti  

Născut în Argeş, Presedinte al RIB ,doctor în ştiinţe economice specialitatea 
Monedă- Credit - 1999, prof. univ. dr. şi decan la Universitatea Atheneum, 
precum şi Auditor Financiar Autorizat si Expert Contabil Autorizat; este autor 
unic sau în colaborare a numeroase cărţi şi cursuri universitare, publicate în 
edituri de prestigiu, având o activitate de peste 30 de ani  

14  Oancea Gheorghe  Pensionar  Născut în Cîmpulung Argeş, în anul 1933, şi-a început existenţa ca ucenic 
calificându-se în meseria de lăcătuş mecanic, în perioada 1947 - 1950.Din anul 
1950, a lucrat la IMS până în 1953, cand a fost transferat la Direcţia Regională 
Constanţa, ca Ofiţer. În perioada 1956 - 1965, a lucrat la Aro Cîmpulung. 
Începând cu anul 1968, a devenit Primar al comunei Cetăţeni, unde a ramas 
până în anul 1979, când a devenit Preşedinte al Sindicatelor din Cîmpulung. A 
fost, in continuare, ales Prim Secretar şi Primar al oraşului Cîmpulung, până în 
anul 1987, iar apoi, până în anul 1990, a fost Primar al municipiului Arad, de 
unde s-a pensionat. Între anii 1992 - 1996, a fost ales Primar al municipiului 
Cîmpulung, ca o dovadă a încrederii concetăţenilor săi în calităţile manageriale 
şi adminstrative, dovedite printr-o activitate de 47 de ani  

15  Paleru Gheorghe  Fost Director al 
Intreprinderii de 
Autoturisme  

Născut în Argeş, fost Director General si Director Plan Productie al Intreprinderii 
de Autoturisme , fost director general al SEGMOT SA, are numeroase publicatii, 
inventii si inovatii, ctitor al Fabricii de Productie Segmenti si seturi motoare auto 
si tractoare ale caror produse aveau desfacere la export peste 60% , cu o 
vechime de peste 40 de ani pe Platforma Industriala Colibasi.  

16  Pendiuc Tudor  Primar Municipiul Piteşti  Stabilit în Argeş de peste 30 de ani a fost viceprimar al municipiului Piteşti în 
perioada 1990-1991; suprefect al Judeţului Argeş din 1991-1992, iar începând cu 
anul 1992 şi până în prezent primar al municipiului Piteşti, este doctor în relaţii 
Internaţionale din 1992 şi membrul al Societăţii de Ştiinţe Matematice din 
România, din anul 2000 fiind de asemenea cadru didactic universitar la 
Universitatea Piteşti şi apoi la Universitatea Constantin Brâncoveanu. Deţine 
funcţii importante în cadrul Federaţiei Autorităţilor Locale din România 
şiconduce Comitetul Local de Coordonare al Programului de Dezvoltare Durabilă 
al Municipiului Piteşti. Are o strânsă colaborare cu autorităţile locale şi cu ONG -
urile autorităţilor locale din străinătate: Suedia, Olanda, Ohio-SUA, Italia, Serbia. 
A contribuit la elaborarea şi modificarea a unor importante acte normative 
privind administraţia publică locală şi a prezentat 27 lucrări didactice şi ştiinţifice 
în domeniul informaticii industriale şi economice.  



17  Popescu Andrei  Doctor în drept, Subecretar 
de Stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, 
Departamentul pentru 
Afaceri Europene şi 
Agentul României pentru 
Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene  

Născut în Argeş, Doctor în Drept din 1980, prof. univ. SNSPA Bucureşti, fost 
Director General Adjunct în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale între 
1991 -1992, Director al Direcţiei Relaţii Internaţionale in cadrul aceluiaşi 
minister, în perioada 1992 - 1996; a fost Secretar de Stat în Ministerul Integrării 
Europene în perioada 2001 - 2005, iar in prezent este Agentul României pentru 
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi Subsecretar de Stat la 
Departamentul pentru Afaceri Europene. Este specialist în Drept Internaţional al 
Muncii şi Drept Social European, a publicat peste 33 de lucrări de specialitate în 
tară şi in străinătate, cu o vechime în activitate de peste 35 de ani.  

18  Proca Marcel  Prefectul Judetului Argeş  Absolvent al Facultăţi ide Automatică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, 
a lucrat în perioada 1975 - 1990, la Autoturisme Dacia în cadrul Centrului de 
Cercetare şi inginerie Tehnologică Piteşti, unde a deţinut funcţia de Cercetător 
Ştiinţific I. Din anul 1990 şi până în prezent a activat în sectorul privat, fiind 
director şi actionar majoritar a mai multor societăţi comerciale, dintre care 
menţionăm: SC Senator P&P SRL, Demco SRL, Tipcomp SRL, Tiparg SA, Media 
Design RO etc. asigurând zeci de locuri de muncă pentru numeroase domenii de 
activitate. A deţinut 3 mandate de consilier judeţean în cadrul CJ Argeş şi, 
începand din anul 2009, este Prefect al Judeţului Argeş.  

19  Stoica Elena  Profesor, pictor, 
coordonator al grupului de 
mici pictori din Corbeni  

Absolventă a Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii Timişoara, promoţia 1972, 
s-a stabilit în Argeş de peste 30 de ani, unde a fost profesoară la Şcoala Albeştii 
de Argeş vreme de 28 de ani. Din anul 2003 şi până în anul 2007 a fost 
profesoară la Şcoala Corbeni. În anul 1976, a înfiinţat Cercul de Artă Plastică 
"Cromo" - Albeşti căruia, în 2001, îi schimbă numele în "Culoare şi Vis", cerc pe 
care îl va muta în comuna Corbeni - Argeş. În toată această perioadă, artista a 
cultivat potenţialul creator al elevilor, antrenându-i într-o activitate de 
performanţă care a atras sute de premii naţionale şi internaţionale în 
numeroase ţări: Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovenia, Macedonia, Vietnam, China, 
Japonia, ş-a. Lucrările executate de micii pictori fac parte din colecţii particulare 
prestigioase sau din mari expoziţii din România şi Europa. An de an, grupul de 
mici pictori, coordonat de doamna Stoica, călătoreşte în numeroase state din 
SUA pentru a împărtăşi copiilor americani tehnica lor de pictură, bazată pe 
dezvoltarea creativităţii. Profesoar Elena Stoica este nu doar o pictoriţă de mare 
talent, ci şi un maestru al unei Şcoli unice de pictori în devenire.  



20  Tănăsescu Mihai  Director pentru Romania al 
FMI  

Fost Ministru al Finantelor Publice, fost Director Executiv Adjunct al Bancii 
Mondiale pentru un grup de 12 tari, cu studii facute la Paris, Washington DC, 
Harvard, Cavaler al Regiunii de Onoare in Grad de Comandor, al Frantei si 
decorat cu Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu numeroase lucrari stiintifice 
publicate in presa de specialitate, cu o vechime in activitate de peste 30 de ani.  

21  Tudose Elisaveta  Primar comuna Coşeşti  Născută în Coşeşti Argeş, a devenit Primarul comunei Coşeşti din anul 1979, 
funcţie pe carea deţinut-o până în anul 1990. A revenit ca Viceprimar în 1996, 
iar din anul 2000 şi până în prezent este Primar în comuna Coşeşti. Dintre 
realizările foarte importante, menţionăm: alimentarea cu apă potabilă a întregii 
comune atât cu fonduri externe cât şi cu buget local, în valoare de peste 70 mld. 
lei vechi; construirea unui sediul al primăriei dotat cu mobiler şi aparatură de 
ultimă generaţie, modernizarea a 3 şcoli care au fost reabilitate şi dotate cu 
încălzire centrală; renovarea şi modernizarea celor 5 cămine culturale; 
alimentarea cu apă potabilă a şcolilor şi bisericilor; începerea lucrărilor de 
canalizare. Începând cu anul 2002 a iniţiat Festivalul Ţuicii şi al Meşteşugarilor 
de la Coşeşti, sărbătoare care a devenit o emblemă culturală a localităţii.  

22  Văcăroiu Nicolae  Preşedintele Curţii de 
Conturi a României  

Personalitate de prestigiu a societăţii româneşti, Nicolae Văcăroiu a deţinut cele 
mai înalte ranguri politice, economice şi sociale, începând cu anul 1990, după 
cum urmează: ministru adj. în Ministerul Economieie Naţionale, Secretar de Stat 
Ministerul Finanţelor, Preşedinte al Comitetului interministerial de Credite de 
Comerţ Exterior şi vicepreşedinte al BCR. În plan politic, în perioada 1992-1996 a 
fost prim-ministru al României, iar din 1996 a fost senator de Argeş. În periada 
2000-2004 a fost Preşedinte a Senatului României, iar în intervalul 20 aprilie -23 
mai 2007 a Fost Preşedinte interimar al României. Pentru activtatea sa 
prestigioasă a fost răsplătit cu numeroase distincţii: Ordinul Naţional Steaua 
României în grad de Cavaler; Ordinul Naţional de Merit în grad de Mare Cruce 
Extraordinară- Praguay; Ordinul Congresului Columbiei în grad de Mare Cruce 
Extraordinară cu Placă de Aur ş.a.  



 
PUNCTUL_4  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES  
 
 

HOTARARE 
privind acordarea Diplomei de Excelentă unor personalitati 

marcante din domeniul economie - mediul de afaceri, sistemul bancar si 
administratie publica 

 
 

Consiliul Judetean Arges ;  
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean si 
Procesul - verbal al Comisiei consultative;  
Avand in vedere:  
 Art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificată si 
completată, republicata;  
 Hotararea consiliului judetean nr. 115/29.06.2009 privind organizarea ciclului de 
manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a 
III –a;  
 Avizul secretarului judetului Arges ;  
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5  
 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata,  
 

 
HOTARASTE : 

 
ART.1. Se acorda Diploma de Excelenta unor personalitati marcante din domeniul 
economie - mediul de afaceri, sistemul bancar si administratie publica, conform anexei, 
parte integranta din prezenta hotarare.  
 
ART.2. Comisia de evaluare constituita pentru intocmirea programului de actiuni 
"Sarbatorile Argesului si Muscelului", Directia Economica, Directia Stinteze, Strategii, 
Relatii Internationale si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



Lista propunerilor pentru Diploma de Excelenta 
Nr. 
crt.  

Nume, prenume  Funcţia  Persoana/Instituţia care 
a facut propunerea  

Observaţii  

1  Mecu Nicolae  Profesor Doctor 
Universitar şi Cercetător I 
la Institutul "George 
Călinescu" al Academiei 
Române  

Consiliul Local Călineşti  Născut în Călineşti, Argeş, este Profesor Doctor Universitar 
şi Cercetător I la Institutul "George Călinescu" al Academiei 
Române, cu o activitate de 35 ani, autor a 12 volume, a 6 
studii introductive şi prefeţe la volume şi a numeroase alte 
lucrării în colaborare, având un număr de 69 articole 
publicate în reviste de specialitate, 41 de recenzii şi cronici 
literare, numeroase colaborari în ţară şi străinătate. este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, răsplatit cu 
numeroase premii, distincţii, diplome şi medalii pentru 
prestigioasa lui activitate în domeniul Filologiei române.  

2  Tomescu 
Alexandru  

Maestru solist - concertist  Filarmonica Pitesti  Solist concertist permanent al Orchestrei Naţionale Radio 
Bucureşti şi solist - concertist al Filarmonicii Piteşti din anul 
2008, a absolvit Conservatorul din Bucureşti şi a făcut 
cursuri de master în Dallas, Statele Unite ale Americii, şi la 
Sion, în Elveţia. A câstigat numeroase premii în competiţii 
intenaţionale şi a susţinut concerte sub bagheta unor 
faimoşi dirijori: Valery Gergiev, Garry Bertini, Kurt Masur. 
Preocuparea sa pentru muzica de cameră îl determină ca, 
in anul 2003, impreună cu pianistul Horia Mihail şi 
violoncelistul Răzvan Suma, să formeze "Romanian Piano 
Trio", formaţie deja cunoscută melomanilor din România, 
prin apariţiile sale în diverse festivaluri din România şi din 
străinătate, precum şi prin turneele MusicON organizate în 
premieră naţională. În 2007, a câstigat dreptul de a cânta 
la faimoasa vioară Stradivarius Elder-Voicu, pentru o 
perioadă de 5 ani.  

3  Ungurenuş 
Gheorghe  

Pensionar  Consiliul Local Corbi  Născut în Corbi, Argeş în anul 1930, a fost învaţător la 
Şcoala Stăneşti din anul 1957, a condus echipa de teatru, in 
anul 1958, a sprijinit campania de electrificare a satului 
Stăneşti, în anul 1968, împreuna cu prof. Hera Nicolae a 
elaborat şi editat monografia Satului Stăneşti, în anul 1984, 



a publicat lucrarea "Toponomia pe Valea Râului Doamnei", 
în anul 2008, a intocmit, cu sprijinul familiei, lucrarea cu 
caracter monografic "Familii de ieri şi de azi din Stăneşti". 
Pentru efortul depus în cei 37 de ani la Şcoala Stăneşti, a 
fost medaliat in anul 1970 cu "Medalia muncii clasa a III -
a", iar in 1971 "Medalia a 50 -a aniversare".  

4  Vasilescu 
Constantin  

Pensionar  Consiliul Local Corbeni  Născut în Corbeni, Argeş, în anul 1971; i se conferă titlul 
ştiinţific de Doctor în Medicină la institutul de Neurologie si 
Psihiatrie, în anul 1972, a fost Cercetător şi Medic 
Specialist Neurologie la Institutul de Neurologie al 
Academiei Române, în anul 1974, devine docent la 
Facultatea de Medicină a Universităţii Landului Saar, 
Homburg/Saar, Alexander Von Humboldt - Stiftung, Bonn, 
Germania. Medic Primar Neurolog, Cercetător Ştiinţific, în 
anul 1990, a fost invitat ca oaspete internaţional la al 42- 
lea Congres al Academiei Americane de Neurologie; în anul 
1992, a fost invitat, în calitate de profesor vizitator, la 
Clinica de Neurologie a Universităţii din Bonn şi la Clinica 
de Neurologie a Universităţii din Mainz. A publicat 85 de 
lucrări ştiinţifice în numeroase reviste de specialitate din 
ţară şi străinătate, care au fost preluate prin citare în peste 
200 de lucrări ştiinţifice şi tratate de specialitate. Lucrarea 
"Viteza de conducere în nervii periferici în condiţii normale 
şi patologice" a primit premiul "G. Marinescu" al Academiei 
Române, iar celelate lucrării au fost prezentate la diverse 
conferinţe din ţară şi străinătate.  

 
 



 
PUNCTUL_5  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES 
  

HOTARARE 
privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Primar de cariera" in 
cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului 

si Muscelului", editia a III-a, 2009 
 
 

Consiliul Judetean Arges ;  
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului judetean si 
Procesul - verbal al Comisiei consultative;  
Avand in vedere:  
 Art. 36 alin 8 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
actualizata;  
 Hotararea consiliului judetean nr. 115/29.06.2009 privind organizarea ciclului de 
manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a 
III –a;  
 Avizul secretarului judetului Arges ;  
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1si K5  
 
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata  
 

 
HOTARASTE : 

 
ART.1. Se nominalizeaza persoanele carora li se acorda titlul de "Primar de cariera" in 
cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si 
Muscelului", editia a III-a 2009, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.  
 
ART.2. Comisia constituita pentru intocmirea programului de actiuni "Sarbatorile 
Argesului si Muscelului", Directia Economica, Directia Stinteze, Strategii, Relatii 
Internationale si Directia Administratie Publica - Comunitati Locale vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
 
ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica hotararea: 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Lista propunerilor pentru Diploma Primar de Cariera 
Nr. 
crt.  

Nume, prenume  Funcţia  Persoana/Instituţia 
care a facut 
propunerea  

Observaţii  

1  Nica Vasile  Primar comuna Valea 
Danului  

Comisia Judeţeană  Primar la al V -lea mandat consecutiv, Fiu al Argeşului de 
la I -a Ediţie, 2007.  

2  Pătru Eugen  Primar comuna 
Pietroşani  

Comisia Judeţeană  Primar la al V -lea mandat consecutiv, Fiu al Argeşului de 
la I -a Ediţie, 2007.  

3  Preda Ion  Primar comuna 
Ciomageşti  

Comisia Judeţeană  Primar la al V -lea mandat consecutiv, Fiu al Argeşului de 
la I -a Ediţie, 2007.  

4  Toader Ion  Primar comuna 
Cetăţeni  

Comisia Judeţeană  Primar la al V -lea mandat consecutiv, Fiu al Argeşului de 
la I -a Ediţie, 2007.  

5  Voicu Dumitru  Primar comuna 
Miceşti  

Comisia Judeţeană  Primar la al V -lea mandat consecutiv, Fiu al Argeşului de 
la I -a Ediţie, 2007.  



 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ 
 

SĂRBĂTORILE ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI 
ciclu de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice, ediţia a III-a, 

11 august – 13 septembrie 2009 
 
 

Marţi 11 august 2009 
 
PITEŞTI – PIAŢA „VASILE MILEA” 

 Ora 1600 - Spectacol oferit de Taraful „Zavaidoc”, dirijor Victor Buştean, Ansamblul „Plaiuri 
Argeşene”, coregraf Marian Stănoiu, şi Orchestra „Doina Argeşului”, dirijor Marin Mihalcea 
 CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ 

Ora 1600 - Deschiderea manifestărilor prilejuite de „SĂRBĂTORILE ARGEŞULUI ŞI 
MUSCELULUI”,  ediţia a III-a şi a FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR 
„CARPAŢI”, ediţia a XXVI-a  
 Ora 1700, Parada cântecului, jocului şi portului popular argeşean şi muscelean, cu participarea 
unor ansambluri din judeţ şi din Bulgaria, Italia, Franţa, Rusia, Spania, pe traseul Teatrul „Al. Davila” 
- Piaţa Milea  

Ora 1800-  Decernarea trofeului Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului  
Ora 1830 - Spectacol de muzică şi dansuri populare 
Ora 2030 - invitat Consiliul Judeţean Argeş 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de primarul municipiului Piteşti 
  Responsabili: Cătălin Oancea, Dorin Oancea, Sorin Mazilescu, CJCPCT ARGEŞ 

 
 
Miercuri 12 august 2009 
 
CÂMPULUNG-MUSCEL – PIAŢA PRIMĂRIEI 
 Ora 1600 - Spectacol oferit de Taraful „Carpati” - Câmpulung Muscel, dirijor Bebe 
Musceleanu, Ansamblul „Carpaţi” al Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” , coregraf Nelu Horobeanu,  
Ansamblul C. C. Sindicatelor „Plaiuri Muscelene”, coregraf Puiu Tarbă 

Ora 1700 -  Parada cântecului, jocului şi portului popular 
Ora 1730 - Primirea delegaţiilor de către primarul municipiului Câmpulung Muscel 
Ora 1800 - Spectacol folcloric, muzical-coregrafic 
Ora 2000 -  Invitat Consiliul Judeţean Argeş 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de primarul municipiului Câmpulung Muscel 
 

 
Miercuri 12 august - duminică 16 august 2009  

- Zilele Municipiului Curtea de Argeş; Responsabil: Cristian Mitrofan; Finanţare: C.L. Curtea de 
Argeş; 



 
Joi 13 august 2009 
 
TOPOLOVENI  -  PIAŢA PRIMĂRIEI 
 Ora 1600 - Spectacol oferit de Taraful Ciuleandra - Topoloveni, dirijor Lucian Muscalu 
 şi Ansamblul „Ciuleandra”, coregraf Emil Antohi  
 Ora 1700 - Parada cântecului, jocului şi portului popular 

Ora 1730 -  Primirea delegaţiilor de către primarul oraşului Topoloveni 
Ora 1800 - Spectacol folcloric, muzical-coregrafic 
Ora 2000 - Invitat Consiliul Judeţean Argeş 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de primarul oraşului Topoloveni 
 

Vineri 14 august 2009 
 
MIOVENI - PLATOUL CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR 

Ora 1700-  Spectacol oferit de Taraful „Plai de dor” - Mioveni, dirijor Virgil Iordache, Ansamblul 
„Plai de dor” al Centrului Cultural Mioveni, Ansamblul „Doruleţul” al Asociaţiei „Viaţă lungă”, 
Fanfara şi  Grupul de mandoline 

Ora 1800- Parada cântecului, jocului şi portului popular 
Ora 1830 -  Primirea delegaţiilor de către primarul oraşului Mioveni 
Ora 1900 -  Spectacol folcloric, muzical-coregrafic 

 Ora 2100 - Invitat Consiliul Judeţean Argeş 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de primarul oraşului Mioveni 
 

 
Vineri 14 august -  duminică 16 august 2009 

- Zilele Oraşului Mioveni;  Responsabil: Argentina Culcuş; Finanţare: C.L. Mioveni; 
 
 

Sâmbătă 15 august 2009, ora 18.00 
 
 CURTEA DE ARGEŞ - PLATOUL DIN FAŢA BISERICII DOMNEŞTI 
Ora 1700 - Spectacol oferit de Taraful Argeşul - Curtea de Argeş, dirijor Doru Godei, Ansamblul 
„Posada”, Ansamblul „Argeşul”, Grupul vocal bărbătesc „Rapsozii Argeşului” 

Ora 1800, - Parada cântecului, jocului şi portului popular 
Ora 1830 - Primirea delegaţiilor de către primarul municipiului Curtea de Argeş 
Ora 1900 - Spectacol folcloric, muzical-coregrafic 

 Ora 2100 -  Invitat Consiliul Judeţean Argeş 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de primarul municipiului Curtea de Argeş 
 
 

 
Duminică 16 august 2009 
 
 PITEŞTI - SCENA PARCUL ŞTRAND 
 Ora 1600 - Spectacol oferit de Grupul vocal „Doruri Muscelene” 

Ora 1600 - Parada cântecului, jocului şi portului popular 



Ora 1700 -  Spectacol folcloric, muzical-coregrafic 
Scenă, sunet, lumini 
Dineu oferit de Consiliul Judeţean Argeş 

 Închiderea Festivalului  Internaţional de Folclor  „Carpaţi” 
 
Luni 17 august 2009 

- ora 12,00 Centrul de Cultură „Bătianu” 
 - Expoziţie de icoane;  Responsabil: Simona Şerban; Finanţare:C.C. Brătianu. 

 
Miercuri 19 august 2009 

- ora 12,00 Centrul de Cultură „Brătianu” 
 - Expoziţie cu obiectele şi fotografiile familiei Brătianu ; Responsabil: Simona Şerban; 
Finanţare:C.C. Brătianu. 

 
Vineri 21 august 2009 
 -ora 10,00 - Galeria de Artă Naivă a Muzeului Judeţean Argeş 
  -     Întâlnirea artiştilor iconari din Argeş şi Muscel; 
 -ora 12,00 – Galeria de Artă Naivă a Muzeului Judeţean Argeş 

- EXPOZIŢIA JUDEŢEANĂ DE ICOANE „PÂRVU MUTU-ZUGRAVU”, ediţia a II-a  
participă artiştii iconari din Argeş-Muscel. Organizator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş; Responsabili: Sorin Mazilescu şi Cosmin Bloju; Finanţare: 
C.J.C.P.C.T. Argeş; 
 
Sâmbătă 22 august 2009 

- ora 10,00  Serviciul Salvamont Argeş 
  - 40 de ani de activitate de salvamont în judeţul Argeş;  Responsabil: Adrian Sănduloiu; 
Finanţare: Serviciul Salvamont Argeş; 
 
Luni 24 august 2009 - miercuri 26 august 2009 

- ora 10,00 Curtea de Argeş, organizează  Universitatea din Piteşti, 
  - Congres internaţional de matematică – informatică „Workshop on Membrane 
Copunting, WMC 10”; Responsabil: Acad. Gheorghe Păun; Finanţare C.J. Argeş 
 

- ora 14,00  Şcoala de Arte şi Meserii - Piteşti 
 - Expoziţie retrospectivă;  Responsabil: Gabriela Pendiuc; Finanţare: Şc.A.M. Piteşti 

 
Joi 27 august 2009 
 

- EXPOZIŢIE CULINARĂ, organizată de Consiliul Judeţean Argeş 
  - ora13,00 – Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş 
  - Expoziţie de carte etnografică – istoria şi tradiţia unor aşezări omeneşti din arealul 
Argeş-Muscel reflectate în lucrări apărute în mileniul III.  Manifestare organizată de Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş şi Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” 
Argeş; Responsabili: Sorin Mazilescu şi Octavian Sachelarie; Finanţare: C.J.C.P.C.T. Argeş şi B.J. 
Argeş. 

- Spectacol extraordinar de muzică populară din Argeş şi Muscel, C.J.C.P.C.T. Argeş, 
Responsabili: Sorin Mazilescu; Finanţare: C.J. Argeş; 
  
Vineri 28 august 2009 - duminică 30 august 2009 



 - Festivalul Medieval Vlad Ţepeş – Dracula Fest.;  Responsabili: Iustin Dejanu, Director 
adj. Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, Dragoş Măndescu, Director adj. Muzeul Judeţean 
Argeş. Finanţare C.J.Argeş, CL Curtea de Argeş, CL Arefu. 

 
 
Marţi 1 septembrie 2009  

- Concursul naţional de electronică pentru elevi, ediţia a VIII-a - Piteşti - Palatul 
Copiilor din Piteşti; Responsabil: Daniela Georgescu; Finanţare: P.C. Piteşti 
 
Miercuri 2 septembrie 2009 
 - ora 12,00 Muzeul Judeţean Argeş 

 - Expoziţie de Mineralogie şi Cabinet numismatic; Responsabil: Spiridon Cristocea; 
Finanţare: M.J.Argeş: 

 
- ora 12,00   Centrul de Cultură „Brătianu” 

  - Decernarea burselor „Florica”;  Responsabil: Simona Şerban; Finanţare:C.C. 
Brătianu. 
 
Joi 3 septembrie 2009 

- ora 11,00 - Teatrul „Al. Davila” 
 -    Expoziţie de afişe şi scenografie a Teatrului „Al. Davila” în ultimii 20 de ani;  

Responsabil: Sebastian Tudor; Finanţare: Teatrul „Al. Davila” 
 
Vineri 4 septembrie 2009 

- Festivalul Naţional de creaţie şi interpretare teatrală şi literară „Tudor Muşatescu”, 
ediţia a IV-a - Palatul Copiilor din Piteşti;  Responsabil: Daniela Georgescu; Finanţare: P.C. Piteşti 
 
Sâmbătă 5 septembrie 2009  
 - ora 15,00  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Goleşti 

 - Inaugurare sector - meşteşuguri (atelier de fierărie din Prahova şi atelier de olari din 
Argeş) şi Expoziţie de bază (Şcoala Slobodă obştească de la Goleşti şi Sala de expoziţii temporare 
„Bolniţa” 

 - Târgul meşterilor populari, Muzeul Goleşti 
 - Spectacol de muzică populară din Argeş şi Muscel, C.J.C.P.C.T. Argeş 
Responsabili: Filofteia Pally şi Sorin Mazilescu; Finanţare: M. V.P. Goleşti 

 
 
Marţi 8 şi miercuri 9 septembrie  2009    

- ora 14,00 -  Centrul de Cultură „Brătianu” 
  - Festivalul Teatrului pentru Copii, ediţia I, Responsabil:Simona Şerban; Finanţare:C.C. 
Brătianu. 
 
Vineri 11 septembrie  2009    

- ora 11.00 -  Teatrul Al. Davila Piteşti  
- Spectacol premieră absolută ”Isprăvile lui Păcală” – eveniment organizat cu prilejul 

aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Secţiei de păpuşi şi copii Aşchiuţă a Teatrului Al. Davila 
Piteşti. 

 



Sâmbătă 12 septembrie 2009 - ZIUA FIILOR ŞI CETĂŢENILOR DE ONOARE AI  
ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI 
 -ora 11,00 – Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
  -     Întâlnirea fiilor Argeşului şi Muscelului, ediţia a III-a 
  -     Lansarea catalogului fiilor Argeşului şi Muscelului, vol. II 

- Acordarea titlului şi a distincţiei de FIU/FIICĂ A ARGEŞULUI ŞI CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL  JUDEŢULUI ARGEŞ 

Spectacol muzical-coregrafic folcloric prezentat de  Ansamblul folcloric „Dorul” şi Orchestra 
„Doina Argeşului” ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale  

 Responsabil: Filofteia Pally; Finanţare: C.J. Argeş 
 
Duminică 13 septembrie 2009 - 
 -ora 10,00 - PITEŞTI - PARCUL ŞTRAND - ÎNCHIDEREA SĂRBĂTORILOR ARGEŞULUI 
ŞI MUSCELULUI 

 - Concursul „Cea mai frumoasă argeşeancă şi cel mai frumos argeşean, purtători ai 
costumelor populare de sărbătoare” 

-ora 10,00 -  pe traseul TEATRUL „AL. DAVILA” - PARCUL ŞTRAND 
 - Parada cântecului, jocului şi portului popular argeşean şi muscelean. 
-ora 11,00 - Acordarea premiilor Consiliului Judeţean Argeş creatorilor, formaţiilor şi 

interpreţilor care s-au evidenţiat în promovarea culturii populare tradiţionale în anul 2009, premierea 
câştigătorilor la concursurile: „Cea mai frumoasă argeşeancă şi cel mai frumos argeşean, purtători ai 
costumelor populare de sărbătoare”, „Mugurii folclorului argeşean” şi „Gheorghe Popescu-Judeţ”. 

 
-ora 12,00 -  Spectacol muzical coregrafic de folclor tradiţional susţinut de formaţii şi  interpreţi 

din judeţul Argeş evidenţiaţi  la concursurile judeţene „Mugurii folclorului argeşean”; „Cântecele 
Argeşului”,  „Gheorghe Popescu-Judeţ”  
  -ora 16,00 -  SPECTACOL DE GALĂ  susţinut de: 

o Ansamblul folcloric „Dorul” şi Orchestra „Doina Argeşului” ale Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş  

o Recital extraordinar susţinut de invitaţi de prestigiu interpreţi  ai cântecului popular. 
Responsabili: Sorin Mazilescu, Cătălin Oancea, Dorin Oancea; Finanţare: C.J. Argeş 
 
 
 
 
 
 



ALBULESCU, ELENA 
 
 
Informaţii personale: 
 Vârsta: 68 ani; 
 Data şi locul naşterii: 26.07.1941, comuna Ciuperceni, judeţul Gorj; 
 Adresa de acasă: Str. Cuza Vodă, bl. D, sc. A, ap. 10, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitatea: română; 
 Telefon: Acasă: 0348415975; 

        Mobil: 0728321500; 
 Starea civilă: Necăsătorită. 

 
Pregătire: 

- anii şcolari 1959-1963, am absolvit Şcoala medie nr. 1 Sfântul Gheorghe – jud. Covasna; 
- anii 1964-1969, am absolvit Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti – Facultatea 

Economia producţiei – specialitatea Economia Industriei. 
 
Cursuri postuniversitare: 
 absolventă a cursului de instruire „Managementul costului calităţii”, în anul 2002; 
 certificat de absolvire a cursului de „contabil autorizat”, în anul 1996; 
 certificat de absolvire a cursului de „expert contabil”, în anul 2004, devenind membru al 

Experţilor Contabili şi Contabili autorizaţi din România; 
 cursuri de pregătire pentru implementarea sistemului informatic SAP R3 ce a avut loc la 

Berlin, Germania, perioada 01- 12.05.1995; 
 în perioada iulie 1995 – mai 1997, am participat la implementarea sistemului informatic 

SAP R3, la S.C. Arpechim SA, Piteşti. 
 
Experienţa profesională: 
 04.08.1969 – 01.04.1971 – economist la Serviciul Preţ cost al Combinatului Petrochimic, 

Piteşti; 
 01.04.1971 – 01.09.1973 - economist la Serviciul Plan Preţuri al Centralei Industriale 

Petrochimice, Piteşti; 
 01.09.1973 – 01.10.1977 - economist la Serviciul Contabilitate al Combinatului 

Petrochimic, Piteşti; 
 01.10.1977 – 01.05.1983 – economist principal la Serviciul Contabilitate al Combinatului 

Petrochimic, Piteşti; 
 01.05.1983 – 01.01.1985 – 01.01.1985 – Şef serviciu Financiar la Combinatul 

Petrochimic, Piteşti; 
 01.01.1985 – 01.01.1992 – Şef serviciu Eficienţă Economică la C.I.R.P., Piteşti; 
 01.01.1992 – 01.09.1997 – Şef serviciu Financiar la SC Arpechim SA, Piteşti; 
 01.09.1997 - 01.10.2001 – Sef serviciu Eficienţă Economică la Sucursala Arpechim 

Piteşti a SNP Petrom SA, Bucureşti, când am fost pensionată pentru limită de vârstă; 
 15.02.2002 - 28.02.2003 – am fost reangajată în funcţia de contabil şef, uzina MEA; 
 28.02.2003 – 31.10.2006 – am îndeplinit funcţia de Contabil Şef al Direcţiei Economice 

la SC Rafiserv Arpechim SA, Piteşti. 
 



Limbi străine: rusă, învăţată în liceu şi facultate. 
Alte abilităţi, specializări: lucrul în echipă. 
Membru al unei asociaţii profesionale, membru CECAR – expert contabil. 
Hobby-uri: muzică, teatru, film, călătorii, literatură de specialitate şi beletristică. 
 
Referinţe:  
 Manole Gheorghe – Director, Sucursala Petrobrazi – Petrom, membru OMV Grup; 
 Nicolaescu Casius, fost director la S.C. Rafiserv Arpechim SA, Piteşti. 

 
 



ANGHEL, CRISTIAN 
 
 

Date personale: 
 Adresă: 13A/18 Bd. Republicii, cod poştal: 430264, Baia Mare, România;  
 Tel.: +40-721-293714; 
 Fax: +40-262-212332; 
 e-mail: cristian_anghel@baiamarecity.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 24.08.1950. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 1974 -1976: inginer – „Autobuzul” Bucureşti; 
 1976 – 1978: inginer proiectant – „CEPROM”, Filiala Baia Mare; 
 1978 – 1981: asistent – Universitatea Baia Mare; 
 1981 – 1990: şef lucrări – Universitatea Baia Mare; 
 1990 – 1993: conferenţiar – Universitatea Baia Mare; 
 1993 – până în prezent: primar – Primăria Municipiului Baia Mare. 

 
Funcţii profesionale: 
 1990 – 1993: Şeful Catedrei de Discipline Mecanice – Universitatea Baia Mare; 
 1996: Secretar Ştiinţific – Universitatea Baia Mare; 
 1996: membru în senatul Universităţii Baia Mare. 

 
Activitatea politică şi în administraţie publică: 
 1992: candidat independent la funcţia de primar (locul III-IV cu 11,52%); 
 1992: consilier local – Comisia de buget-finanţe, prognoze economice, administrarea 

domeniului public şi privat; 
 1993: primar (candidat independent – ales de 52, 47 %); 
 1996: primar (candidat al C.D.R – ales de 68,14 % în primul tur de scrutin); 
 2000: primar (candidat al PNL – ales cu 70% în turul final); 
 2004: primar (candidat al PNL – ales cu 52,3% în primul tur); 
 1993: membru al Partidului PNL – AT (liberal); 
 1993: preşedinte al Filialei Maramureş a P.L.'93 (liberal); 
 1995 – 2001: membru PNL (liberal), vicepreşedinte al PNL Maramureş, membru al 

Consiliului Naţional al partidului; 
 2001 – prezent: preşedinte al PNL Maramureş; 
 2002: membru în Delegaţia Permanentă a PNL, membru în Delegaţia Reprezentanţilor 

Naţionali ai PNL, preşedinte al Ligii Aleşilor Locali ai PNL; 
 1994 – 1996: membru al Comitetului Director al Federaţiei Municipiilor din România; 
 1994 – 1996: membru al delegaţiei române la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al 

Consiliului Europei (C.P.L.R.E.) în Strasbourg – Comisia de mediu înconjurător; 
 Membru al următoarelor grupuri de lucru al CPLRE: 

- Politici Locale; 
- Organizaţii de Tineret; 

mailto:cristian_anghel@baiamarecity.ro


- Comitetul Reprezentanţilor Autorităţilor Locale; 
- Integritatea Politică a Reprezentanţilor Aleşi; 
- Protecţia Mediului pentru Dezvoltare locală; 

 1996 – prezent: Reprezentant Împuternicit al Delegaţiei române la Congresul Puterilor 
Locale şi Regionale (C.P.L.R.E.) al Consiliului Europei, în Strasbourg – Comisia de Mediu 
şi Dezvoltare Durabilă; 

 1996 – 1998: vicepreşedinte al Federaţiei Municipiilor din România – Şef al Comisiei de 
Programe şi Relaţii Externe; 

 1998 – 2001: preşedinte al Federaţiei Municipiilor din România (F.M.R.); 
 2005 – prezent: prim vicepreşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România (fostă F.M.R.); 
 2005 – prezent: preşedinte al Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR); 
 1997 – 1998: membru al Comitetului Director al Fondului de Dezvoltare a Regiunilor 

Eurocarpatice; 
 1998: membru în Comitetul de Coordonare pentru Instituţionalizarea Creditului Local în 

România; 
 1999: vicepreşedinte al Comitetului Naţional pentru Salubritate, Igienă şi Protecţia 

Mediului Urban; 
 1999: membru al Comitetului de Coordonare al Agenţiei Naţionale de Locuinţe; 
 1999: membru al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Externe; 
 1999: membru al Comitetului de Coordonare al Proiectului PHARE RO 9707, pentru 

administraţie publică; 
 1998 – prezent: membru în Colegiul Director al Asociaţiei Naţionale a Managerilor şi 

Evaluatorilor de Mediu; 
 1999 – prezent: preşedinte al Asociaţiei Oraşe Energetice în România; 
 2006 – prezent: observator în delegaţia României la Comitetul Regiunilor (COR) – 

Bruxelles; 
 2007: membru în Delegaţia României la Comitetul Regiunilor (COR) Bruxelles; 
 2007: membru în Biroul COR Bruxelles. 
 

Activităţi profesionale şi de formare (seminarii, conferinţe, reuniuni): 
 Seminarul „Sisteme de creditare locală”, Bucureşti, 9 mai 1996, organizat de Guvernul 

României, BERD, BNG – Olanda; 
 Seminarul „Prezentarea conceptului de Instituţie de Credit Municipal”, Oradea, 3 martie 

1997; 
 Conferinţă internaţională: Finanţare şi comerţ transfrontalier în regiunile eurocarpatice, 

Debrecen (Ungaria), 20 – 23 martie 1997; 
 Conferinţa de cooperare transfrontalieră, organizată de Guvernul României şi Consiliul 

Europei, Bucureşti, 21 – 22 aprilie 1997, raportor al C.P.L.R.E.; 
 Întâlnirea la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, Bucureşti, 12 – 13 mai 1997, Guvernul 

României; 
 Conferinţa Europeană cu privire la securitatea nucleară şi democraţia locală/regională – 

Goteborg (Suedia), 24 – 26 iunie 1997; 
 Al IV-lea Forum Economic al Regiunilor – „Cooperare transfrontalieră în cadrul Cartei 

Bazinului Dunării – malul românesc”, Viena, 9 septembrie 1997; 
 Conferinţa „Zona Metropolitană – Forum de cooperare pentru Dezvoltarea Locală” – 

raportor C.P.L.R.E., 1997; 



 Conferinţa „Lărgirea Uniunii Europene – o provocare la nivel local” – raportor, Viena, 
1999; 

 Conferinţa „Creditarea Locală – oportunităţi şi riscuri” – raportor, Bucureşti, 1999; 
 Conferinţa internaţională „Descentralizarea finanţelor publice: realizări şi perspective”, 

raportor atelier, concluzii, Bucureşti, 1999; 
 Conferinţa „Democraţia şi Dezvoltarea Locală în România” – raportor, Bucureşti, 2000; 
 Seminar LIFE – ASSURE, raportor, Bucureşti, 2002; 
 Conferinţa „Les rencontres de la coopération descentralisée franco-roumaine”, raportor, 

Timişoara, 4-5 iulie 2002; 
 Conferinţa internaţională „Parteneriat pentru dezvoltare economică locală”, raportor 

C.P.L.R.E., Oradea, 2000; 
 Seminarul „Programul de parteneriat privat – public municipal (PPPPM)”, Bucureşti, 16 – 

17 septembrie 1997, finanţat de PHARE, organizatori BERD, B.F.L., L.E.; 
 BERD seminar: Parteneriat Public Privat – Bucureşti, 16 septembrie 1997, MLPAT; 
 Conferinţa internaţională: „Europa 2000, tinerii şi oraşele lor – ce participare?” – 

Budapesta, 23 – 25 octombrie 1997, raportor al C.P.L.R.E.; 
 Campania Europeană pentru oraşe durabile – Întâlnirea anuală – Bruxelles, 24 – 25 

noiembrie 1997, organizată de United Towns Organisation; 
 BERD seminar: Credit Local în România – Bucureşti, 4 decembrie 1997, MLPAT, BERD, 

Camera Deputaţilor; 
 Seminar regional: Consultanţă pentru Administraţia locală din Centrul şi Estul Europei; 
 Conferinţa anuală Oraşe – Energie (O.E.R.), 4 – 5 decembrie 1997; 
 Seminarul „Implicarea cetăţeanului în decizia publică, componentă a democraţiei locale”, 9 

– 10 mai 1998, Baia Mare, CSPD; 
 Seminarul naţional „Copii şi secolul XXI”, Baia Mare, 26 – 28 iunie 1998; 
 Conferinţa internaţională „Rolul asociaţiilor municipale în întâlnirea administrării locale 

democratice”, Sofia, 7 – 10 iulie 1998, organizată de USAID; 
 Seminar „Creditarea municipală în România”, Timişoara, 1 – 2 septembrie 1998, USAID; 
 Seminar AMRONET, Sinaia, 9 – 10 septembrie 1998, USAID – Chemonics; 
 Conferinţa de lucru asupra implementării comune şi capacităţii de construire, Bucureşti, 22 

– 23 octombrie 1998 (Working Conference on J.I. and Capacity Building – the Netherlands 
Ministry of Houring, Spatial Planning and the Environment, the Romanian Energy Policy 
Asspciational I.I.E.C. – Europe); 

 Seminar „Implementarea Legii Finanţelor Locale”, Bucureşti, 5 noiembrie 1998, 
organizator Guvernul României; 

 Conferinţa „Creditarea Locală în România”, Piteşti, 15 – 16 decembrie 1998; 
 Seminarul „Înfrăţire şi Dezvoltare Durabilă”, Sinaia, 1998, organizatori: FMR, FMCU; 
 Conferinţa „Lărgirea Uniunii Europene – O Provocare la Nivel Local”, Viena, 25 – 26 

februarie 1999, raportor; 
 Conferinţa „Lărgirea Uniunii Europene – O Provocare la Nivel Local”, Viena, 25 – 26 

februarie 1999, moderator; 
 Seminarul naţional „Îmbunătăţirea comunicării dintre structurile administraţiei publice 

centrale şi locale – necesităţi şi priorităţi”, Sinaia, 26 – 28 martie 1999, organizator F.S.D.; 
 Conferinţa pentru Salubritate, Igienă şi Protecţia Mediului Urban, Bucureşti, Palatul 

Parlamentului României, 15 aprilie 1999, raportor F.M.R.; 



 Conferinţa „Creditarea Locală – Oportunităţi şi Riscuri”, Bucureşti, 21 – 22 aprilie 1999, 
organizator: CSPD (USAID): moderator secţiunea B – „Perspectivele locale de creditare a 
investiţiilor locale”, concluzii la încheierea conferinţei; 

 Conferinţa „IMOB 99”, Bucureşti, 2 iunie 1999; 
 Conferinţa „Autorităţile publice locale şi cetăţenii”, Baia Mare, 4 – 5 iunie 1999, 

organizator: Comisia Naţională a României pentru UNESCO; 
 Seminar „Creditarea locală”, Olimp, 21 – 22 iunie 1999, organizator CSPD, Urban 

Institute, USAID; 
 Seminarul „Descentralizarea Finanţelor Publice Locale”, 17 – 18 august 1999, organizator 

USAID; 
 Masa rotundă „Creditarea Locală – Susţinerea Pieţei de Credite Locale”, Bucureşti, 19 

august 1999, organizatori: USAID, CSPD, Urban Institute; 
 Conferinţa internaţională „Descentralizarea finanţelor publice: Realizări şi Perspective”, 

Bucureşti, 23 – 25 septembrie 1999: cuvânt în deschidere, raportor Atelier „Managementul 
finanţelor publice locale”, prezentarea concluziilor; 

 Seminar „Buget local, venituri, participare cetăţenească”, Sinaia, 5 – 8 octombrie 1999, 
organizatori: RTI, USAID; 

 Seminarul „Oraşe – Sănătate şi Dezvoltare Durabilă”, Baia Mare, 14 – 15 octombrie 1999, 
organizatori F.M.C.U., F.M.R.; 

 Seminarul „Dezvoltarea asociaţiilor: management, politici şi relaţii”, Sibiu, 26 – 27 
octombrie 1999, organizatori: RTI, USAID; 

 Seminarul „Integrarea activităţii de salubritate în strategia naţională de protecţie a 
mediului”, Baia Mare, 14 aprilie 2000; 

 Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din România „Dezvoltarea durabilă a Sectorului 
Neguvernamental din România”, Sinaia, 4 – 7 decembrie 2000; 

 Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România, Palatul Parlamentului, 
Bucureşti, 17 – 20 ianuarie 2002; 

 Seminar: „Dezvoltarea asociaţiilor: management, politici şi relaţii”, Sibiu, 26 – 27 
octombrie 1999; 

 Seminarul „Funcţia publică – element esenţial al reformei administrative”, Bucureşti, 
Parlamentul României, Senat, 12 – 13 octombrie 1998; 

 Conferinţa pentru Democraţie Locală şi Dezvoltare, Bucureşti, 14 – 16 septembrie 2000; 
 Forumul Naţional „Dezvoltarea Durabilă a comunităţilor locale – calea către integrarea în 

Uniunea Europeană”, Miercurea Ciuc, 10 – 12 aprilie 2002; 
 Seminarul „Echilibrarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din România”, 

Râmnicu Vâlcea, 16 – 18 octombrie 2002; 
 Seminar „Planificarea strategică”, Sinaia, 7 – 8 decembrie 2000, Centrul pentru Dezvoltare 

Managerială Cluj Napoca;  
 Dezvoltarea, de către autorităţile locale/regionale, a planurilor financiare pentru directivele 

U.E., Buşteni, 7 – 8 decembrie 2001; 
 Sistem- Pilot pentru evaluarea impactului poluării asupra dezvoltării urbane utilizând 

tehnologia OPEN-GIS şi procedeele de estimare a nivelelor de poluare, LIFE ENV 
99/RO/006746, Bucureşti, 30 septembrie 2002; 

 Reunion de formation: „La situation politique, economique et sociale en Roumanie”, Cites 
Unies France, Paris, 21 ianuarie 2000; 



 Trainingul şi reforma în administraţia publică, Crowne Plazza, Bucureşti, 15 decembrie 
2000; 

 Parteneriat Public-Privat în finanţarea proiectelor municipale, Bucureşti, 5 – 6 septembrie 
2000; 

 Conferinţa internaţională privind utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în 
administraţia publică, Crowne Plazza, Bucureşti, 15 decembrie 2000; 

 Seminar „Măsuri fiscale şi financiare pentru implementare în România a Protocolului 
pentru Eficienţa Energetică”, organizat de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, 2 
– 3 noiembrie 1999; 

 Forumul Român al Mediului, ediţia a VI-a; Forumul Român al Transportului, ediţia I – 
organizate de Gestionnaires Sans Frontieres, România, 16 – 19 noiembrie 1999; 

 Conferinţa internaţională „Rolul asociaţiilor funcţionarilor pentru finanţarea municipală în 
întărirea guvernării democrate locale”, 27 – 29 noiembrie 1999; 

 Conferinţa internaţională regională în utilizarea eficientă a resurselor, Bulgaria, 17 – 18 
noiembrie 1999; 

 Atelierul de lucru: „Probleme ale bugetelor locale”, Baia Mare, februarie 2000; 
 Seminarul „Dezvoltarea organizaţională a Asociaţiilor Autorităţilor Locale”, organizat la 

Buşteni de către F.M.R. în cadrul Programului Phare RO 9707, 5 – 6 decembrie 2000; 
 Seminarul „Taxe şi impozite locale”, Buşteni, decembrie 2000, în cadrul Programului 

Phare RO 9707; 
 Conferinţa internaţională „Parteneriat pentru dezvoltarea economică locală”, Oradea, 6 – 7 

aprilie 2000; 
 Seminarul internaţional „Planificare urbană şi dezvoltare economică locală”, Oradea, 19 – 

23 septembrie 2000; 
 Seminar privind „Planificarea investiţiilor de capital”, Sinaia, decembrie 2000; 
 Seminarul „Politica socială a oraşului”, Bucureşti, iulie 2000; 
 Conferinţa pentru „Cooperare transfrontalieră” România – Bulgaria, Svictov, Bulgaria, 

octombrie 2000; 
 Conferinţa internaţională „Al VII-lea Forum Economic al Europei”, Skopje, 16-18 

octombrie 2000; 
 Seminarul „Tratarea apelor şi managementul deşeurilor”, Piteşti, 17 – 18 octombrie 2000; 
 Conferinţa internaţională „Tehnologia informaţiei în administraţia publică locală”, ICTPA, 

18 – 20 februarie 2000; 
 Seminar „Introducere în managementul municipal”, Bucureşti, 19 – 20 februarie 2001; 
 Seminar „Descentralizarea în domeniul administraţiei locale”, Sinaia, 11 – 12 mai 2002; 
 Seminar „Managementul de performanţă în Administraţia Publică Locală”, Sinaia, 9 – 10 

mai 2002; 
 Sesiune de comunicări SNSPA, participare cu lucrarea „Eficientizarea administraţiei 

publice”, octombrie 2005. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Doctorand în administraţie publică, SNSPA – 2003; 
 Masterat în administraţie publică, SNSPA – 2004; 
 Doctorat în Mecanică Tehnică – 1990; 
 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de mecanică – 1964-1969. 

 



SPECIALIZĂRI, INSTRUIRI: 
 Metode de evaluare a societăţilor comerciale – 3-8.07.1995, Baia Mare; 
 Sisteme de monitoring şi dezvoltare durabilă – Certificate Commission of the European 

Communities PHARE RO – 9206; 
 Elaborarea unui plan comunitar de acţiune pentru mediu în Baia Mare – ETP România; 
 Transferuri la bugetele locale, vizită de studii – Great Britain, 1995; 
 Relaţiile dintre administraţia publică centrală şi locală în Marea Britanie – vizită de studii: 

Birmingham – Oxford – London, 1996; 
 Metode şi tehnici de elaborare a bugetului local – CHEMONICS INTERNATIONAL – 

seminar – Predeal, 1996; 
 Internet – Administraţia publică locală, vizită de studii – Tenessee, 1996; 
 Instructaj pentru reprezentanţii aleşi ai Administraţiei publice locale – Roma, Şcoala de 

Înalte Studii pentru Administraţie a Ministerului de Interne al Italiei, 1-14.09.1997; 
 Seminar: Bugete Locale – Reformă şi proces decizional, Baia Mare, 10-11.12.1997; 
 2 seminarii asupra problematicilor Administraţiei publice locale organizat în cooperare cu 

Asociaţia suedeză a Autorităţilor Publice Locale (SALA), 14-18.04.1997 şi 24-26.11.1997; 
 Programul study-tour „Assistance to the Federation of Municipalities of Romania” – 

Olanda, 25 octombrie – 1 noiembrie 1998; 
 Vizita de studii „Funcţionarea asociaţiilor autorităţilor locale din Marea Britanie”, 19 – 26 

iulie 1998, Marea Britanie; 
 Vizita CEEPAA a primarilor din România, Program al SUA, 27 martie – 9 aprilie 1998 – 

USAID; 
 Seminar „Descentralizarea în Administraţia Publică Locală” – Antalya – noiembrie 2006. 

 
Limba maternă: Română 
Limbi străine cunoscute: 
 Franceză: citit – excelent, scris – excelent, vorbit – bine; 
 Engleză: citit – bine, scris – satisfăcător, vorbit – satisfăcător. 

Aptitudini şi competenţe organizatorice: Experienţă în management public, relaţia cu cetăţenii, 
cu ONG-urile, instituţiile publice şi private. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 3 proiecte cu CHEMONICS INTERNATIONAL: Dezvoltarea locală, Centrul de Informaţii 

pentru Cetăţeni şi Planificare Locală, 1996 – 1997; 
 Plan de eficientizare energetică pentru Baia Mare, ianuarie – iulie 1997; 
 Centrul Social Multifuncţional în parteneriat cu ASSOC Baia Mare, proiect PHARE, 1997 

– 1999; 
 Centrul de Educaţie pentru Integrare Socială în parteneriat cu Fundaţia Româno – Italiană 

de Voluntari SOMASCHI, 1998; 
 Complexul de Ajutor Social în parteneriat cu Organizaţia Caristas Satu Mare, filiala Baia 

Mare, 1996; 
 Contribuţii ale sectorului Organizaţiilor Neguvernamentale  la promovarea conceptului de 

Dezvoltare durabilă – Factori de accelerare a integrării europene în parteneriat cu: Fundaţia 
C.D.I.M.M. Maramureş, Fundaţia Cer senin la Baia Mare, Fundaţia Ecologică Maramureş, 
Asociaţia ReMMed România, Fundaţia Acţiunea Civică, Fundaţia A.S.S.O.C., Fundaţia 
Kelsen, septembrie 1997; 



 Centrul de Relaţii dintre Administraţia Publică Locală şi Organizaţiile Neguvernamentale 
în parteneriat cu F.D.L.S.P. Bucureşti, 1997; 

 Consiliul Local al Copiilor Baia Mare în parteneriat cu Master Forum Bucureşti şi Fundaţia 
PALTIN, 1995; 

 Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare în parteneriat cu Master Forum Bucureşti şi 
Fundaţia PALTIN, 1995; 

 Connex & Dialog în parteneriat cu Centrul de Afaceri Transilvania, octombrie 1998; 
 Dialog Civic în parteneriat cu Primăria municipiului Ivano-Frankivsk, iulie 1998; 
 AL – ONG (Parteneriat Administraţia Locală – ONG-uri) în parteneriat cu Asociaţia 

ReMMed; 
 Informarea şi sensibilizarea opiniei publice băimărene asupra poluării din zonă, a efectelor 

acesteia, precum şi a mijloacelor de prevenire şi/sau reducere a expunerii la poluare (INFO 
- MED) în parteneriat cu Fundaţia ECO-Carpatica, noiembrie 1998; 

 Copart (C-MA26-1856) în parteneriat cu Comitetul Cetăţenesc al C.I.C., decembrie 1998; 
 Acces direct (C-MA24-98-1926), decembrie 1998; 
 Centrul de Informare pentru Cetăţeni în parteneriat cu Chemonics (USAID), martie 1997; 
 Coordonator al proiectelor: 

- Citynet, proiect PHARE 2001, reţea municipală de comunicaţii de mare viteză, 
www.citynet.baiamarecity.ro; 

- Centrul de Afaceri Milenium III, proiect PHARE 2000 – 2002, Infrastructuri 
comunitare, www.bm2000.mmet.ro; 

- eBaia Mare, proiect PHARE 2002, resurse umane şi guvernare electronică; 
- Next Generation, proiect PHARE 2001 – 2002, resurse umane şi educaţie 

vocaţională; 
- Life_ASSURE, proiect LIFE 2000 – 2002; 
- Agenda Locală 21 – Baia Mare, „Oraşul care Învaţă”, proiect UNDP&DIFID 

Anglia, 2000 – 2002; 
- ISPA – managementul resurselor de apă, 2002 – 2003; 
- eRBN – Reţea Regională de Incubatoare de Afaceri – Proiect PHARE 2004 – 2006; 
- MarketINV – Reţea de centre de marketing la nivel regional – Proiect PHARE 2004 

– 2006; 
- Drum de centură Baia Mare – Proiect PHARE 2004 – 2006. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: Cunoştinţe utilizare PC – Microsoft (Word, Excel, Power 
Point, Outlook Express), Internet Explorer. 
Permis de conducere: Categoriile B, C, E şi D. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Lucrări, publicaţii, comunicări: 
 76 lucrări, comunicări; 
 4 manuale universitare; 
 85 sesiuni, seminarii, conferinţe; 
 Raportul de Mediu pentru România – C.P.L.R.E., 1994; 
 Recomandări Preliminare pentru Zona Dunării, 7.03.1997; 
 Raport la Întâlnirea la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, 12-13 mai 1997; 

http://www.citynet.baiamarecity.ro/
http://www.bm2000.mmet.ro/


 Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia mare „Oraşul care Învaţă”, Agenda 
Locală 21, 2001 – 2002; 

 Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltare Durabilă în municipiul Baia mare, 2002; 
 Studiul „Analiza de dezvoltare socială a municipiului Baia Mare”, 2002. 

 
Activităţi comunitare, civice şi culturale: 
 Membru în Comitetul Naţional al UNICEF; 
 Primar – Apărător al Copiilor; 
 Membru fondator al Fundaţiei de Turism Maramureş; 
 Membru fondator al Fundaţiei PALTIN; 
 Preşedinte al Asociaţiei Oraşelor-Energie din România, 1998 – 2006; 
 Preşedinte AMRONET; 
 Vicepreşedinte al Comitetului Naţional de Salubritate, Igiena şi Protecţia Mediului Urban; 
 Membru al Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii NORD-VEST România. 

 
Distincţii primite: 
 Diploma Asociaţiei pentru pace, 1997; 
 „Omul Anului 1996” – din partea Fundaţiei „Gheorghe Şincai”, Baia Mare. 

 
Pasiuni: 
 Baschet, jucător în prima divizie, 1969 – 1986; 
 Fotbal, bridge, raliuri tehnico-aplicative, matematică, literatură, muzică clasică. 



ANTON, MIHAI 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 27 ianuarie 1964, Piteşti, România; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Copii: 1. 

 
Funcţia actuală: Director Executiv Adjunct, Direcţia Economică, Primăria Municipiului 

Piteşti. 
 
Adresa pentru corespondenţă: 
 Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei, nr. 24, Piteşti, cod 110017, judeţul 

Argeş; 
 Telefon: 0248215440; 
 Fax: 0248212166; 
 e-mail: primaria@primariapitesti.ro 

 
Studii: 
 Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Comerţ, promoţia 1986; 
 Masterat în specializarea Management în administraţie şi servicii publice, 2006. 

 
Experienţă profesională: 
 1999 până în prezent: Primăria Municipiului Piteşti – Director Executiv Adjunct 

Direcţia Economică (coordonator activitatea de administrare impozite şi taxe 
locale); 

 1994 – 1999: Primăria Municipiului Piteşti – Şef Serviciu Resurse Umane; 
 1991 – 1994: Primăria Municipiului Piteşti – inspector, Serviciul Corp Control; 
 1990 – 1991: S.C. Aurora S.A. Piteşti – economist, Biroul Comercial; 
 1986 – 1990: Întreprinderea Comercială de Stat Mixtă Blaj, Judeţul Alba – 

economist. 
 

Educaţie şi formare: 
Cursuri de formare şi specializare: 
 Programul „Asistenţa autorităţilor locale” – finanţat de USAID prin diverşi 

contractori pe componentele: 
- Managementul public şi bugetar; 
- Dezvoltare economică; 
- Participare cetăţenească; 

 Programul pentru dezvoltarea administraţiei publice locale „Practicile impozitelor 
locale” finanţat şi coordonat de UE – PHARE – GUVERNUL ROMÂNIEI; 

 Membru în grupul de lucru pe tema: „Cadrul legal şi procedural în colectarea 
impozitelor şi taxelor locale”, coordonat de RTI; 

 Sistemul informatic Venis, curs de perfecţionare organizat de Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală; 

mailto:primaria@primariapitesti.ro


 Impozite şi Taxe Locale, instruire organizată de SC Advanced Tehnology 
Systems SRL, Târgovişte. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
Aptitudini şi competenţe de utilizare a calculatorului: Certificat ECDL Start 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: competenţe de organizare şi coordonare a 

muncii în echipă, cu o bună planificare a obiectivelor şi activităţilor, spirit organizatoric; 
Aptitudini şi competenţe sociale: seriozitate şi implicare; încadrarea facilă în echipă; 

spirit de echipă; 
Limbi străine: engleza, scris/citit/vorbit: cunoştinţe de bază. 
Permis de conducere: categoria B. 

 
 
 
 



ARMENCEA, ADINA 
 
 

DATE PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 10 iulie 1951, Mediaş, judeţul Sibiu, stabilită în Piteşti din 

1962; 
 Adresa: Piteşti, Cartier Trivale, Strada Pieţei, nr. 1, Bl. 12E, Sc. A, Et. V, Ap. 23, Jud. 

Argeş; 
 Telefon: 0743059530 

 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: 

 2005 – 2006: Cursul postuniversitar „Audit financiar şi consiliere”, organizat în 
cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune; 

 2003: Certificat of Attendance de la ICON Insstitute Public Sector GmbH; 
 1970 – 1975: Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică din cadrul Academiei 

de Studii Economice Bucureşti, specializarea Statistica Industriei, Construcţiilor şi 
Transporturilor; 

 1966 – 1970: Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu”, Piteşti. 
 

MERITE PROFESIONALE: 
Publicaţii în domeniul de specialitate: 

 Situaţia demografică a copiilor şi tinerilor în perioada 1995 – 2004, editată de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş, 2005 – autor; 

 Managementul performanţelor resurselor umane din statistică – limitare şi 
perspective, publicată în volumul „Statistica românească după aderare – Provocări şi 
perspective”, cu ocazia Simpozionului Ştiinţific din 13 – 14 iulie 2007, INS – 
coautor; 

 „Ancheta structurală în agricultură – Radiografie europeană a agriculturii româneşti”, 
publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific din iulie 2008, ocazionat de împlinirea 
a 149 de ani de statistică oficială în România, INS – coautor; 

 „Sinteze privind evoluţia principalilor indicatori economico-sociali” – publicaţie 
lunară – coautor. 

 
Fidelitate pentru domeniul de activitate: 34 de ani în domeniul statisticii; 
 
Distincţii şi premii: 

 Diploma jubiliară cu ocazia aniversării a 10 ani de la constituirea Consiliului Judeţean 
Argeş, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice 
locale – 2002; 

 Diploma de excelenţă acordată cu ocazia împlinirii a 145 de ani de Statistică Oficială 
– acordată pentru merite deosebite şi contribuţii marcante la progresul teoriei şi 
practicii statisticii româneşti – INS, 2004; 

 Diploma de excelenţă acordată de Societatea Română de Statistică pentru aportul 
deosebit în procesul de perfecţionare continuă – 2007; 



 Diploma de merit acordată de Institutul Naţional de Statistică – Centrul naţional de 
pregătire în Statistică pentru pregătire continuă – 2007; 

 Diploma de onoare la aniversarea a 148 de ani de Statistică Oficială în România – 
pentru calitatea activităţii întregului colectiv – INS, 2007; 

 Diploma de onoare acordată cu ocazia aniversării a 149 de ani de Statistică Oficială 
românească, pentru peste 20 de ani de profesionalism şi devotament în statistica 
oficială – INS, 2008; 

 Diploma acordată cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile 
din România, pentru activitatea de protecţie civilă desfăşurată – Comandamentul 
Protecţiei Civile, Argeş; 

 Medalie jubiliară acordată cu ocazia aniversării a 140 de ani de Statistică Oficială în 
România; 

 Medalie jubiliară acordată cu ocazia aniversării a 145 de ani de Statistică Oficială în 
România; 

 Medalie jubiliară acordată cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la atestarea 
documentară a municipiului Piteşti. 

 
LOCURI DE MUNCĂ: 
 1997 – 2009: INS – Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş – director; 
 1999 – 2003: Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative 

– asistent de specialitate, cadru didactic asociat; 
 1975 – 1997: CNS-DJS Argeş – funcţii de execuţie. 

 
PROMOVAREA LOCALITĂŢII/JUDEŢULUI/INSTITUŢIILOR PUBLICE ARGEŞENE 
ÎN PLAN NAŢIONAL, SIMPOZIOANE DE SPECIALITATE: 
 Simpozionul Ştiinţific din 13 – 14 iulie 2007, INS; 
 Simpozionul Ştiinţific din iulie 2008, ocazionat de împlinirea a 149 de ani de Statistică, 

INS; 
 Organizarea, coordonarea şi monitorizarea realizării Recensământului populaţiei şi al 

locuinţelor din 18 martie 2002 şi a Microrecensământului copiilor instituţionalizaţi; 
validarea datelor culese la cele două acţiuni; 

 Realizarea Recensământului General Agricol (2002), la un interval de 52 de ani de la 
precedentul – organizarea, coordonarea, monitorizarea şi validarea datelor culese. 

 
CONTRIBUŢIE DEOSEBITĂ LA CONSTRUCŢIA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA 
UNOR INSTITUŢII SAU OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: 
 Participare la proiecte realizate cu finanţare din fonduri structurale şi granturi specifice 

privind faza pilot şi/sau implementarea unor metodologii şi cercetări statistice armonizate 
cu cele europene, în domeniile producţiei industriale, agriculturii, mediului, cercetării şi 
inovării, anchetelor structurale în diverse domenii, contribuţii la implementarea CAEN. 
Rev.2; 

 Relaţiile cu furnizorii, beneficiarii, utilizatorii de informaţii statistice s-au desfăşurat prin 
contacte singulare/multiple şi s-au bazat pe promovarea culturii statistice, a bunei 
colaborări, a stimei şi respectului reciproc. 



ARSENE, NICOLAE 
 
 
 
Informaţii personale:  
Adresă: Piteşti, Calea Craiovei, nr. 17, bl. E3b, sc. C, ap. 14, jud. Argeş; 
Telefon: 0729 998 088; 
E-mail: nikolae.arsene@yahoo.com 
Naţionalitate: română; 
Data naşterii: 12 octombrie 1952. 
 
Experienţa profesională: 
 15 noiembrie 2005 – până în prezent: 

Numele şi adresa angajatorului: Romanian International Bank (RIB) – Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Director executiv; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asigurarea funcţiilor managementului unităţii bancare, 
planificare, previzionare, organizare, coordonare, antrenare, evaluare şi control – cu accent 
deosebit pe administrarea riscurilor specifice activităţii şi administrarea portofoliului de credite. 
 
 01 februarie 2005 – 14 noiembrie 2005: 

Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială Română (BCR), Sucursala Prundu –Piteşti, jud. 
Argeş; 
Funcţia: Director executiv; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asigurarea funcţiilor managementului unităţii bancare, 
planificare, previzionare, organizare, coordonare, antrenare, evaluare şi control – cu accent 
deosebit pe administrarea riscurilor specifice activităţii şi administrarea portofoliului de credite. 
 
 01 aprilie 1996 – 31 ianuarie 2005: 

Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială Română (BCR), Sucursala Judeţeană Argeş – 
Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Director executiv; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: planificare, organizare, administrare risc, control, 
dezvoltare afaceri, administrare resurse umane, securitatea informaţiilor şi a unităţii, 
managementul calităţii totale. 
 
 16 noiembrie 1990 – 31 martie 1996: 

Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială Română (BCR), Sucursala Judeţeană Argeş – 
Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Contabil şef. 
 
 01 august 1990 – 15 noiembrie 1990: 

Numele şi adresa angajatorului: Banca Naţională Română (BNR), Sucursala Judeţeană Argeş – 
Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Şef Biroul de Contabilitate. 
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 01 mai 1978 – 31 iulie 1990: 
Numele şi adresa angajatorului: BTT Argeş – Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Preşedinte. 
 
 01 septembrie 1975 – 30 aprilie 1978: 

Numele şi adresa angajatorului: CATC – Piteşti, jud. Argeş; 
Funcţia: Economist. 
 
Studii şi cursuri de specialitate: 
 1971-1975: 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Finanţe; 
Numele calificării primite: Economist. 
 
Specializări, perfecţionări: Cursuri în sistem BCR: 
 Managementul schimbării; 
 Managementul prin calitate; 
 Managementul performanţei globale; 
 Psihologia relaţiei cu clienţii; 
 Negociere în afaceri. 

 
Georgetown University East Central European Scholarship Program - Asset management, liability 
management; 
Deutche Management Akademie Niedersachsen - Management – Trening. 
 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: franceza, engleza. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: Experienţa acumulată prin activitatea desfăşurată este 
de un real folos pentru dezvoltarea ca individ şi, în acelaşi timp, pentru  dezvoltarea echipei din 
care fac parte. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: Cunoştinţe Microsoft Office Word şi Excel. 
 
Permis de conducere: Categoria B. 



 
 
 

ARSENESCU, ION 
 
 
 

Date personale: 
Data naşterii: 18 decembrie 1949; 
Locul naşterii: comuna Corbeni, jud. Argeş; 
Naţionalitatea: română; 
Starea civilă: căsătorit; 
Copii: 1. 
 
Educaţie: 
 1966 – 1972: Institutul Agronomic din Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară; 
 1993: Specializare Consultanţă Agricolă – Anglia; 
 17.02.1995: M.A.A. – Agenţia Naţională Sanitară Veterinară – Confirmare în gradul 

profesional de Medic primar veterinar, specialitatea Asistenţă medicală veterinară; 
Zootehnie; Reproducţie animală şi Însămânţări artificiale – Ordin nr. 11/1995; 

 CEFIDEC, Vatra Dornei – program instruire Montanologie. 
 
Aria de reprezentativitate: Propus de Comisia de Specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului 
Argeş. 
 
Publicaţii în domeniul de specialitate sau alt domeniu de interes general: 
 „Metode de diagnostic precoce la vacă prin examen citologic, citochimic şi  citoenzimatic 

al celulelor epiteliale recoltate din aparatul genital al femelelor însămânţate în urmă cu 3 
săptămâni”, Facultatea de Medicină veterinară Timişoara, 1974. 

 
Fidelitate pentru domeniul de activitate: 
 1972 – 1973: CAP. Colibaşi – Medic veterinar stagiar; 
 1974 – 1977: CAP. Colibaşi – Şef fermă; 
 1978 – 1979: Şef Circă Veterinară; 
 1980 – 1986: DGAIA. Argeş – I.S.V. Piteşti – medic veterinar; 
 1986 – 1992: DGAIA. Argeş – director producţie animală; 
 1993 – 2000: DGAIA. Argeş – director adjunct; 
 2001 – 2005: DADR. Argeş – director executiv; 
 2005 – 2009: DADR. Argeş – şef birou; 
 2009 – prezent: DADR. Argeş – director coordonator. 

 



Prestigiul moral, profesional şi civic câştigat ca urmare a implicării în dezvoltarea 
modernizării instituţiilor sau obiectivelor de interes public: 
 Modernizarea şi construirea de adăposturi noi pentru animale în toate fostele CAP-uri şi 

IAS-uri, 1986 – 1990; 
 Transformarea complexului de îngrăşare a tineretului taurin Davideşti în complex de 

creştere a găinilor outoare, 1988; 
 Transformarea complexului de îngrăşare a tineretului taurin Aninoasa în complex de 

creştere a găinilor outoare, 1988; 
 Atragerea de resurse materiale pentru construcţia sediului Oficiului pentru Reproducţia şi 

Selecţia Animalelor, Ştefăneşti, 2000. 
 
TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI DISTINCŢII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE 
Doctorat sau echivalent: 
 Consultanţă Agricolă, Anglia, 1993; 
 Medic veterinar primar, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj, 1995; 
 Montanologie, Vatra Dornei, 2001. 

 
Distincţii şi premii naţionale: 
 Ordinul Naţional „pentru merit în grad de cavaler”, conferit prin Decretul nr. 

975/29.11.2002. 
 
Activităţi şi donaţii publice: 
 Donaţii constând în alimente de bază şi fructe către Centrul de Plasament Robin Hood, 

Bucureşti, 2001 – 2004; 
 Premiul III pe ţară obţinut în cadrul concursului „O mână întinsă”, organizat de MAPDR. 

 
Promovarea judeţului la nivel local, naţional şi internaţional: 
 Cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova, în domeniul Agriculturii, 1992; 
 Vizită de lucru în Ungaria, Austria, Elveţia, pe tema „Rasele bovine pentru lapte şi carne”, 

1995; 
 Participare la Expoziţia Internaţională a rasei Holstein, Berna, 1995; 
 Simpozionul naţional „Dezvoltarea zootehniei în România”; în cadrul manifestării, a fost 

obţinută „Diplomă de onoare pentru meritele aduse în dezvoltarea zootehniei”, Iaşi, 1997; 
 Programul de Cooperare economică România – Iran, 2001. 

 
Iniţiative pentru protecţie socială: 
 Donaţii constând în produse alimentare pentru azilul de bătrâni Piteşti, 2001 – 2004. 

 
Dimensiunea activităţii: 
 1972 – 1973: CAP. Colibaşi – Medic veterinar stagiar; 
 1974 – 1977: CAP. Colibaşi – Şef fermă; 
 1978 – 1979: Şef Circă Veterinară; 
 1980 – 1986: DGAIA. Argeş – I.S.V. Piteşti – medic veterinar; 
 1986 – 1992: DGAIA. Argeş – director producţie animală; 
 1993 – 2000: DGAIA. Argeş – director adjunct; 



 2001 – 2005: DADR. Argeş – director executiv, Membru în Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei Domeniului Statului, Bucureşti; 

 2005 – 2009: DADR. Argeş – şef birou; 
 2009 – prezent: DADR. Argeş – director coordonator. 

 
Contribuţie deosebită la construcţia, dezvoltarea, modernizarea unor instituţii sau obiective 
de interes public: 
 Modernizarea şi construirea de adăposturi noi pentru animale în toate fostele CAP-uri şi 

IAS-uri, 1986 – 1990; 
 Tranformarea complexului de îngrăşare a tineretului taurin Davideşti în complex de 

creştere a găinilor outoare, 1988; 
 Tranformarea complexului de îngrăşare a tineretului taurin Aninoasa în complex de 

creştere a găinilor outoare, 1988; 
 Atragerea de resurse materiale pentru Construcţia sediului Oficiului pentru Reproducţia şi 

Selecţia Animalelor, Ştefăneşti, 2000; 
 Derularea, prin DADR Argeş, a proiectelor finanţate în judeţul Argeş, prin programul 

SAPARD, 2001 – 2004; 
 Atragerea de resurse pentru finalizarea modernizării sediului administrativ al DADR Argeş, 

2009. 
 

 



 
 
 

ATANASIU, DAN 
 
 
 
Data naşterii: 17 mai 1946; 
Naţionalitatea: română; 
Starea civilă: căsătorit, un copil. 
 
Educaţie: 
 1965 - 1969: Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea Electrotehnică – licenţiat 
 1970 – 1971: Stagiul Militar – Şcoala de ofiţeri transmisiuni în rezervă 
 Liceul „Nicolae Bălcescu” – Piteşti – Bacalaureat 

 
Limbi străine: franceză, engleză. 
 
Apartenenţa la organisme profesionale: 
Membru al Patronatului Comercianţilor şi Producătorilor de Piese Auto din România – PCPPAR. 
 
Alte aptitudini: 
 adaptabilitate 
 management strategic 
 experienţă în negociere 
 aptitudini deosebite de comunicare 
 spirit organizatoric 

 
Funcţia deţinută în prezent: Preşedinte, Director General al S.C. ATVA S.R.L. 
 
Vechimea în cadrul instituţiei: 18 ani. 
 
Calificări cheie: inginer manager calitate, mediu, business manager. 
 
Experienţă profesională: 
 1991-prezent: Director General, ATVA SRL; 
 1980-1991: inginer şef, Electromontaj Piteşti; 
 1978-1980: inginer şef, Romelectro – Iran, Teheran; 
 1973-1978: inginer şef, Electromontaj Piteşti; 
 1969-1973: inginer, Combinatul Petrochimic Piteşti. 



 
Alte activităţi desfăşurate: 
Cursuri de perfecţionare: 
 curs de formare „Gender Equality Training for decision – makers, educators and leaders of 

NGOS”, organizat de Grupul pentru Integrare Europeană; 
 curs de formare „Planificarea strategică pentru managementul de mediu”, organizat de 

Agenţia Americană de Dezvoltare Internaţională (US-AID); 
 curs de pregătire în domeniul gospodăririi forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie în 

domeniul energetic; 
 curs de pregătire pentru comerţ exterior. 

 
Activitate în asociaţii nonguvernamentale: 
 membru fondator ONG pentru protecţia mediului ECOS 2000; 
 membru fondator ONG PODEVA; 
 membru al Grupului de iniţiativă şi ales Preşedinte al Patronatului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii Piteşti; 
 Vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor Mici şi Mijlocii Argeş. 



BADEA, EUGEN 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 12.06.1958, Piteşti, Argeş; 
 Adresa: Argeş, Piteşti, Str. Popa Şapcă, Bl. P16, Sc. C, Ap. 13; 
 Telefon: 0722848022; 
 Naţionalitatea: română; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii (băiat - major, fată - majoră). 

 
Educaţia: 
 2008 – 2009: Universitatea de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Instalaţii – Curs 

Postuniversitar: Securitatea la Incendiu în Construcţii şi Instalaţii – absolvit cu media 10;  
 2007 – 2008: Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti – Centrul Teritorial Piteşti, Curs de 

Master: Medierea Conflictelor în Drept – absolvit cu media 10; 
 2004 – 2005: Universitatea din Piteşti, Curs Postuniversitar: Managementul resurselor 

umane şi tehnologia comunicării – absolvit cu media 10; 
 1978 – 1983: Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, Facultatea de Tehnologie a 

chimizării Petrolului şi Petrochimie – inginer chimist – absolvit cu media 8.50; 
 19977 – 1978: Şcoala Militară de Ofiţeri de Rezervă, Arma Pompieri; 
 1973 – 1977: Liceul teoretic N. Bălcescu Piteşti, profil real. 

 
Experienţă profesională: 
 2006 – prezent: Formator în cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a 

Adulţilor pentru domeniile reglementate de siguranţa naţională şi securitatea la incendiu; 
 2005: Dobândirea gradului de Colonel; 
 2004 : Curs de carieră – capacitate pentru gradul de Colonel; 
 2004 – prezent: Şef serviciu Prevenirea Incendiilor în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş; 
 2002 – 2006: Organizator – Şef Curs pentru formarea profesională în activitatea „Cadru 

Tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor”; 
 2002 – 2004: Şef Inspecţie de Prevenire a Incendiilor în cadrul Grupului de Pompieri „Cpt. 

Puică Nicolae” al judeţului Argeş; 
 2000: Dobândirea gradului de Locotenent Colonel; 
 1998 – 2000: Lector în cadrul cursurilor de calificare profesională în meseria de pompier; 
 1995: Dobândirea gradului de Maior; 
 1991 – prezent: Expert tehnic judiciar în specialitatea „Procese pirogene – cercetarea 

cauzelor şi efectelor de incendiu” pe lângă Tribunalul Argeş; 
 1991 – prezent: Elaborarea unor rapoarte de cercetare – cauze de incendiu/explozie la 

importante evenimente în domeniu, soldate cu victime omeneşti şi importante pagube 
materiale şi pentru mediu (2000 – Explozie Bloc E1, Piteşti, 2001 – 2003 – Explozie la 
blocurile de locuinţe din Cartierul Războieni, Piteşti etc.); 

 1991 – 2002: Inspector, prevenirea incendiilor pe platforma petrochimică Piteşti, în cadrul 
Grupului de Pompieri „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş; 



 1991 – 2002: Organizator al Seminarului Naţional de Securitate Industrială „Întreţinerea 
predictivă a utilajelor dinamice din petrochimie” pentru inspectorii de profil din unităţile 
teritoriale de pompieri care desfăşoară activităţi specifice în domeniu; 

 1991 – 2002: Elaborarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare a rezervoarelor de produse 
petroliere cu capac plutitor, care funcţionează în petrochimii şi rafinării, publicate în 
Revista Pompierii Români; 

 1985 – 1991: Inspector, prevenirea incendiilor în domeniul resurselor minerale (extracţia 
ţiţeiului şi gazelor naturale), în cadrul Grupului de pompieri „Cpt. Puică Nicolae” al 
judeţului Argeş; 

 1985 – 1991: elaborarea lucrării „Securitatea în exploatare a sondelor de foraj care 
utilizează fluide cu emulsie inversă”, publicată în Revista Pompierii Români, nr.1/1990; 

 1990: Dobândirea gradului de Căpitan; 
 1983 – 1985: Inginer stagiar la I.L.P.P. „PECO”, Slatina. 

 
Distincţii, premii şi merite: 
 Fidelitate – 24 ani în slujba Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae”; 
 Naţionale – Ordinul Meritul Militar clasa a III-a şi clasa a II-a. 

 
Activităţi socio-umane: 
 Promovarea localităţii Piteşti – Simpozion internaţional privind securitatea la incendiu şi 

protecţie civilă în Olanda (Rotterdam şi Dordrecht). 
 
Publicaţii: 
 Articole de specialitate în Revista „Pompierii Români” 2008, 2005, 2001, 1998, 1990. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Engleză: scris – satisfăcător, citit – bine, vorbit – bine; 
 Franceză: scris – satisfăcător, citit – bine, vorbit – bine; 

 
Interese şi pasiune: 
 Sisteme şi instalaţii speciale pentru prevenire şi stingere a incendiilor; 
 Prezentare de materiale în scop educativ – cursuri de calificare în meseria de pompier şi de 

atestare a cadrelor tehnice, cu atribuţii în domeniul P.S.I.; 
 Istorie universală. 

 
Abilităţi: 
 Comunicare, conducere, verificare; 
 Muncă în echipă; 
 Lucru în condiţii de stres determinate de executarea ordinelor în timpi operativi; 
 Răbdare, conştientizarea lucrului bine făcut. 



 
 
 

BADEA, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 12.03.1946, comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Domiciliul: Piteşti, str. I.C. Brătianu, bl. Ac, sc. A, ap. 6. 

 
Studii: 
 Institutul Politehnic Braşov – 1968, specialitatea TCM. 

 
Activitatea profesională: 
 Februarie 1969 – iulie 1970: inginer stagiar – Uzina de Piese Auto, Sibiu; 
 Iulie 1970 – decembrie 1971: inginer şef IILS, Topoloveni; 
 Decembrie 1971 – aprilie 1973: director, Întreprinderea de Industrie Locală, Costeşti; 
 Mai 1973 – martie 1991: director la Întreprinderea de Subansamble Auto, Piteşti; 
 Martie 1991 – prezent: director general Grupul Industrial Componente Piteşti – GIC. 

 
Limbi străine: Franceza, engleza. 
 
Activitatea socio-profesională: 
 Efectuarea liceului şi desfăşurarea activităţii profesionale în industrie pe o perioadă de 43 

ani; 
 Industria de automobile şi autovehicule; 
 Aplicarea tehnologiilor neconvenţionale în industria auto din România. Creşterea gradului 

de integrare a autovehiculelor în România, prin implementarea tehnologiilor 
neconvenţionale; 

 Am dezvoltat şi susţinut, în permanenţă, departamentul de proiectare şi cercetare, reuşind, 
în felul acesta, să asimilez componente ce se importau, contribuind la creşterea gradului de 
integrare a automobilului românesc. Sunt autorul a peste 25 brevete înregistrate la OSIM, 
cu aplicabilitate în fabricaţia industrială a automobilului; 

 Activitate de 33 ani în Industria de Automobile; 
 Menţinerea în funcţia de director din anul 1971 şi până în prezent. Realegerea, în 1990, în 

funcţia de director, de către colectivul de salariaţi, cu un procent de 88%; 



 „Leul de Aur” obţinut la Madrid, în 1995, pentru rezultatele la SC Subansamble Auto SA, 
în activitatea economică şi atragerea de capital străin în societăţi mixte; 

 Premii de excelenţă pentru ocuparea de locuri fruntaşe, la nivel naţional, a diferitelor 
societăţi din cadrul Grupului Industrial Componente; 

 Premii pentru locurile fruntaşe (locul I, II şi III) obţinute de societăţi din cadrul Grupului 
Industrial Componente la nivel judeţean; 

 Am susţinut, permanent, activitatea educaţională şi artistică, atât pe plan judeţean prin 
sponsorizarea unor licee, cât şi pe plan naţional, prin susţinerea unor tineri artişti sau a unor 
tineri cu rezultate deosebite la învăţătură care şi-au completat studiile în străinătate; 

 Pe plan local, m-am implicat, permanent, în evenimentele organizate de Consiliul Judeţean 
şi Primăria Municipiului Piteşti, participând, alături de aceste instituţii, la organizarea unor 
evenimente reprezentative: Simfonia Lalelelor, Zilele Oraşului, Sărbătorile de iarnă. 

 În colaborare cu Institutul de cercetare ICPE Bucureşti, am organizat, timp de 4 ani, la 
Hotelul Star Bascov, conferinţe şi simpozioane internaţionale pe tema „Automobilul 
electric”, cu participarea unor nume sonore din industria auto; 

 De asemenea, am realizat investiţii masive în turism pe Valea Argeşului. Am susţinut 
aceste investiţii cu programe de promovare, atât pe plan naţional, cât şi internaţional; 

 În plan social, atât personal, cât şi societăţile la care sunt acţionar au fost implicate, 
permanent, în ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi, atât material, cât şi cu organizarea 
deplasărilor în străinătate pentru tratamente medicale; 

 Ca referinţe de cooperare internaţională, putem aminti ca parteneri firmele multinaţionale 
cu care lucram în societăţi mixte sau colaborări comerciale: LISA DRAXLMAIER – 
GERMANIA, LEAR – AMERICA, DOW CHEMICALS – AMERICA, BORLA 
INDUSTRIES – AMERICA, YAZAKI – JAPONIA, TREVES – FRANŢA, VALEO – 
FRANŢA, FAURECIA – FRANŢA, NOSAG – FRANŢA. 

 
Principalele proiecte realizate: 
 Proiectul LISA DRAXLMAIER – Germania în componente plastice şi electrice prin care s-

au creat 6000 locuri de muncă; 
 Proiectul LEAR – AMERICA în componente electrice şi electronice prin care s-au creat 

2000 locuri de muncă, din care 1000 la Piteşti şi 1000 la Câmpulung-Muscel; 
 Proiectul cu NOSAG DEFTA – FRANŢA pe componente metalice în Piteşti-Bradu, prin 

care s-au creat 600 locuri de muncă; 
 Proiectul TREVES – FRANŢA, în Câmpulung-Muscel pentru piese transformate, prin care 

s-au creat 200 locuri de muncă; 
 Proiectul cu YAZAKI – JAPONIA, în Câmpulung-Muscel pentru componente electrice şi 

electronice, prin care s-au creat 500 locuri de muncă. 



 
 
 

BÂLĂ, CORNEL EUGEN 
 

 
 

Născut la 23 decembrie 1944, în municipiul Bucureşti, unde am urmat liceul, cursurile 
Şcolii de Ofiţeri Militari şi ale Facultăţii de Drept.  

După absolvire, în 1967, am fost repartizat la miliţia judeţului Argeş. Parcurgând mai multe 
trepte profesionale, în 1984, am fost promovat şeful serviciului judiciar. 

În întreaga carieră, m-am condus după conceptul că fiecare din noi avem datoria sacră de a 
lăsa ceva bun, uman în urma noastră, atât la serviciu, cât şi în familie. 

Mi-am ales, cu grijă, colaboratorii cărora, fără rezerve, le-am dat din cunoştinţele şi 
experienţa mea, mai mult de jumătate din efectivul serviciului, 7 ofiţeri fiind promovaţi în funcţii 
de mare răspundere: chestor, Dan Valentin Fătuloiu, fost şef al Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, chestor, şef Dorin Bumbeneci – şeful Centrului Teritorial de Crimă Organizată Argeş şi 
Vâlcea, comisari şefi Nicolae Petre şi Gabriel Şerbănescu, foşti locţiitori şefi ai poliţiei judeţului 
Argeş, comisar şef, Vasile Olteanu, fost şef poliţie municipală Câmpulung. 

Am 2 copii Leonard – Claudiu şi Eduard – Cristian, care, împotriva voinţei mele, au urmat 
cariera de poliţist, primul fiind şeful secţiei 4 de poliţie Piteşti, iar al doilea este şeful serviciului 
judiciar. 

În februarie 1988, am fost promovat locţiitor şef miliţie la Inspectoratul judeţean 
Dâmboviţa, unde am lucrat până în anul 1994, când m-am pensionat.  

M-am angajat, apoi, consilier juridic la 10 firme, iar, în ianuarie 1999, an fost numit 
director adjunct la Sucursala Bankcoop Vâlcea, unde am lucrat până la 31 dec. 2000. De la 
această dată şi până la sfârşitul anului 2003, am lucrat ca inspector general daune la S.C. Asirom 
S.A. Bucureşti cu competenţă în 4 judeţe. 

Prin concurs, la 1 mai 2004, am obţinut titularizarea pe postul de director general la 
Serviciul public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, unde lucrez şi în prezent.  

Cu sprijinul Consiliului Judeţean, personal al d-lui preşedinte Constantin Nicolescu, am 
reuşit să menţinem un colectiv de 417 angajaţi care asigură paza la obiective, majoritatea în 
subordinea Consiliului Judeţean.  

Rezultatele bune obţinute se datorează şi colaborării cu directorii instituţiilor şi serviciilor 
beneficiare, oameni de calitate, cărora le exprim, încă o dată, întreaga mea gratitudine. 

Iubesc teatrul, literatura şi pictura, iar lipsurile materiale din copilărie m-au împiedicat să 
urmez actoria, deşi m-am pregătit 20 de ore cu Amza Pelea. 

Nu regret că am devenit poliţist şi, dacă cineva mi-ar spune să o iau de capăt, tot poliţist 
m-aş face. Satisfacţiile profesionale şi familiale mi-au dat mândria în faţa colegilor, şefilor şi 
a familiei că mi-am făcut datoria. 
 



 
 
 

BĂLĂŞOIU, AUREL 
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 24.02.1960; 
 Domiciliu: comuna Rociu, satul Şerbăneşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0740187167, fax: 0248/699068; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Stagiu militar: satisfăcut; 
 Permis conducere: categoria B, C. 

 
Studii absolvite: 
 1974 – 1979: Liceul Industrial Agro-Industrial Costeşti, judeţul Argeş; 
 1992 – 1997: Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, Facultatea de Drept. 

 
Alte cursuri absolvite: 
 Curs de calificare în meseria de contabil; 
 Curs de perfecţionare pentru secretarii de localităţi. 

 
Experienţă profesională: 
 1981 – 1991: contabil – CAP Rociu; 
 1991 – 2004: secretar, comuna Rociu, judeţul Argeş; 
 2004 – prezent: primar, comuna Rociu, judeţul Argeş. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Franceza – satisfăcător 
 Germana – bine. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); 
 Manipularea aparaturii tehnice (fax, xerox, calculator, imprimantă, scanner etc.). 

 
Calităţi: corectitudine, adaptabilitate, responsabilitate, disponibilitatea de a acumula noi 
cunoştinţe, bună capacitate de comunicare. 
 
 



BĂRBOI, PAUL AURELIAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 7.12.1943; 
 Domiciliul: str. 13 Septembrie, 103, bl. 99, Bucureşti; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Telefon: 0723329499. 

 
STUDII: 
 1950 – 1957: Şcoala Elementară din Bughea de Sus, jud. Argeş; 
 1958 – 1962: Şcoala profesională IMM; 
 1976 – 1980: ASE, Specializarea Politici Economice. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1962 – 1963: mecanic IMM; 
 1963 – 1965: militar în termen; 
 1965 – 1967: mecanic IMM; 
 1967 – 1976: lucrător cu munca politică în jud. Argeş; 
 1980 – 1983: referent de specialitate C.C. U.T.C.; 
 1983 – 1985: şef serviciu Resurse Umane, Ministerul Comerţului Exterior; 
 1985 – 1989: referent de specialitate Secretariatul General al Guvernului; 
 1989 – 1994: şef serviciu, S.C. Comercială de Comerţ Exterior „Mercur”; 
 1994 – 2000: manager, S.C. Comercială „Acordia”; 
 2000 – prezent: consilier superior în cadrul Direcţiei Generale Relaţiile cu 

Prefecturile. 
 
ABILITĂŢI: 
 Operare calculator; 
 Abilităţi de comunicare; 
 Spirit de lucru în echipă; 
 Creativitate; 
 Spontaneitate. 

 
 



BĂRBULESCU, C. MIRCEA 
 
 

Domnul Bărbulescu Mircea, fiul lui Constantin şi Sofia, s-a născut la data de 22 iulie 1945, 
în comuna Cotmeana, judeţul Argeş. 

Este absolvent al învăţământului superior din anul 1967 şi a funcţionat ca profesor în 
localitatea natală. 

Din decembrie 1989, până în iunie 1990, a fost preşedinte al C.P.U.N. Cotmeana. 
Între anii 1992 – 2004, a fost primar al comunei Cotmeana, iar, în perioada 2004 – 2008, a 

ocupat funcţia de viceprimar al acestei localităţi. 
Din iunie 2008 şi în prezent, este manager public în cadrul Primăriei comunei Cotmeana. 
În cei 42 de ani de muncă în slujba comunităţii, din care 25 de ani în învăţământ şi 17 ani în 

administraţia locală, domnul Bărbulescu Mircea a făcut dovada fidelităţii pentru cele două domenii 
de activitate. 

Dovedind seriozitate, perseverenţă şi ataşament faţă de comunitate şi obiectivitate în 
soluţionarea problemelor cetăţenilor, a câştigat prestigiul moral, profesional şi civic necesar unui 
lider local. 

S-a implicat, permanent, în rezolvarea problemelor locale, a colaborat foarte bine cu 
instituţiile şi agenţii economici din teritoriu, cu autorităţile judeţene şi instituţiile descentralizate. 

A organizat activităţi culturale ce au promovat localitatea Cotmeana, atât pe plan judeţean, 
cât şi naţional, cum au fost: 

 Simpozionul „Pe urmele Anei lui Manole”, urmat de parcurgerea unui traseu turistic 
în zona de nord a judeţului Argeş; 

 Tabăra Naţională de Pictură pentru Elevi şi Studenţi – Cotmeana. 
În perioada 1992 – 2004, a iniţiat şi a susţinut demersurile pentru modernizarea şi extinderea 

Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele – Cotmeana. 
A valorificat şi valorifică şi în prezent experienţa acumulată în domeniul administraţiei 

publice, pentru pregătirea cadrelor tinere din aparatul de specialitate al Primarului. 
A contribuit la realizarea şi promovarea a două proiecte de investiţii cu finanţare de la 

Uniunea Europeană, acestea fiind deosebit de importante pentru dezvoltarea economică şi socială a 
Comunei Cotmeana. 

S-a implicat, în mod direct, în materializarea, la nivel local, a programului judeţean pentru 
colectarea deşeurilor, precum şi alte iniţiative locale privind protecţia mediului. 



BAŢAGOI, CONSTANTIN 
 
 

Date personale: 
 Adresa: Comuna Cuca, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0744363789. 

 
Pregătire profesională: 
 Diplomă examen de stat, Liceul Pedagogic de învăţători, Câmpulung, 1970; 
 Diploma de absolvire a Şcolii de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne Bucureşti, 1978; 
 Diploma de absolvire a Facultăţii de Drept Bucureşti, Ştiinţe Juridice, 1982; 
 Diploma de absolvire curs post-universitar – Ştiinţe administrative, Bucureşti, 1986; 
 Curs management în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă 

(INA), Costineşti, 2003; 
 Curs master „managementul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă”, 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, diploma master, septembrie 2004; 
 Examen doctorand în inginerie industrială, Universitatea Petroşani, octombrie 2004; 
 Curs master „Guvernare modernă şi dezvoltare locală”, SNSPA Bucureşti, diploma - 

noiembrie 2004; 
 Curs „ECDL Total” – ECDL România, diploma – decembrie 2005; 
 Curs postuniversitar „Evaluator riscuri” – INCDPM România, diplomă 2006; 
 Examen doctorat în inginerie industrială, Universitatea Petroşani, diplomă – ianuarie 2007; 
 Curs „Auditor management calitate”, Bucureşti, diplomă – februarie 2007. 

 
Experienţă profesională: 
 01.09.1970 – 10.09.1975: învăţător la Şcoala Generală Cuca; 
 11.09.1975 – 22.08.1978: elev, Şcoala Militară Ofiţeri Activi – Ministerul de Interne; 
 22.08.1978 – 31.03.1980: ofiţer al Ministerului de Interne, Inspectoratul Judeţean, Vâlcea; 
 28.06.1980 – 15.09.1980: impiegat II – I.T.A., Vâlcea; 
 15.09.1980 – 01.02.1983: pedagog, Liceul Industrial, Rm. Vâlcea; 
 01.02.1983 – 15.03.1990: secretar, biroul executiv al Consiliului Popular al comunei Cuca, 

jud. Argeş; 
 15.03.1990 – 01.08.1990: secretar, Primăria comunei Tigveni, judeţul Argeş; 
 01.08.1990 – 01.01.1997: consilier de specialitate juridică la D.G.M.P.S. Argeş, Oficiul 

Legislaţia Muncii şi Camera de Muncă; 
 01.06.1997 – 31.12.1999: şef serviciu Contracte Civile în cadrul Oficiului Camera de 

Muncă, D.G.M.P.S., Argeş; 
 01.01.2000 – 01.06.2000: şef serviciu Contracte Civile, Inspectoratul Teritorial de Muncă, 

Argeş; 
 01.06.2000 – 20.02.2001: inspector şef adjunct, relaţii de muncă ITM, Argeş; 
 20.02.2001 – 15.06.2005: inspector şef ITM, Argeş; 
 15.06.2005 – 25.05.2009: şef serviciu evidenţa muncii ITM, Argeş; 
 25.05.2009 – prezent: director coordonator adjunct RM. 

 



În perioada de început a activităţii mele în cadrul Camerei de Muncă, ţinând cot de vidul 
legislativ ce exista în domeniul relaţiilor de muncă în acest sector, reglementarea protecţiei muncii 
a salariaţilor respectivi fiind incomplete şi echivocă. 

Totodată, în întreaga mea activitate în acest domeniu, am urmărit garantarea dreptului la 
muncă pentru toţi cetăţenii, problematica pe care am abordat-o în contextul evoluţiei economice a 
României în perioada de tranziţie. 

Ca şef de serviciu am avut printre atribuţii şi pe cele organizatorice; astfel, activitatea 
serviciului pe care îl conduc am organizat-o pentru a putea răspunde cerinţelor formulate atât de 
angajatorii cât şi de angajaţii din sectorul privat, cu respectarea libertăţilor fundamentale ale 
indivizilor. 
 
Abilităţi: 
 Limbi străine: limba franceză – satisfăcător; 
 Lucrul pe calculator: Windows 98, Microsoft Office; 
 Aptitudini manageriale şi de comunicare. 

 
Obiective: 

Doresc să-mi desfăşor în continuare activitatea în instituţia în care în prezent lucrez deoarece 
consider că experienţa acumulată în cei 19 ani de când particip la aplicarea legislaţiei muncii în 
sectorul privat şi mai nou în sectorul public, îmi oferă posibilitatea acţionării dintr-o perspectivă 
realistă, ţinând cont de impactul pe care cadrul legislativ îl are în viaţa reală. 

Doresc să organizez activitatea referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cât şi în 
domeniul relaţiilor de muncă din cadrul ITM Argeş, astfel încât în acest sector să lucreze doar 
profesionişti cu probitate morală pentru ca ITM Argeş să-şi câştige respectul ca autoritate publică. 
Consider că înainte de a cere altor angajatori să respecte şi să aplice legislaţia muncii sub toate 
aspectele ei, instituţia abilitată să facă acest lucru trebuie să fie un exemplu. Acest deziderat sper 
să-l pot realiza prin schimbarea mentalităţii salariaţilor subordonaţi, prin instituirea unui sistem 
motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale. 

 
Date de stare civilă: 
 Locul şi data naşterii: comuna Danicei, judeţul Vâlcea, 22.05.1950; 
 Căsătorit, 1 copil. 

 
Hobby: muzica, literatura, pescuitul. 

 
 

 



BEREVOIANU, CORNELIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Locul şi data naşterii: comuna Domneşti, judeţul Argeş, 10.07.1957; 
 Domiciliul stabil: comuna Nucşoara, sat Sboghiţeşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248/582014; 0768104970; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1972 – 1975: Şcoala Profesională Bucureşti;  
 2004 – 2008: Liceul Astra, municipiul Piteşti, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1975 – 1978: Întreprinderea de Utilaj Chimic, Bucureşti; 
 1980 – 1992: Service Auto, comuna Domneşti, judeţul Argeş; 
 1992 – 2004: Reprezentant A.F. „Berevoianu”; 
 2004 – prezent: Primar al comunei Nucşoara, judeţul Argeş. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Funcţia pe care o ocup în cadrul Primăriei Nucşoara, implică munca în echipă şi o bună 

comunicare, atât în cadrul instituţiei, cât şi cu instituţiile publice, persoane fizice sau juridice 
colaboratoare; 

 Disponibilitate de a lucra în program prelungit, sunt o fire sociabilă, îmi place să lucrez în 
echipă şi să mă perfecţionez continuu; 

 Sunt iniţiatorul unor proiecte de hotărâre pentru dezvoltarea turismului comunei Nucşoara, 
pentru înfiinţarea reţelei de aducţiune a apei şi canalizare, pentru înfrăţirea cu alte localităţi 
din ţară şi străinătate, cât şi pentru buna gospodărire a comunei pe care o reprezint. 

 
APTITUDINI TEHNICE: 
 Cunoştinţe de operare calculator; 
 Cunoştinţe tehnice auto; 
 Permis de conducere categoriile A, B, C, D şi E. 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
 Franceza – cunoştinţe medii. 

 
HOBBY: 
 călătoriile, vânătoarea, fotbalul. 

 



BICA, DĂNUŢ 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 22 iunie 1958; 
 Locul naşterii: Curtea de Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, str. Mihai Viteazul, bl. P22, sc. C, et. 4, ap. 9, telefon: 0248/222605, 

0744315605, e-mail: dn_bica@yahoo.com 
 Naţionalitatea: română; 
 Cetăţenia: română; 
 Religia: ortodoxă; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Soţia: Mariana Bica, 50 ani, inginer mecanic, Şef Birou Programe în cadrul Organismului 

Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu Piteşti, aflat în subordinea 
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; 

 Valentin Gabriel Bica, 22 ani, absolvent al Facultăţii de Design din cadrul Universităţii de 
Arte Decorative şi Design Cluj-Napoca, student la Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca; Larisa Mihaela Bica, 20 ani, studentă la 
Facultatea de Arte Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte 
Bucureşti. 

 Situaţia militară: stagiul militar efectuat (1977 - 1978), termen redus, arma „Artilerie 
antitanc”, gradul sublocotenent în rezervă. 

 
STUDII: 
 1965 – 1973: Şcoala generală de 8 ani din satul Valea Brazilor, comuna Băiculeşti, judeţul 

Argeş; 
 1973 – 1977: Liceul „Vlaicu Vodă” (secţia reală) din municipiul Curtea de Argeş, judeţul 

Argeş; 
 1978 – 1983: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică (secţia Utilaj 

Tehnologic Chimic); 
 2003 – 2005: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Catedra de 

Turism – Servicii, masterat în domeniul „Managementului întreprinderii de servicii 
publice”; 

 2004 – 2006: Universitatea din Piteşti, Departamentul de Formare Continuă „Centrul de 
Formare Muntenia” – Cursul postuniversitar de specializare în domeniul „Managementului 
protecţiei mediului”. 

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 1983 – 1995: T.M.U.Ch, Bucureşti – Grupul de Şantiere Piteşti (devenită, ulterior, S.C. 

I.M.U.C. S.A., Piteşti) – inginer în cadrul compartimentelor „Producţie Secundară”, 
„Producţie”, „Proiectare”, „Investiţii”, Şef Compartiment Evaluare – Ofertare – Licitare – 
Contractare, Şef Lot, Şef Şantier; 

 1995 – 1998: S.C. Arpechim S.A. Piteşti – inginer în cadrul Atelierului de Proiectare; 
 1996 – 2000: membru în Consiliul de Administraţie al RA REGOTRANS, Piteşti; 
 1998 – 2000: RA REGOTRANS, Piteşti – Inginer Şef Tehnic Investiţii Dezvoltare; 
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 2000: Director Tehnic la S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti (societate rezultată din 
reorganizarea RA REGOTRANS, Piteşti); 

 2001 – 2002: Consilier al Directorului General al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti; 
 2002 – 2005: Reprezentant Management Calitate la S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti; 
 2005 – 2007: Coordonator Colectiv Relaţii cu Autorităţile – R.M. C.; 
 2007 – 2009: Şef Departament Relaţii cu Autorităţile – R.M.C. – Gestionarea Domeniului 

Public la S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti; 
 Din 2009: Şef Departament Relaţii cu Autorităţile – Achiziţii Publice. 

 
PARTICIPAREA LA CURSURI DE SPECIALIZARE ŞI PERFECŢIONARE ÎN 
DOMENIUL PROFESIONAL: 
 1983, 1984: cursul de specializare în domeniul „Cibernetizarea activităţilor de construcţii - 

montaj”, organizat de Centrul de Organizare şi Cibernetizare în Construcţii, Bucureşti; 
 1995: cursul de „Specializare ataşamentist, devizieri în economia de piaţă”, organizat de 

S.C. Institutul de Proiectare, Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Construcţii S.A., 
Bucureşti; 

 1997 – 1998: cursul de specializare în domeniul „Management general şi consultanţă în 
domeniile managementului industrial” (cu obţinerea atestatului de expert), organizat de 
Asociaţia de Terotehnică şi Tehnologie din România – Departamentul „Managementul 
Industrial”; 

 2000: programul de perfecţionare în management general organizat de Centrul Naţional de 
Formare Continuă pentru Administraţie Publică şi Asociaţia Naţională Patronală şi 
profesională de Gospodărire Comunală şi Locativă din România; 

 2002: cursul de „Auditori interni” ai Sistemului de Management al Calităţii, organizat de 
S.C. FiaTest S.R.L., Bucureşti; 

 2002: cursul de „Proiectarea şi realizarea sistemelor de managementul calităţii, conform 
ISO 9001:2000”, organizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii; 

 2004: cursul de „Sisteme de Management Integrat pentru sisteme de management al 
calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii şi securitate socială, conform standardelor 
internaţionale ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 şi OHSAS 18001:1999 şi SA 8000:2001”, 
organizat de S.C. Floyd Advertising Design&Consulting S.R.L., Bucureşti; 

 2006: programul de instruire profesională pe tematica „Noua legislaţie privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice”, organizat de S.C. Temalnvest S.R.L., Bucureşti; 

 2007: cursul de „Auditor Sănătate şi Securitate Ocupaţională” organizat de S.C. Floyd 
Advertising Design&Consulting S.R.L., Bucureşti; 

 2008: cursul de “Auditori pentru sisteme de Management al Calităţii, în conformitate cu 
cerinţele Standardelor SR EN ISO 9001:2001 şi SR EN ISO 19011:2003”, organizat de 
Mişcarea Română pentru Calitate şi Centrul Regional de Formare Continuă. 

 
APARTENENŢA POLITICĂ: 
 Membru al FSN, devenit, succesiv, PD şi PDL, din 1990; nu am fost membru al nici unui 

partid politic. 
 
ACTIVITATEA POLITICĂ (PERIOADA ŞI FUNCŢIILE DEŢINUTE): 
 1990 – 1994: membru al Biroului Permanent Local Piteşti al Partidului Democrat 

(coordonator al activităţii organizaţiilor teritoriale din Cartierul Centru Piteşti); 



 1994 – 1998: vicepreşedinte al Biroului Permanent Local Piteşti al Partidului Democrat 
(Departamentul pentru Dezvoltare şi Resurse Umane); 

 1998 – 2006: preşedinte al Biroului Permanent Local Piteşti al Partidului Democrat; 
 1996 – 1998: secretar al Biroului Permanent Judeţean Argeş al Partidului Democrat 

(Departamentul de Coordonare, Strategie şi Organizare); 
 1998 – 2005: vicepreşedinte al Biroului Permanent Judeţean Argeş al Partidului Democrat 

(Departamentul Resurse Umane, Militanţi şi Gestiunea Carierei); 
 Decembrie 2005 – martie 2006: preşedinte interimar al Biroului Permanent Judeţean Argeş 

al Partidului Democrat; 
 Martie 2006 – decembrie 2007: preşedinte al Biroului Permanent Judeţean Argeş al 

Partidului Democrat; 
 Din 1997: membru al Consiliului Naţional de Coordonare al Partidului Democrat; 
 Decembrie 2005 – decembrie 2007: membru al Colegiului Director Naţional al Partidului 

Democrat; 
 2003 – 2006: copreşedinte al Consiliului Local de Conducere Piteşti al Alianţei D.A. PNL-

PD; 
 2005 – 2007: copreşedinte al Consiliului Judeţean de Conducere Piteşti al Alianţei D.A. 

PNL-PD; 
 Din decembrie 2007: vicepreşedinte al Biroului Permanent Judeţean Argeş al Partidului 

Democrat Liberal. 
 
FUNCŢIILE DEŢINUTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, PARTICIPAREA LA 
ALEGERI: 
 Consilier în cadrul Consiliului Judeţean Argeş, ales în anul 2008 pe lista PDL; 
 Consilier în cadrul Consiliului Local Piteşti, ales în anul 1996 pe lista USD şi în anii 2000 

şi 2004 pe lista PD; 
 Preşedinte al „Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice şi de protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
arheologice” din cadrul Consiliului Local Piteşti în mandatele 1996 – 2000 şi 2000 – 2004; 

 Candidat poziţia 2 pe lista USD pentru Senatul României, în Circumscripţia Electorală nr. 3 
Argeş, la alegerile parlamentare din 1996; 

 Candidat poziţia 2 pe lista PD pentru Senatul României, în Circumscripţia Electorală nr. 3 
Argeş, la alegerile parlamentare din 2000; 

 Candidat poziţia 6 pe lista PD pentru Camera Deputaţilor, în Circumscripţia Electorală nr. 
3 Argeş, la alegerile parlamentare din 2004. 

 
PARTICIPAREA LA CURSURI ŞI SEMINARII ÎN DOMENIUL POLITIC ŞI AL 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE: 
 1994, Piteşti: Seminarul de instruire, cu participarea partidelor politice, organizat de 

Institutul Republican Internaţional din SUA; 
 1996, Poiana Braşov: Seminarul „Comunicare şi comunitate – participare şi parteneriat”, 

organizat de Institutul Naţional Democratic pentru Relaţii Internaţionale – SUA, Fundaţia 
pentru Dezvoltare Locală şi Servicii Publice – România, Consiliul Local al Municipiului 
Braşov – România şi Asociaţia Internaţională a Managerilor de Oraşe – SUA; 

 2003, Băile Herculane: Seminarul „Campaniile electorale”, organizat de Fundaţia Jean 
Jaures şi Partidul Democrat. 



BIVOL, MANOLE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 18 septembrie 1934; 
 Locul naşterii: Câmpulung Muscel, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit. 

 
STUDII: 
 1948 – 1951: Şcoala profesională UZ IMS, Câmpulung; 
 1957 – 1960: Şcoala Tehnică Construcţii de maşini, Bucureşti; 
 1965: Liceul Dinicu Golescu, Câmpulung Muscel; 
 1969 – 1973: Academia de Studii Politice, Bucureşti; 
 1975: Cursuri de perfecţionare Bucureşti şi Craiova (Eficientizarea conducerii unităţilor 

administrativ-teritoriale). 
 
PROFESIE: frezor matriţe, maistru prelucrări mecanice, tehnolog proiectant SDV, economist. 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1951 – 1953: Frezor scule şi matriţe ARO, Câmpulung; 
 1953 – 1956: Stagiu militar; 
 1956 – 1957: Frezor scule şi matriţe ARO, Câmpulung; 
 1957 – 1960: Şcoala tehnică construcţii maşini, Bucureşti; 
 1960 – 1963: Tehnolog proiectant ARO, Câmpulung; 
 1963 – 1967: Şef atelier montaj agregate auto ARO, Câmpulung; 
 1967 – 1969: Şef serviciu Asigurare Resurse Umane ARO; 
 1969 – 1973: Academia de Studii Politice Bucureşti; 
 1973 – 1976: Secretar, probleme economice, al Comitetului orăşenesc şi vicepreşedinte al 

Consiliului Popular Câmpulung;  
 1976 – 1981: Primar al oraşului Câmpulung-Muscel; 
 1981 – 1986: Primar al municipiului Piteşti; 
 1986 – 1989: Secretar cu probleme organizatorice al Consiliului Popular; 
 1990 – 2009: Pensionar – limită de vârstă. 



BIZON, ELENA 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Mă numesc Elena Bizon şi m-am născut la 14.11.1948, în satul Borleşti, judeţul Argeş. Sunt 

căsătorită de peste 35 ani şi am doi copii – un băiat economist şi o fată medic. 
 
EDUCAŢIE 
 1962 – 1966: Liceul Zinca Golescu – Piteşti – clasa real; 
 1966 – 1967: Şcoala Tehnică de Arhitectură şi Construcţii – Bucureşti; 
 1968 – 1974: Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – Bucureşti. 

 
EXPERIENŢĂ 
 1975 – 1978: Arhitect stagiar la Fabrica de Mobilă din Curtea de Argeş – o fabrică la 

fel de tânără, atunci, ca şi mine; 
 1978 – 2007: Arhitect şi, ulterior, Arhitect Şef la Primăria municipiului Curtea de 

Argeş. 
În cei aproape 30 de ani în care am fost persoană publică, am fost parte din oraşul acesta în 

care m-am stabilit şi pe care nu l-aş părăsi niciodată. 
Nu am orgoliul de a fi făcut lucruri extraordinare în creşterea oraşului acesta, pe care, de 

altfel, îl iubesc, doar că am fost dreaptă, onestă, leală şi dedicată instituţiei Primăriei. Şi, dacă, 
acum, la 2 ani de la pensionare, nişte persoane ce mă cunosc, m-au propus să fiu „Fiică a 
Argeşului”, asta mă onorează nespus, pentru că mă aflu printre adevărate personalităţi ale 
judeţului. Şi, pentru asta, sunt recunoscătoare. 

Probabil, nu mai contează că mă descurc în câteva limbi străine, că sunt membru fondator şi, 
în continuare, membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Prietenie Argeş – Nevers, că 
îmi plac cărţile, florile, viaţa la ţară, familia mea, dar, mai ales, copiii mei. 

 
REALIZĂRI 
Se spune că, într-o viaţă, un om trebuie să facă un copil, să planteze un pom, să sape o 

fântână şi să clădească o casă. 
Eu, împreună cu soţul, le-am făcut pe toate. Sunt mândră de asta, dar, mai presus de toate, 

sunt mândră de copiii mei care sunt drepţi, oneşti, leali şi dedicaţi în profesia lor şi cărora le 
transmit un nume BUN. 
 



 
 
 

BOGOI, DAN SERGIU 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 27 septembrie 1954, Piteşti; 
 Titlul ştiinţific: Doctor în domeniul Management; 
 Gradul didactic: Lector Doctor. 

 
Studii: Facultatea de Finanţe Contabilitate din cadrul Universităţii din Craiova. 
 
Activitate profesională: 
 1983 – prezent: BNR, inspector, şef serviciu, director adjunct, director; 
 1978 – 1982: Economist, U.M.T.C.F. Piteşti. 

 
Specializări: Studii postuniversitare şi doctorat la Universitatea Craiova. 
 
Activitatea ştiinţifică şi publicistică: 
 Cărţi/cursuri publicate: 

• Resursele umane în sistemul bancar, în condiţiile preaderării la Uniunea Europeană, 
Ed. Universităţii Piteşti, 2006, 286 pagini; 

• Managementul Bancar, Ed. Independenţa Economică, 2003, 350 pagini, coordonator 
prof. univ. dr. M. Gust, colectivul – dr. M. Gust, dr. C. Vechiu, drd. D. Bogoi; 

• Studiu privind formarea şi perfecţionarea profesională din organizaţiile economice, 
Ed. Certi – Craiova, 2002, 59 pagini, coordonator prof. univ. dr. Constantin Roşca, 
colaboratori: Corina Barbu, Dan Bogoi. 

 Participări la manifestări naţionale şi internaţionale cu articolele ştiinţifice: 
• Dezvoltarea carierei individuale din sistemul BNR, autor drd. Dan Bogoi; 
• Schimbare şi dezvoltare ca urmare a introducerii „Euro” din ţările membre ale 

Uniunii Europene şi unele aspecte ce decurg din acest proces pentru România, autor 
drd. Dan Bogoi; 

• Sistemul bancar românesc – evoluţii cantitative şi calitative; 
• Strategia ţintirii directe a inflaţiei, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2007. 

 Articole/studii publicate: 
• 1998: „Rolul BNR în etapa actuală”, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti, 

cu prilejul Zilei economistului; 



• 1999: Procesul inflaţionist în România în anii 1990 – 1999, publicat în nr. 2 al revistei 
ANALE, a Universităţii din Craiova de Virgil Madgearu, autor drd. Dan Bogoi; 

• 2002: Mutaţii cantitative şi calitative în sistemul bancar din România, publicat de 
Tribuna CASIM Piteşti, nr. 2/2002 (Centrul de Consultanţă şi Asistenţă de 
Management), autor Dan Bogoi; 

• 2002: Introducerea „Euro” în ţările membre ale Uniunii Europene şi aspectele ce 
decurg din acest proces pentru România, publicat în Tribuna CASIM, Piteşti, nr. 
1/2002, autor Dan Bogoi; 

• 2003: Integrarea europeană şi sistemul bancar, Tribuna CASIM, Piteşti, nr. 3/2003, 
autor Dan Bogoi; 

• 2006: Dezvoltarea regională în teoria şi practica economică, autori Dan Bogoi, Ionuţ 
Drăcea şi Dan Sichigea, Revista Finanţe – Provocările viitorului, Ed. Universitatea 
Craiova; 

• 2006: Impozitele pentru protecţia mediului în ţările membre ale Uniunii Europene – 
autori Dan Bogoi, Marcel Drăcea, Nicolae Sichigea publicate în Analele Universităţii 
din Craiova, 2006, vol. I; 

• 2007: Strategia ţintirii directe a inflaţiei, reviste: Finanţe – Provocările viitorului, an 
VI nr. 6/2007, Ed. Universitatea Craiova 2007 ISSM-1583-3712; 

• 2008: Impactul dominaţiei capitalului străin asupra sistemului bancar românesc, Ed. 
Universitatea Craiova, 2007, ISSM-1583-3712. 

 
 



BRĂNESCU, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresă: str. I.C. Brătianu nr. 38A, Piteşti, Argeş, România; 
 Telefon: 0372/700140; 0372/713299; 0744313896; 072890404; 
 E-mail: bjohn_@yahoo.com ; ionbranescu@cciarges.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 08.22.1960; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţa profesională: 
 1990 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: General Manager, S.C. John S.R.L.; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conducere, administrare, organizare a activităţii; 
Numele angajatorului: S.C. John S.R.L.; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Economic – comerţ. 

 
 Prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Conducere, administrare, organizare a activităţii; 
Numele angajatorului: Camera de Comerţ şi Industrie Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Economic – comerţ şi industrie. 
 

 Prezent: 
Funcţia sau postul ocupat: Membru Consiliu Director al Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Concepere strategii, evaluare a activităţilor 
specifice, comunicare; 
Numele angajatorului: Camera de Comerţ şi Industrie Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Economic – comerţ şi industrie. 
 

 Prezent: 
Funcţia sau postul ocupat: Membru al Consiliului Administrativ al ROMEXPO; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Administrare, organizare, concepere strategii; 
Numele angajatorului: ROMEXPO România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Economie. 
 

 1995 - 1998: 
Funcţia sau postul ocupat: Stagiar la IEELIF Argeş – Şef punct de lucru; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Administrare, organizare; 
Numele angajatorului: IEELIF Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Construcţii hidrotehnice. 
 
 

mailto:bjohn_@yahoo.com
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 1988 – 1990: 
Funcţia sau postul ocupat: Proiectant şi specialist în Investiţii – Direcţia Apelor Române – 
Argeş-Vedea; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Proiectare; 
Numele angajatorului: Direcţia Apelor Române – Argeş-Vedea; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administrarea apelor. 

 
Educaţie şi formare: 
 1980 – 1983: Facultatea Îmbunătăţiri Funciare din cadrul Institutului Agronomic Bucureşti 

– specializarea Construcţii Hidrotehnice, diploma de Subinginer, specializarea Îmbunătăţiri 
funciare; 

 1975 – 1979: Liceul Nicolae Bălcescu, Piteşti, Argeş, diploma de Bacalaureat, 
specializarea Matematică-fizică; 

 1967 – 1975: Şcoala generală Podul Dâmboviţei. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, germană; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: experienţă bună a managementului de proiect şi al 

echipei. În prezent conduc o echipă compusă din peste 60 oameni, care fac parte din 
structura SC John SRL; 

 Competenţe şi aptitudini tehnice: deţin vaste cunoştinţe în domeniul construcţiilor 
hidrotehnice, dobândite în decursul anilor de studenţie la Institutul Agronomic din 
Bucureşti. Am acumulat bogate cunoştinţe tehnice şi manageriale în decursul celor 20 de 
ani de activitate în economia privată; 

 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office; 
 Competenţe şi aptitudini artistice: deţin abilităţi în domeniul desenului tehnic; 
 Permis de conducere: categoria B. 

 
 
 
 
 
 
 

 



BREAZU, PAULA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 29.06.1955, Valea Mare, judeţul Dâmboviţa; 
 Naţionalitate: Română; 
 Poziţia actuală: Manager, SC Bella Conf SRL, Piteşti. 

 
Educaţie: 
 1974 – 1979: Institutul Politehnic Gh. Asachi Iaşi – Facultatea de Tehnologia şi Chimia 

Textilelor; 
 1970 – 1974: Liceul Zinca Golescu – Piteşti; 
 1962 – 1970: Şcoala Generală Nr. 1 – Piteşti. 

 
Activitatea profesională: 
 1993 – 2009: Manager al SC Bella Conf SRL, Piteşti; 
 1987 – 1993: Director Tehnic la „Confarg”, Curtea de Argeş; 
 1982 – 1987: Şef Producţie la Cooperativa „Muncă şi Artă”, Piteşti; 
 1979 – 1982: Inginer Şef la „Fabrica de Confecţii”, Scorniceşti. 

 
Fidelitate pentru domeniul de activitate: 
 30 de ani de activitate în domeniul confecţiilor textile; 
 27 de ani de activitate profesională în judeţul Argeş, în domeniul confecţiilor textile. 

 
Aria de reprezentativitate: 
 Judeţul Argeş a fost reprezentat prin societatea Bella Conf la Târguri Internaţionale – 

Istambul, Paris, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg; 
 Producţie confecţii textile pentru export în UE – cca. 10 milioane bucăţi. 

 
Prestigiu moral, profesional, civic: 
 Organizarea şi participarea anuală la activităţi: parade de modă, contribuţii pentru azilul de 

bătrâni din Piteşti, sponsorizări pentru activităţile Primăriei, activităţi sportive, biserici, 
diverse acţiuni organizate de ziarul „Curierul Zilei”; 

 Membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş, Membru A.O.A.  
 
Premii internaţionale: Furnizor „A” – cel mai bun furnizor de confecţii textile la Otto Versand 
Hamburg cu SC Bella Conf. 
 
Premii naţionale: 1998 – Diploma prezidenţială – locul 13 pe ţară pentru SC Bella Conf SRL 
Piteşti. 
 
Premii locale: Diplome anuale acordate de CCI Argeş. 
 
Promovarea localităţii: Municipiul Piteşti, judeţul Argeş, s-au făcut cunoscute datorită relaţiilor 
de colaborare cu firme străine din Anglia, Italia, Germania, Franţa. 



BREAZU, VASILICA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresă: Str. Mr. Gheorghe Cocioceanu, nr. 9, CP. 115500, oraş Topoloveni, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248666259; 0753314276; 0745062877; 
 Fax: 0248666469; 
 e-mail: topoloveni@yahoo.com 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 06.01.1951; 
 Sex: feminin. 

 
EXPERINŢA PROFESIONALĂ: 
 Perioada: martie 1969 – aprilie 1990: 
Funcţia sau postul ocupat: Secretar dactilograf; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Redactarea materialelor; 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria Oraşului Topoloveni, str. Calea Bucureşti, nr. 111, 
judeţul Argeş; 
Tipul sau sectorul de activitate: Administraţie publică; 
 
 Perioada: aprilie 1990 – aprilie 2005: 
Funcţia sau postul ocupat: Referent Stare Civilă, Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Efectuarea lucrărilor de stare civilă, autoritate tutelară, 
efectuarea lucrărilor de asistenţă socială; 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria Oraşului Topoloveni, str. Calea Bucureşti, nr. 111, 
judeţul Argeş; 
Tipul sau sectorul de activitate: Administraţie publică; 
 
 Perioada: aprilie 2005 – prezent: 
Funcţia sau postul ocupat: Şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor serviciului; 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria Oraşului Topoloveni, str. Calea Bucureşti, nr. 111, 
judeţul Argeş; 
Tipul sau sectorul de activitate: Administraţie publică. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Perioada: 1967 – 1971:  
Calificarea/ diploma obţinută: Diploma de Bacalaureat; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Liceul Topoloveni, Secţia 
Umană; 
 
 Perioada: 2000:  
Calificarea/ diploma obţinută: Operare PC, Diploma de absolvire; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: S.C. NEWS COMPUTERS 
PC S.R.L.; 

mailto:topoloveni@yahoo.com


 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limba maternă: română; 
 Limbi străine cunoscute: franceza; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de echipă, capacitate de comunicare, capacitate de 

adaptare dobândite prin formare profesională, participare la activităţi de voluntariat; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit organizatoric dobândit prin formare 

profesională, context profesional; 
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office: Word, Excel; 
 Permis de conducere: categoria B. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Cursuri efectuate: 
 2003 – 2004:  „Managementul Resurselor Locale”; 
 2008: „Stare Civilă şi Evidenţa Persoanelor”. 
 



 
 
 

BUNESCU, PETRE 
 
 
 
Informaţii personale: 
 Data naşterii: 15 noiembrie 1952; 
 Locul naşterii: Bascovele, jud. Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 6 copii; 
 Naţionalitate: română; 
 Domiciliul: Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6, ap. 111, sector 3. 

 
Funcţia actuală: august 1999 – prezent: 
 Director General Adjunct, BRD – Groupe Société Générale. 

 
Atribuţii: 
 Organizează şi coordonează activităţile de operaţiuni de piaţă, operaţiuni de trezorerie, 

buget, control de gestiune, contabilitate generală, mijloace de plată, titluri şi juridică; 
 Membru în Consiliul de Administraţie, Comitetul de Direcţie, Comitetul de Gestiune a 

Activelor şi Pasivelor, Comitetul de Risc, Comitetul Imobiliar şi Comitetul de Coordonare. 
 
Studii: 
 1971-1975: Academia de Studii Economice - Bucureşti, promoţia 1975;  
 2003: doctor în economie; 

 
Perfecţionare profesională:  
 1992: National Bank of Austria – Top Management – seminar; 
 1992: Creditanstalt - Austria – Seminar pentru bancherii implicaţi în activităţile 

internaţionale; 
 1996: HILFIELDS International - Anglia – Curs de limba engleză pentru bancheri; 
 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007: Euromoney Conferences - Viena – seminar.  

 
Documentări:  
 1993: Paris – Franţa – Program de documentare asupra sistemului bancar; 
 1994: - Agricultural Cooperative Development International – S.U.A.; 

    - Program documentar privind sistemul bancar şi creditarea în agricultură; 



 1998: Paris - Groupe Société Générale, Stagiu de pregătire în domeniul gestiunii activităţii 
de investiţii proprii; 

 2004: Dubrovnik – Croaţia – A 4-a Conferinţă Sud-Est Europeană: Noile Realităţi Politice, 
Noul Context European; 

 2005: Dubrovnik – Croaţia – A 5-a Conferinţă Sud-Est Europeană. 
 
Premii speciale: 
 1997: Titlul „Bancherul Anului”, decernat de revista economică „Piaţa Financiară”; 
 1998: Membru de onoare – Institutul Bancar Român. 



BURCEA, ALIN NICOLAE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 13 noiembrie 1963, Piteşti, România; 
 Starea civilă: căsătorit, un copil. 

 
Date profesionale: 
 1987 – 1990: Angajat al Centrocoop Sibiu – Secţia Turism; 
 1990: Înfiinţează Paralela 45; 
 1991: Devine membru fondator şi primul preşedinte (la 26 de ani) al ANAT; 
 1993: Vicepreşedinte ANAT; 
 1998: Devine Membru A.O.A.R.; 
 Decembrie 2000 – decembrie 2002: Secretar de Stat la Ministerul Turismului; 
 Din 2002, este investit cu titlul de „Cavaler” de către Ion Iliescu – Preşedintele României. 

 
Pregătire specială:  
 1991: absolvă cursul „Tourism Management And Development” University HAIFA – 

Israel; 
 1992: absolvă cursul „School of  Tourism Professions” în ANAVYSSOS S.I.P. – Grecia; 
 1998: IATA Course – Bucharest. 

 
Pregătire ştiinţifică: 
 Doctorand în Economie, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România; 
 1997: Assistant Lector The Academy of Economic Studies, Bucharest, România. 

 
Activitate profesională: 
 Unic acţionar al „Paralela 45” Turism SRL, una dintre cele mai mari agenţii de turism din 

România, fondată în 1990; 
 Membru al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, înfiinţată în 1996 (A.O.A.R.); 
 Membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Agenţiei de Turism din România (A.N.A.T.); 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiei de Turism din România (A.N.A.T.). 

 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană. 



CĂPĂŢÂNĂ, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 7 mai 1946; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit. 
 

Educaţia: 
 Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ, Bucureşti, specializarea Economist 

– economia comerţului. 
 

Limbi străine: italiana. 
 
Apartenenţa la organisme profesionale: 
 Membru al Camerei Europene de Experţi a Uniunii Europene; 
 Procurator General pentru România al Camerei de Experţi a Uniunii Europene; 
 Preşedinte al Departamentului European pentru dezvoltare industrială a ţărilor din Europa 

de Est din cadrul Uniunii Camerei de Experţi Europeni, cu sediul la Bruxelles. 
 
Funcţia deţinută în prezent: Director General al Camerei de Comerţ şi Industrie, Argeş. 
 
Vechimea în cadrul instituţiei: 20 de ani. 
 
Calificări cheie: lector la Şcoala Română de Afaceri, Piteşti. 
 
Experienţă profesională: 
 1971 – 1976: Economist; 
 1976 – 1979: Vicepreşedinte, Uniunea Cooperativelor Meşteşugăreşti; 
 1979 – 1984: Director Complex Comercial; 
 1985 – 1989: Director General, Întreprinderea de Comerţ „Metalo-chimice”; 
 1990 – 2006: Preşedinte, Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş; 
 1998 – prezent: Expert, Camera Europeană de Experţi a Uniunii Europene; 
 1998 – prezent: Procurator general pentru România la Camera Europeană de Experţi a 

Uniunii Europene; 
 2000 – prezent: Preşedintele Departamentului European pentru dezvoltarea industrială a 

ţărilor din Europa de Est, la Uniunea Camerelor de Experţi Europeni; 
 2000 – prezent: Vicepreşedinte pentru Europa de Est, la Uniunea Camerelor de Experţi 

Europeni; 
 2006 – prezent: Director General la Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş. 

 
Alte informaţii relevante: 
 Decorat cu distincţia statului Texas, USA: Drapelul Statului cu brevet – 14 aprilie 1997, 

cea mai înaltă distincţie a statului Texas; 
 Cetăţean de onoare „Comune di Leini”, Torino 28 iunie 2000; 



 Autor articole ştiinţifice; 
 Autor articole în publicaţia economică „Panoramic Economic Argeşean”; 
 Co-autor al monografiei „Camera de Comerţ şi Industrie în Istoria Economiei Argeşene”. 

 
 



CĂPĂŢÎNĂ, GH. GHEORGHE 
 
 

 
Data şi locul naşterii: 29 octombrie 1952 – Mioveni, Argeş. 
Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 
Studii: Liceul Industrial, Piteşti. 
După efectuarea stagiului militar la marină, în funcţia de Timonier Navigator, a urmat 

angajarea la Dacia, în anul 1956, ca specialist în prelucrări mecanice şi SDV-uri. 
Ca salariat la Dacia, am ocupat diverse funcţii de coordonare şi conducere, de la Şef de grupă 

CTC, la Coordonator activitate CTC, în Zona Veche. În toată această perioadă, am contribuit, 
activ, la dezvoltarea întreprinderii, fiind autor sau coautor a peste 100 de inovaţii. 

În anul 1990, a urmat pensionarea după 34 de ani de activitate. 
Din 1990 până în 2008, am fost ales Consilier Local în cadrul Consiliului Primăriei Mioveni. 
Proiecte importante care marchează activitatea de Consilier Local: 
 Coautor în cadrul proiectului catedralei din Mioveni; 
 Colectarea de fonduri de la Ministerul Cultelor, BRD, BCR, Fabrica de ciment 

Câmpulung Muscel, Oţelul Târgovişte etc., fonduri ce au contribuit la construcţia 
Catedralei, până la cota zero; 

 Deplasări la Parlamentul României, convorbiri cu deputaţi, ca Radu Ciumara, pentru 
denumirea Oraşului Mioveni; 

 Aprobarea, în Consiliul Local, a fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Catedrală; 
 Iniţierea, alături de preotul Gheorghe Răducanu, a lucrărilor de consolidare şi refacere 

la tencuieli exterioare, la biserica Sf. Gheorghe din Mioveni; 
 Colectare de fonduri pentru construirea unei săli de mese, bucătărie, cu toate dotările 

şi capelă la biserica Sf. Gheorghe; 
 Iniţierea proiectului, în Consiliul Local, pentru împrejmuirea bisericii Sf. Gheorghe şi 

a cimitirului; 
 Participare la construirea târgului săptămânal „BEMO”; 
 Asfaltarea drumurilor Colibaşi – Făget şi Racoviţa – Conţeşti; 
 Participare activă la toate proiectele şi activităţile Consiliului Local.  



CATANĂ, M. GHEORGHE 
 
 
 
 

Date personale: 
 Data  şi locul naşterii: 15 noiembrie 1938 (comuna Drăganu, judeţul Argeş); 
 Domiciliul: Piteşti, str. Popa Şapcă, Bl. P1, sc. A, et. 2, ap. 10; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon mobil: 0741222340; 
 Telefon fix: 0248221381. 

 
Educaţie şi formare: Absolvent al Academiei de Studii Economice – Bucureşti, 1973, 
specializarea: Economia Industriei Construcţiilor şi Transporturilor. 
 
Experienţa profesională: 
 1956 – 1958: Uzina de Autoturisme Colibaşi (fosta Vasile Tudose), funcţia – inginer; 
 1958 – 1960: satisfăcut stagiul militar – specialitatea Tancuri;  
 1961 – 1963: Comitetul Raional şi Regional Piteşti al U.T.C. – lucrător politic; 
 1963 – 1965: Uzina de Aluminiu Slatina – organizatorul Comitetului Central al U.T.C.; 
 1966 – 1968: Secretar al Comitetului Raional şi Regional, Piteşti; 
 1969 – 1973: Secretar al Comitetului Judeţean, Argeş; 
 1973 – 1974: Preşedinte al Consiliului Sindicatelor, Piteşti; 
 1974 – 1982: Şef Secţie la Comitetul Judeţean P.C.R., Argeş; 
 1982 – 1983: Secretar cu Probleme de Agricultură al Comitetului Judeţean P.C.R., Argeş; 
 1983 – 1984: Instructor al C.C. al P.C.R.; 
 1984 – 1987: Secretar al Comitetului Judeţean P.C.R., Argeş; 
 1988 – 1989: Prim Secretar al Comitetului Judeţean, Argeş şi Preşedinte al Consiliului 

Popular Judeţean, Argeş; 
 1990 – 1993: Economist la Secţia Auriferă Piteşti, aparţinând de Regia Autonomă de 

Metale Rare, Bucureşti; 
 1994 – 2008: S.C. COMCEREAL S.A., Argeş – Director General; 
 În prezent – pensionar. 



CATRINA, EUGEN NICOLAE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Vârsta: 46 ani; 
 Domiciliul: Otopeni, judeţul Ilfov; 
 Profesie: inginer; 
 Situaţia familială: divorţat, doi copii: un băiat de 21 ani student, o fată de 14 ani elevă; 
 Pasiuni: tenis de câmp, Bridge, schi; 
 Ocupaţie: administrator la un grup de firme în diferite domenii de activitate. 

 
Studii: 
 1982: Absolvent, Liceul Industrial Construcţii de Maşini, Topoloveni; 
 1988: Absolvent, I.P.B., Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, Specializare Energetică 

Industrială, media 9,57, lucrarea de diplomă – nota 10; 
 Alte cursuri şi diplome de absolvire obţinute: 

• Codecs Management de proiect; 
• Managementul calităţii în IMM; 
• Tehnician în active financiare şi comerciale în Managementul Afacerilor. 

 
Activitate profesională: 
 1988 – 1990: Inginer energetician, Întreprinderea de geamuri Scăieni, Prahova; 
 1990 – 1992: Inginer electronist, C.I.M.A.C; 
 1992 – 1994: Inginer electronist, SC STARSOFT SRL; 
 1994 – 1997: Director Executiv, SC Mac Investments SRL; 
 1997 – 2000: Director General, SC CARO GROUP SRL; 
 2000 – 2008: Administratorul unui grup de firme create în jurul SC CARO GROUP SRL; 
 2008 – prezent: Administratorul unui grup de firme. 

 
Memoriu de activitate: 
 După absolvirea facultăţii şi repartizarea, la Întreprinderea de Geamuri Scăieni, a urmat o 

perioadă de 4 ani, timp în care am schimbat pregătirea profesională din energetician în 
electronist, trecând prin ierarhia locurilor de muncă specifice domeniului tehnicii de calcul; 

 În anul 1997, am preluat funcţia de Director General în Caro Group SRL, firmă din 
domeniul IT. De la un număr de 4 angajaţi şi o cifră de afaceri de 50.000 USD, în anul 
1997, am ajuns la peste 60 angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 7 milioane USD, în 2000, 
activitatea principală fiind de import şi distribuţie componente de calculator. 

 Criza financiară din 1999 – 2000, care a culminat cu falimentul Băncii Turco-Române, a 
făcut ca acţionarul principal al firmei, omul de afaceri Cristian Ţânţăreanu, să se retragă; 

 Am preluat acţionariatul firmei dar, datorită lipsei de capital de lucru, firma a avut un recul 
de activitate, eu fiind nevoit să iau decizii specifice perioadelor de crash economic; 

 Începând din 2000, am reînceput reconstrucţia firmei, punând accentul pe: 
• Producţia de calculatoare – înregistrare marca proprie „C-one”; 
• Deschiderea de magazine şi puncte de lucru în ţară: Piteşti, Curtea de Argeş, Iaşi, 

Galaţi, Brăila, Cluj; 



• Parteneriate cu firme de renume în domeniul IT: Microsoft, Intel, HP etc.; 
• Importator exclusiv pentru România al unor firme de renume mondial: Gigabyte, 

Pioneer etc.; 
• Distribuitor exclusiv pentru Europa de Est Powerball; 
• Dezvoltarea comerţului electronic; 
• Promovarea şi dezvoltarea unor noi domenii de activitate şi crearea unui grup de 

firme: Caro Internaţional – echipamente medicale; Caro Network – activităţi în 
domeniul internetului, IP provider, telefonie IP; Caro Trainer – activităţi formare 
profesională, cursuri acreditate CNFPA; Caro Total Cert – organism de certificare 
ISO 2000, Mediu ISO 14001 etc.; 

 În anul 2007, Grupul de firme CARO a avut o cifră de afaceri consolidat de peste 20 
milioane EURO, un număr de peste 70 angajaţi, 6 magazine. 

 
Principalele activităţi desfăşurate în judeţul Argeş: 
 În 2005, CARO NETWORK SRL a semnat parteneriatul cu ARA SOFTAWARE SRL, 

prin care se demara Proiectul de parteneriat Public Privat cu Consiliul Judeţean Argeş, 
pentru implementarea Sistemului Integrat în unităţile Administraţiei Publice Locale, Caro 
Network trebuind să asigure conexiunea securizată a primăriilor din raza judeţului Argeş cu 
Consiliul Judeţean Argeş. În 2006, şi Caro Group SRL a intrat în acest parteneriat. Punctul 
de lucru din Piteşti a implementat toată infrastructura hardware din primăriile judeţului, 
cablarea clădirilor şi asigurarea interconectivităţii la VPN-ul judeţean. Toate echipamentele 
de reţelistică hardware şi sistemele de calcul „C-one” au fost livrate prin intermediul Caro 
Group; 

 În 2001, s-a semnat contractul de furnizare echipamente de tehnică de calcul şi software cu 
Universitatea C-tin Brâncoveanu, Piteşti. Ulterior, acest contract a fost extins şi la filialele 
acesteia din Brăila şi Rm. Vâlcea; 

 Caro Network SRL a dezvoltat un punct de acces internet puternic în Curtea de Argeş, 
ulterior, acesta a fost transferat printr-un parteneriat către SC MISTAD SRL, în prezent 
având peste 60 abonaţi firme şi instituţii publice, Hidroelectrica, Hidroserv etc. S-au livrat 
sisteme de calcul, servere la primăriile din Curtea de Argeş, Sălutrucu, Băiculeşti, Arefu, 
Corbeni, soluţii integrate şi VOIP la GDM Electronics etc. 

 Caro Total Cert SRL asigura Certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform 
ISO 9001, la SELF GEPI SRL, MMI ENERGY SRL, Inter Power SRL şi Sistem de 
Management de Mediu, Sănătate şi securitate ocupaţională, firme din judeţul Argeş; 

 Caro Internaţional SRL a livrat, la Spitalul Călineşti, ecograf medical şi a asigurat, timp de 
3 ani, serviceul la ecografele din acest spital. 

 
Principalele activităţi în afara domeniului de activitate: 
 Caro Group SRL este membru fondator al Asociaţiei ECOTIC care are drept scop 

protejarea mediului înconjurător, prin colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice; 

 Caro Group SRL a sponsorizat, de-a lungul anilor, cu calculatoare şcoli, elevi, instituţii 
sportive, un caz deosebit fiind al băiatului Zamfir Cătălin sponsorizat cu 10.000 USD 
pentru o operaţie transfer celule STERN efectuată în China; 

 Caro Group SRL a participat la multe târguri şi evenimente în domeniul IT, CERF, sponsor 
la Târgul de carte GAUDEAMUS etc.; 



 Caro Trainer s-a calificat în cadrul programului POSDRU cu proiectul „Campanie pilot de 
promovare a cerinţelor SSM în domeniul construcţiilor”; 

 În mai 2008, am luat decizia de a vinde SC Caro Group SRL şi tot ce aparţine activităţii de 
IT, proces care s-a finalizat la 30.06.2008; 

 Ca planuri de viitor, voi dezvolta un nou domeniu de activitate, recepţia programelor de TV 
digital satelit şi terestru în format high definition. 



CAVAL, GEORGE DORIN 
 
 
 

Date personale: 
 Naţionalitate: română; 
 Născut în Argeş sau locuitor al Argeşului de cel puţin 20 de ani de activitate – locuiesc şi 

lucrez în judeţul Argeş încă din anul 1983. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 Aria de reprezentativitate – Director Executiv BRD Grup Piteşti, grupul cuprinzând 

unităţile băncii amplasate în judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa; 
 Fidelitate în domeniul de activitate (minim 10 ani de domeniu) – lucrez în domeniul bancar 

din anul 1990; 
 Contribuţii la promovarea şi dezvoltarea domeniului de specialitate (atragere investiţii, 

resurse etc.); 
 Contribuţii la proiecte cu finanţare din fonduri structurale şi granturi specifice; 
 Contribuţie/iniţiere de proiecte care să conducă la creare de locuri de muncă, iniţiative 

pentru protecţia mediului sau alte situaţii similare; 
 Modernizare instituţii sau obiective de interes public (atât din punct de vedere al 

modernizării/dezvoltării spaţiilor, cât şi ca implementare de servicii şi modalităţi moderne 
de deservire a publicului) – în cele trei judeţe (Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa), banca a 
dezvoltat un program de extindere accelerată a reţelei de unităţi, doar din anul 2006 până în 
prezent fiind deschise 47 unităţi bancare. 

 
Alte activităţi: 
 Activităţi şi donaţii publice (pentru persoane sau colectivităţi cu probleme speciale, ori 

pentru persoane/colectivităţi cu merite deosebite în domeniul ştiinţific, artistic, creaţie etc. 
şi/sau donaţii către instituţii sau servicii publice); 

 Dimensiunea activităţii, anvergura internaţională/ naţională/ locală – naţională (trei judeţe).  
 



CERBUREANU, IOSIV 
 
 
 
Adresa: Loc. Piteşti, str. Popa – Şapcă, bloc P5, sc. A, ap. 11. 
Telefon: 222 216 şi 0724 268286. 
Date personale: 
Data şi locul naşterii: 30 iulie 1949, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş. 
Starea civilă: căsătorit. 
Copii (numele şi data naşterii): Cerbureanu Iulia – Sevastiţa, născută la 22.02.1979 şi Cerbureanu 
Raluca-Maria, născută la 1.06.1982. 
Stagiul militar: satisfăcut. 
Studii: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept. 
Perfecţionări: 
Cursuri postuniversitare la Facultatea de Drept – Bucureşti; 
Masterat 2004-2006, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Specialitatea Management, 
Specializarea: Management în administraţie şi servicii publice. 
 
Activitate profesională: 
 5.09.1973 – 1 iunie 1975: Inspector, Consiliul Popular Judeţean, Sălaj; 
 1.06.1975 – 1 iunie 1986: Inspector, Şef Oficiu Stare Civilă, Şef Serviciu Administraţie 

Locală – Consiliul Popular Judeţean, Argeş; 
 1986-1988: consilier juridic - Direcţia Judeţeană de drumuri şi poduri, Argeş; 
 1988-1990: Şef Serviciu Administraţie Locală la Consiliul Popular Judeţean, Argeş; 
 1990-1995: Secretar al Primăriei şi Consiliului Local, Piteşti; 
 1995 - 01.01.1997: Director General – Prefectura Judeţului Argeş; 
 1.01.1997 şi în prezent: Secretar al Municipiului Piteşti; 
 1999 şi în prezent: preşedinte, Asociaţia Secretarilor de Municipii, structură care fiinţează 

în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România; 
 Participant la numeroase grupuri de lucru organizate de Guvernul României; USAID – 

RTI şi alte organisme, pe probleme de perfecţionare a legislaţiei în domeniul 
administraţiei publice locale; 

 Organizator şi evaluator al adunărilor generale ale Asociaţiei Secretarilor de Municipii din 
România şi a colegiului de conducere al acestuia. 



 
 
 

CIOCĂNĂU, NICULINA 
 
 
 

Informaţii personale: 
Adresa: Calea Bascovului, bl. Q4, sc. B, ap. 8, Piteşti, România; 
Telefon: 0248216512; 
Mobil: 0729995561; 
e-mail: niculi2000@yahoo.com 
Naţionalitatea: română; 
Data naşterii: 06.01.1955; 
Stare civilă: căsătorită, un copil 
 
Experienţa profesională: 
 Perioada: 1992 – prezent: 

Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Piteşti, 
Argeş, România; 
Sectorul de activitate: Administraţie publică locală; 
Funcţia ocupată: Şef serviciu, Serviciul Buget, Impozite şi Taxe; 
Atribuţii şi responsabilităţi: Organizarea activităţii de elaborare a bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Judeţean, analiza execuţiei bugetare, consultare şi îndrumare a 
personalului de specialitate al instituţiilor din subordine şi alte sarcini, întocmirea 
diverselor situaţii economico-financiare, organizarea activităţii privind încasarea veniturilor 
Consiliului Judeţean, îndrumarea consiliilor locale în elaborarea şi fundamentarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli. 

 
 Perioada: 1991 – 1992: 

Numele şi adresa angajatorului: Prefectura Argeş;  
Sectorul de activitate: Administraţie; 
Funcţia ocupată: Inspector de specialitate – Serviciul buget-contabilitate; 
Atribuţii şi responsabilităţi: Fundamentarea indicatorilor financiari, execuţii bugetare. 
 

 Perioada: 1986 – 1991: 
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea de încălţăminte, Piteşti; 
Sectorul de activitate: Industrie uşoară; 
Funcţia ocupată: Şef birou, Şef Serviciu Financiar Contabilitate; 
Atribuţii şi responsabilităţi: Organizarea activităţii financiar contabilă a întreprinderii, 
evidenţa financiar contabilă, calcul salarii, organizare gestiune casierie, relaţia cu banca, 
prelucrare extrase cont, evidenţă cecuri cu limită sumă. 

mailto:niculi2000@yahoo.com


 
 Perioada: 1979 – 1986: 

Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea de autoturisme Dacia-Colibaşi;  
Sectorul de activitate: Industrie constructoare de maşini; 
Funcţia ocupată: Economist – Serviciul Planificarea Producţiei şi Forţei de muncă – 
Întreprinderea de autoturisme Dacia; 
Atribuţii şi responsabilităţi:  

• Fundamentarea planului de forţă de muncă, analiza productivităţii muncii pe fabrici 
şi secţii, analiza retribuţiei medii pe fabrici şi secţii; 

• Evidenţa personalului în structură (tesa, muncitori), balanţa timpului de lucru, 
fundamentarea acordului global, fundamentarea numărului de muncitori direct 
productivi pe secţii, fabrici, întocmirea dărilor de seamă statistice privind forţa de 
muncă. 

 
Educaţie şi formare: 
 Perioada: octombrie 2007: 

Numele şi tipul instituţiei: Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; 
Tipul calificării: Master – Specializarea Management în administraţie şi servicii publice. 
 

 Perioada: 1975 – 1979: 
Numele şi tipul instituţiei: Academia de Studii Economice, Bucureşti; 
Specializarea: Planificare şi Cibernetică Economică; 
Tipul calificării: Economist; 
Diploma obţinută: Diploma de licenţă. 
 

 Perioada: 1971 – 1975:  
Numele şi tipul instituţiei: Liceul „Zinca Golescu”- Piteşti; 
Diploma obţinută: Diploma de bacalaureat. 

 
Aptitudini şi competenţe profesionale: 
 Limba maternă: româna; 
 Limbi străine cunoscute: franceza – nivel mediu. 

 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Nivel ridicat de comunicare – sociabilitate, flexibilitate; 
 Capacitate de lucru în echipă şi individual; 
 Lucrul în condiţii de stres. 

 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 Aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Cunoştinţe de Microsoft Word, Excel; 
 Cunoştinţe de internet (Outlook, Yahoo).  



 
 
 

CÎRLAN, MARIA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Piteşti, str. Gh. Doja, bl. 6A, sc. A, ap. 4; 
 Telefon: 0248/254181, 0723510800; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 24.01.1953; 
 Locul naşterii: localitatea Moreni, judeţul Dâmboviţa; 
 Stare civilă: căsătorită, 2 copii; 

 
Studii: 
 1972 – 1976: ASE Bucureşti, Facultatea Economia Industriei, Constucţiilor şi 

transporturilor; 
 Curs post-universitar – Managementul instituţiilor publice. 

 
Experienţa profesională: 
 1976 – 1979: economist la întreprinderea ROMLUX Târgovişte, jud. Dâmboviţa, în 

domeniul resurselor umane; 
 1980 – 1990: economist la întreprinderea Electrocentrale Piteşti, în domeniul planificării 

producţiei, organizării şi resurse umane – salarizare;  
 1990 – 1998: şef corp control asigurări sociale şi şomaj în cadrul Direcţiei Muncii, Argeş 

(DMOS, DMPS, DGMPS); 
 1998 – 1999: director general adjunct pe probleme privind asigurările sociale pentru şomaj, 

în cadrul DGMPS Argeş; 
 1999 – 2000: director Executiv la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Argeş; 
 2000 – 2001: director general adjunct protecţie socială la DGMPS, Argeş (asigurări sociale 

şi pensii); 
 2001 – 2005: Director executiv Casa Judeţeană de Pensii, Argeş; 
 2005 – aprilie 2009: Şef serviciu Resurse umane şi relaţii publice, în cadrul Casei Judeţene 

de Pensii, Argeş; 
 Mai 2009: numit Director coordonator al Casei Judeţene Pensii, Argeş. 

 
Din 1990, domeniul în care am desfăşurat activitate a fost protecţia socială, atât a persoanelor 

apte de muncă aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi a celor de vârsta a III-a – pensionari, 
asigurând plata prestaţiilor sociale beneficiarilor, precum şi alte măsuri de protecţie socială, 
conform actelor normative în vigoare. 



În domeniul protecţiei sociale a persoanelor vârstnice, am contribuit la reforma sistemului de 
asigurări sociale, prin implementarea Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cadru legislativ care a suportat modificări şi completări de-a lungul 
timpului, astfel încât toţi beneficiarii acestui sistem, indiferent de anul pensionării, să beneficieze 
de un cuantum al pensiei în directa concordanţă cu anii lucraţi şi nivelul veniturilor realizate în 
perioadele respective. 

Atât Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Argeş, cât şi Casa Judeţeană de Pensii 
Argeş, le-am preluat ca instituţii nou înfiinţate, le-am organizat, făcându-le funcţionale. 

Aptitudini şi competenţe: 
 Capacitate managerială; 
 Viziune asupra viitorului, stabilirea strategiei de conducere conformă cu realitatea; 
 Abilităţi legate de puterea de decizie, organizată, dotată cu intuiţie, iniţiativă, forţă de 

caracter; 
 Spirit de iniţiativă; 
 Putere de convingere, exigenţă şi feminitate; 
 Capacitate de lucru în echipă; 
 Abilităţi în comunicare;  
 Cunoştinţe utilizare calculator – certificat ECDL. 



 
 
 

COMAN, PAUL 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. 6 Negoiu, bl. D12, sc. 2, ap. 21, Sector 3, Bucureşti, România; 
 Telefon: 0727179804; 
 Fax: 0213264358; 
 E-mail: paul.coman@mfinante.ro 
 Cetăţenia: română; 
 Data naşterii: 22 mai 1951; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţa profesională: 
 Perioada: 10.12.2007 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Consilier personal la cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administraţie Fiscală (ANAF); 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Coordonarea activităţilor: inspecţie fiscală, control financiar, audit public intern, 
antifraudă fiscală, informaţii fiscale; 

• Coordonarea activităţii Gărzii Financiare Centrale şi a secţiilor teritoriale; 
• Coordonarea activităţii antifraudă vamală, supraveghere accize şi operaţiuni vamale 

din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor; 
• Studierea şi analiza proiectelor de acte normative care reglementează activitatea 

structurilor aflate în coordonare şi efectuarea de propuneri pentru definitivare, în 
vederea înaintării la conducerea ANAF, MEF şi Guvern; 

• Analiza activităţii desfăşurate de structurile aflate în coordonare şi prezentarea de 
rapoarte şi sinteze conducerii ANAF; 

• Participarea la elaborarea programelor de activitate pentru structurile aflate în 
coordonare şi monitorizarea realizării lor. 

 Perioada: 29.11.2005 – 10.12.2007: 
Funcţia sau postul ocupat: Consilier superior – Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală 
(ANAF) – Direcţia de control financiar; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 

mailto:paul.coman@mfinante.ro


Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
• Coordonarea acţiunilor de control financiar la agenţii economici cu capital de stat; 
• Elaborarea de propuneri pentru programul de control financiar; 
• Monitorizarea acţiunilor de control financiar; 
• Elaborarea de rapoarte de sinteză pentru informarea conducerii ANAF şi MEF; 
• Efectuarea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul 

controlului financiar. 
 
 

 Perioada: 31.03.2003 – 29.11.2005: 
Funcţia sau postul ocupat: Consilier superior – Direcţia generală de revizie fiscală şi de 
metodologie şi proceduri pentru control fiscal; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Participarea la elaborarea de norme, tematici şi proceduri de control; 
• Coordonarea unor acţiuni de control privind modul de administrare şi gestionare a 

patrimoniului public şi privat al statului; 
• Participarea în Comisia pentru elaborarea şi definitivarea Codului de procedură 

fiscală din România; 
• Participarea la elaborarea noului cadru legislativ privind controlul financiar din 

România; 
• Elaborarea de rapoarte privind controlul financiar, prezentate conducerii MFP şi 

ANAF. 
 Perioada: 10.01.2001 – 31.03.2003: 

Funcţia sau postul ocupat: Director general – Direcţia generală de îndrumare şi control 
fiscal; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Asigurarea coordonării şi îndrumării controlului fiscal din Direcţia generală a 
controlului fiscal şi a direcţiilor de control fiscal din toate judeţele României (3400 
de persoane angajate); 

• Modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul controlului fiscal din România; 
• Promovarea unei noi structuri organizatorice a controlului fiscal din România; 
• Întocmirea de rapoarte privind rezultatele controlului fiscal (atragerea suplimentară, 

la bugetul statului, a unor diferenţe de impozite şi taxe numai în anul 2002 în sumă 
de peste 1 miliard de euro); 

• Programarea controalelor fiscale şi urmărirea realizării lor; 
• Participarea la elaborarea unor acte normative şi reglementări interne privind 

creşterea capacităţii de administrare a impozitelor şi taxelor şi armonizarea 
legislaţiei din România cu cea din UE. 

 
 Perioada: 15.12.1999 – 10.01.2001: 

Funcţia sau postul ocupat: Director general – Direcţia generală de control fiscal; 



Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Perfecţionarea metodologiei controlului fiscal referitoare, în special, la pregătirea, 
derularea şi valorificarea rezultatelor; 

• Elaborarea criteriilor de selectare a contribuabililor pentru controlul fiscal; 
• Înfiinţarea structurilor de control fiscal la marii contribuabili din centrală şi 

teritoriu; 
• Elaborarea programului de formare profesională continuă în domeniul controlului 

fiscal la marii contribuabili şi urmărirea realizării lui. 
 Perioada: 11.05.1998 – 15.12.1999: 

Funcţia sau postul ocupat: Director general – Direcţia generală a controlului; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Participarea la îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul TVA şi accizelor; 
• Participarea la elaborarea principiilor şi procedurilor privind colaborarea între 

organele de control fiscal, poliţie, parchet; 
• Elaborarea de tematici şi proceduri de control financiar-fiscal; 
• Acordarea de asistenţă d specialitate tuturor structurilor de control fiscal din 

teritoriu. 
 
 Perioada: 24.02.1997 – 11.05.1998: 

Funcţia sau postul ocupat: Secretar general; 
Nume şi adresă angajator: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector privat de interes public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Elaborarea bugetului CECCAR şi urmărirea realizării lui; 
• Elaborarea rapoartelor pentru biroul permanent şi Consiliul superior al CECCAR; 
• Elaborarea şi implementarea programului naţional de formare profesională continuă 

pentru membri; 
• Organizarea concursurilor pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil 

autorizat; 
• Participarea la reuniuni de specialitate cu organisme similare din alte ţări. 
 

 Perioada: 01.01.1993 – 24.02.1997: 
Funcţia sau postul ocupat: Director general – Inspecţia generală pentru activitatea internă; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Elaborarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
generale pentru activitate internă având ca obiect de activitate verificarea modului 
de realizare a sarcinilor şi de respectare a prevederilor legale de către structurile 
teritoriale ale MF; 

• Elaborarea procedurilor şi metodologiei de lucru pentru personalul direcţiei; 



• Participarea la discuţia finală din fiecare judeţ pentru prezentarea concluziilor şi 
măsurilor rezultate din control; 

• Prezentarea de rapoarte către conducerea ministerului privind rezultatele 
controalelor şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii, perfecţionarea 
legislaţiei şi creşterea capacităţii de administrare fiscală. 

 
 Perioada: 12.12.1992 – 01.01.1993: 

Funcţia sau postul ocupat: Expert gradul I – Direcţia datoriei publice; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 

 Perioada: 01.07.1992 – 12.12.1992 (Secretar de Stat); 15.01.1992 – 01.07.1992 
(Subsecretar de Stat): 
Funcţia sau postul ocupat: Secretar şi Subsecretar de Stat; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Coordonarea activităţii trezoreriei, datoriei publice şi relaţiilor externe din 
Ministerul Finanţelor; 

• Elaborarea Legii datoriei publice şi a normelor de aplicare a acesteia; 
• Reorganizarea activităţii trezoreriei, datoriei publice şi a relaţiilor externe din 

Ministerul Finanţelor; 
• Intensificarea relaţiilor externe ale Ministerului Finanţelor, în special cu FMI, 

Banca Mondială şi Comunitatea Europeană; 
• Participarea la reuniuni interne şi internaţionale pe probleme de interes aflate în 

coordonare directă; 
• Participarea, în anumite situaţii, la şedinţele Guvernului ori ale Parlamentului 

pentru susţinerea unor acte normative, pentru a răspunde unor interpelări, ori în alte 
scopuri; 

• Participarea la elaborarea unei strategii pentru consolidarea relaţiilor cu organismele 
internaţionale în scopul creşterii credibilităţii României, atragerii investiţiilor 
străine, pregătirea pentru intrarea în NATO şi sporirea atractivităţii pentru 
Comunitatea Europeană. 

 
 Perioada: 01.061991 – 15.01.1992 (Director); 07.12.1990 – 01.06.1991 (Director adjunct): 

Funcţia sau postul ocupat: Director – Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară; 
Nume şi adresă angajator: Banca Naţională a României, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Elaborarea cadrului legislativ privind reglementarea şi supravegherea bancară din 
România; 

• Elaborarea normelor privind înfiinţarea societăţilor bancare private; 
• Elaborarea normelor de prudenţă bancară (adecvarea capitalului, lichiditate, 

solvabilitate) şi alte norme privind controlul exercitat asupra activităţii societăţilor 
bancare; 

• Întocmirea de rapoarte pentru consiliul de administraţie; 
• Participarea la reuniuni internaţionale pe probleme de supraveghere bancară; 



• Participarea la pregătirea personalului din sucursalele BNR pe linia supravegherii 
bancare. 

 
 Perioada: 16.01.1988 – 07.12.1990: 

Funcţia sau postul ocupat: Inspector principal de specialitate – Inspecţia generală financiară 
de stat; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Efectuarea de controale financiare în instituţiile bugetare centrale şi locale privind 
modul de utilizare a resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
plan; 

• Derularea de acreditive între firmele din Franţa şi cele din România; 
• Participarea la implementarea unor programe noi de transmitere a datelor între 

banca şi băncile acţionare din Franţa şi din România; 
• Participarea la elaborarea unor studii de piaţă, în vederea extinderii relaţiilor 

comerciale între firme din Franţa şi cele din România. 
 

 Perioada: 01.06.1987 – 16.01.1988: 
Funcţia sau postul ocupat: Economist principal – Direcţia valutară şi a relaţiilor financiare 
cu străinătatea – Serviciul balanţa de plăţi externe a României; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Participarea la elaborarea balanţei de plăţi externe a României; 
• Menţinerea unor relaţii periodice cu întreprinderile de comerţ exterior, pentru 

culegerea informaţiilor necesare întocmirii balanţei de plăţi externe; 
• Acordarea de asistenţă ministerelor şi întreprinderilor de comerţ exterior pe linia 

raportării corecte a informaţiilor necesare întocmirii balanţei de plăţi externe. 
 
 Perioada: 01.07.1982 – 01.06.1987: 

Funcţia sau postul ocupat: Inspector de specialitate – Inspecţia generală financiară de stat; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Efectuarea de controale financiare în instituţiile bugetare centrale şi locale privind 
modul de utilizare a resurselor financiare, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
plan. 

 
 Perioada: 01.06.1978 – 01.07.1982: 

Funcţia sau postul ocupat: Cercetător ştiinţific – Institutul de Economie Industrială; 
Nume şi adresă angajator: Institutul Central de Cercetări Economice, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 



• Elaborarea, în colaborare, a unor lucrări de cercetare privind: 
- eficienţa economică a autoutilării; 
- eficienţa economică a utilizării fondurilor fixe; 
- eficienţa economică a investiţiilor alocate conservării energiei; 

• susţinerea şi absolvirea examenului pentru doctorat, cu tema „Investiţiile şi 
conservarea energiei”; 

• publicarea unor articole în reviste de specialitate, cu rezultate ale unor cercetări. 
 
 
 
 Perioada: 01.02.1977 – 01.06.1978: 

Funcţia sau postul ocupat: Economist – Centrala industrializării cărnii; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Industriei Alimentare, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Participarea la elaborarea programului naţional privind industrializarea cărnii şi 
afluirea animalelor din zonele de producţie zootehnică către abatoare şi fabrici de 
preparate; 

• Întocmirea de rapoarte zilnice ori periodice, pentru informarea conducerii 
ministerului privind producţia de carne şi preparate din carne; 

• Efectuarea de controale în întreprinderile de industrializare a cărnii din România 
privind realizarea programelor de producţie şi raportarea corectă a informaţiilor 
către centrală. 

 
 Perioada: 01.07.1975 – 01.02.1977: 

Funcţia sau postul ocupat: Analist stagiar – Centrul de calcul al sistemului de comerţ 
exterior; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice 
Internaţionale, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Efectuarea de analize ale operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea elaborării şi 
implementării unor programe de prelucrare automată a datelor; 

• Implementarea de programe de prelucrare automată a datelor şi elaborarea 
situaţiilor centralizate cuprinzând  informaţiile necesare, pentru informarea 
conducerii ministerului; 

• Acordarea de asistenţă întreprinderilor de comerţ exterior, pentru aplicarea corectă a 
instrucţiunilor privind furnizarea informaţiilor primare transmise centrului de 
calcul. 

 
 Perioada: 31.10.1974 – 01.07.1975: 

Funcţia sau postul ocupat: Economist stagiar – Centrul de calcul al sistemului de comerţ 
exterior; 
Nume şi adresă angajator: Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice 
Internaţionale, Bucureşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul: Sector public; 



Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
• Participarea la elaborarea programelor de activitate şi urmărirea realizării lor; 
• Întocmirea de rapoarte privind realizarea sarcinilor pentru informarea conducerii; 
• Urmărirea realizării indicatorilor financiari şi efectuarea de propuneri pentru 

încadrarea în nivelurile planificate. 
 
Alte activităţi: 
 Membru al Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 10 ani la SC ARO SA, 

Câmpulung, judeţul Argeş; 
 Preşedinte al Consiliului de Administraţie pe o perioadă de 2 ani (2004 - 2005), la 

Societatea Comercială PETROMSERVICE SA – specializată în prestări de servicii în 
industria petrolieră, care, în anul 2005, a avut o cifră de afaceri de circa 300 milioane de 
euro şi un profit de circa 25 milioane de euro; 

 Membru al Consiliului de Administraţie la compania naţională de transporturi aeriene 
TAROM SA (2 ani); 

 Membru al Consiliului de Administraţie la societatea naţională de transport feroviar CFR 
CĂLĂTORI SA (2 ani); 

 Membru al Consiliului de Administraţie la societatea de reparaţii locomotive IRLU SA (2 
ani); 

 Membru al Consiliului de Administraţie la Institutul naţional de cercetări în construcţii 
INCERC SA (5 ani); 

 Membru al Consiliului de Administraţie la societatea mixtă româno-portugheză LENA 
Eurometal Construct SA (2 ani) – specializată în construcţia de drumuri, poduri şi 
autostrăzi; 

 Membru al Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială GRIVIŢA SA (13 ani) – 
specializată în reparaţii auto şi producţie de autobuze. 

 
Educaţie: 
 Data absolvirii: 25.03.1998; 

Calificarea/diploma: Doctor în economie; 
Numele instituţiei: Universitatea din Craiova, România; 
Tema tezei de doctorat: „Eficienţa economică a investiţiilor alocate conservării energiei”.  

 
 Data absolvirii: 09.1974; 

Calificarea/diploma: Diploma de licenţă (media 10), cu tema „Eficienţa economică a 
investiţiilor”; 
Numele instituţiei: Academia de Studii Economice – Facultatea de economie şi planificare, 
Bucureşti, România; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: finanţe, contabilitate, planificare şi 
management, drept, economie politică, statistică economică, modelarea matematică a 
proceselor economice, economie mondială, doctrine economice, sociologie economică, 
psihologie, analiză economico-financiară, economie agrară. 

 
Competenţe personale: 
 Limba maternă: română; 
 Limbi străine: franceză, engleză. 



 
Lucrări publicate: 
 Fiscalitatea în România – reglementare, doctrină, jurisprudenţă; 
 Executarea silită – reglementare, doctrină, jurisprudenţă; 
 Răspunderea organelor de conducere din societăţile comerciale în cazul insolvenţei; 
 Accizele în România şi Uniunea Europeană; 
 Eficienţa economică a autoutilării; 
 Eficienţa economică a utilizării fondurilor fixe; 
 Eficienţa economică a investiţiilor pentru conservarea energiei; 
 Peste 100 de articole şi studii publicate în reviste de specialitate; 
 Alte studii de uz intern solicitate de guvern sau alte instituţii ale statului. 

 
Onoruri: 
 Premiul I primit pe data de 25.12.2006, din partea Uniunii juriştilor din România, pentru 

cartea „Fiscalitatea în România”; 
 Susţinerea şi admiterea candidaturii de membru al Academiei Centra Europene de Ştiinţă şi 

Artă din Paris – diploma de academician obţinută pe data de 13.04.2006; 
 Decernarea Ordinului naţional „Steaua României” în grad de cavaler, acordat de Ziua 

naţională a României, prin Decretul nr. 557/1.12.2000, semnat de preşedintele României, 
„pentru rezultatele deosebite în aplicarea politicii bugetare a statului”; 

 Diploma de merit atribuită de Ministerul Finanţelor pentru „calitatea deosebită a organizării 
şi instruirii oferită în cadrul cursului de pregătire privind procedurile şi tehnicile de control 
la marii contribuabili şi noţiuni de transfer prin preţuri”, organizat de Ministerul Finanţelor 
din România, în colaborare cu Departamentul Trezoreriei SUA, semnată de domnul 
Richard Coonradt – fost vicepreşedinte al I.R.S.-SUA (2 – 5 noiembrie 1999). 

 



CONSTANTIN, ION 
 
 
 

Data naşterii: 01.02.1940. 
 
Locul naşterii: Comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa. 
 
Stare civilă: căsătorit. 
 
Studii: 
 1957: Absolvent, Şcoala Profesională I.M.S., Câmpulung-Muscel; 
 1963: Absolvent, Liceul Dinicu Golescu – Câmpulung; 
 1963 – 1968: Facultatea de Drept – Bucureşti. 

 
Activitate profesională: 
 1968 – 1972: Profesor de Drept Penal şi Procedură Penală M.A.I.; 
 1971 – 1974: urmat şi absolvit cursurile Post Universitare – Facultatea de Drept Bucureşti, 

specializarea Drept Penal; 
 1972 – 01.10.1997: angajat ofiţer M.I. în cadrul Inspectoratului Judeţean de Miliţie/Poliţie 

Argeş, în funcţii de: 
• Adjunct şef Miliţie Municipiul Piteşti, până în anul 1975; 
• Adjunct şef serviciu Cercetări Penale I.P.J. Argeş, până în anul 1983; 
• Şef serviciu Cercetări Penale, 1983 – 1989; 
• Şef Poliţie Piteşti, decembrie 1989 – octombrie 1997 (data pensionării); 
• Din anul 1999, Consilier Juridic – primăria Municipiului Piteşti. 

 
Limbi străine: Rusă, Franceză. 



CONSTANTIN, NICU 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Locul naşterii: Piteşti, judeţul Argeş; 
 Data naşterii: 12.08.1954; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Adresa: Piteşti, str. Griviţei, nr. 13, judeţul Argeş, România; 
 Telefon: 0248210035; 0722554663; 0755554663; 
 E-mail: argescoop@yahoo.com 

 
Experienţa profesională:  
 01 februarie 2000 – prezent: Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei de Consum UJCC Argeş, 

preşedinte; 
 01 iulie 2009 – prezent: Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum din România, 

vicepreşedinte comerţ; 
 2007 – 2008: membru în Consiliul de Administraţie al Cooperativei de Credit Muntenia, 

Piteşti; 
 19.09.2008 – prezent: membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Piatra 

Craiului, Câmpulung; 
 1991 – prezent: Societatea FEDCOOP SA Piteşti, preşedinte consiliu de administraţie; 
 1990 – 2000: Uniunea Judeţeană a Cooperaţiei de Consum Argeş, vicepreşedinte 

comercial; 
 1978 – 1989: Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Producţie Achiziţii şi Desfacerea 

Mărfurilor Argeş, economist; 
 
Educaţie profesională: 
 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, diplomă de economist; 
 Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, diploma: Master în specializarea Bussines 

Management. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Abilităţi de comunicare, de coordonare şi muncă în echipă; 
 Perseverenţă, consecvenţă şi dinamicitate, pentru realizarea obiectivelor propuse; 
 Flexibilitate pentru rezolvarea situaţiilor noi. 

 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 Capacitate de organizare; 
 Capacitate de coordonare şi îmbinare a activităţilor firmei; 
 Capacitate de conducere; 
 Spirit de iniţiativă; 
 Spirit de autoperfecţionare. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Cunoştinţe de navigare pe internet; 

mailto:argescoop@yahoo.com


 Cunoştinţe de tehnoredactare Word, Excel. 
 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză. 



COZMA, IOAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 28.07.1958; 
 Locul naşterii: comuna Beltiug, judeţul Satu Mare; 
 Stare civilă: căsătorit cu Cozma Liliana Anca; 
 Domiciliul actual: comuna Domneşti, judeţul Argeş, din 28.07.1984. 

 
Studii: 
 Liceul Industrial de Construcţii de Maşini UNIO, Satu Mare, absolvit - 1978; 
 Institutul Politehnic „Traian Vuia”, Timişoara – Facultatea de Mecanică, Secţia Utilaj 

Tehnologic Chimic – absolvit - 1985. 
 
Locuri de muncă: 
 1985 – 1987: Romproteine Curtea de Argeş – inginer mecanic; 
 1987 – 1990: Industria Locală Curtea de Argeş – inginer secţie; 
 1991 – 1993: Rom Capital Invest SA Domneşti, Argeş – administrator firmă; 
 1993 – 1998: Regal Corporation SRL Domneşti, Argeş – patron; 
 1 noiembrie 1998 – prezent: General Manager Dr. Oetker România SRL; 
 Septembrie 2003 – prezent: membru în Board-ul SC Angelli Spumante şi Aperitive din 

Bucureşti; 
 Ianuarie 2004 – 2007: membru în Board-ul Dr. Oetker, Bulgaria; 
 Ianuarie 2007 – prezent: General Manager Dr. Oetker KFT, Ungaria. 

 
În anul 1998, am reuşit să aduc, în România, grupul german Dr. Oetker Nahrungsmitel KG, 

prin cesionarea acţiunilor Regal Corporation SRL şi schimbarea denumirii firmei, luând fiinţă 
actuala Dr. Oetker Ro SRL; 

În anul 2000, am reuşit să aduc, în România, şi Grupul german „Dieter Fuchs World Spices” 
numărul 2 în lume şi numărul 1 în Europa în piaţa condimentelor, prin vânzarea diviziei de 
condimente a Regal Corporation, luând fiinţă „Fuchs Condimente România SRL”. 

Datorită succesului Dr. Oetker Ro SRL, în anul 2003, am reuşit să conving familia Oetker să 
investească, din nou, în România. 

Divizia de băuturi alcoolice şi nealcoolice din cadrul Grupului Oetker a achiziţionat SC 
Astesse Production SRL din Bucureşti, cunoscut ca producător al spumantului Angelli. 

 
În prezent: 
 Dr. Oetker Ro are 426 angajaţi şi este lider de piaţă în România pe piaţa aditivilor de 

patiserie, conservanţi, deserturi pulverulente, Muesli, Pizza Congelată şi a investit în noua 
fabrică de la Curtea de Argeş peste 25 milioane de euro.  

 În anul 2007, investiţie de aproape 2 milioane de euro, la Cetăţeni, judeţul Argeş, pentru 
dezvoltarea unei Fabrici de produse pe bază de Soia.  

 August 2009, s-a finalizat achiziţia firmei SC Adazia SRL la Craiova o investiţie de 
aproape 2 milioane de euro. Firma va avea 80 de angajaţi şi va produce arome şi aditivi 
alimentari; 



 Fuchs Condimente SRL are peste 100 de angajaţi, este lider pe piaţa de condimente din 
România, a inaugurat, în acest an, noua fabrică de la Curtea de Argeş cu o investiţie de 
peste 7,5 milioane de euro; 

 În 15 decembrie 2006, am primit „Diploma de Excelenţă” a Facultăţii de Mecanică din 
Timişoara, pentru merite deosebite în domeniul managementului comercial şi promovarea 
imaginii Facultăţii  de mecanică în lume. 

 „Diplome de Excelenţă” din partea mai multor publicaţii pentru merite în management, 
promovarea sportului etc. 

 
În plan social: 
 Contribuţie majoră la dezvoltarea Bazei Sportive a Clubului Sportiv din Comuna Domneşti 

– Argeş: 
• 4 terenuri de tenis de câmp, suprafaţă de zgură; 
• Grup social – vestiare fete şi băieţi, duşuri, sală de conferinţă; 
• Teatru de vară – scena permanentă în aer liber, acoperită; 
• Reamenajare suprafaţă de joc la terenul de fotbal; 

 Sponsorizare Casa de Copii Valea Nandrii - renovare completă bucătărie (anul 2001); 
 Sponsorizare Casa de Copii Concordia – Bucureşti, 20.000 euro pentru mobilier şi 1000 

euro, lunar, pentru desfăşurarea activităţii curente; 
 Dotarea Bazei Sportive a Liceului Vlaicu Vodă – Curtea de Argeş cu un nou teren de tenis 

de câmp pe zgură + grup social (investiţie 20.000 euro); 
 Sponsorizarea, anuală, a Olimpiadei Şcolare – Liceul Vlaicu Vodă; 
 Iniţiator şi sponsor principal al Turneului „Trofeul Victor Hănescu” la tenis de câmp pentru 

copii şi juniori, competiţie înscrisă în calendarul naţional al FRT; 
 Sponsorizare, Episcopia Argeşului şi Muscelului, total 20.000 de euro, cu scopul de a dota 

Mânăstirea Curtea de Argeş cu instalaţie  de sonorizare şi diverse lucrări  la Racla Sf. 
Filofteia; 

 În cursul anului 2009, sponsorizări în valoare totală de 60.000 euro (peste 150 contracte) 
constând în produse Dr. Oetker  oferite către diverse Fundaţii non profit, Case de Copii, 
Cămine de bătrâni, Asociaţii persoane cu handicap etc.; 

 Modernizare - Grădiniţa de Copii din comuna Cerbureni (dotare cu mobilier şi instalaţie de 
încălzire centrală); 

 Implementarea, în cadrul firmei, a standardului ISO 14000, pentru protecţia mediului. 
 



 
 
 

CRĂCIUNEL, PETRE 
 
 
 
Informaţii personale: 
Adresa: Piteşti, str. Ion Ghica, nr. 1, jud. Argeş; 
Telefon: 0248 280264/0744363818; 
E-mail: petre.craciunel@gmail.com 
Naţionalitate: română; 
Data naşterii: 9 iulie 1954, comuna Făgeţelu, jud. Olt. 
 
Experienţa profesională: 
 Octombrie 2007: director, Sucursala Piteşti, Credit Europe Bank (România) S.A.; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: organizarea, conducerea, monitorizarea întregii activităţi 
operaţionale a Sucursalei. Responsabilitate pentru realizarea tuturor obiectivelor Sucursalei; 
Numele şi adresa angajatorului: Credit Europe Bank (România) S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 August 2007 – octombrie 2007: director, Agenţia BRD, Mioveni; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea şi dinamizarea echipei, gestionarea 
portofoliului de clienţi, urmărirea şi animarea activităţii; 
Numele şi adresa angajatorului: BRD Groupe Société Générale, Grup Piteşti, Agenţia Mioveni; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 Iulie 2003 – august 2007: director Clientelă Comercială (CliCom); 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: autoritate ierarhică asupra structurii comerciale ale 
companiei din cadrul Grupului. Conducere, dinamizare, urmărire şi animare activitate comercială. 
Coordonare şi elaborare strategie comercială la nivel de Grup. Aplicarea planului de acţiuni 
comerciale la nivelul Grupului, pentru atragerea de noi clienţi şi promovarea produselor băncii. 
Gestionare portofoliu de clienţi. Coordonare servicii comerciale, credite, ghişeu persoane juridice 
la nivel de Grup – judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa; 
Numele şi adresa angajatorului: BRD Groupe Société Générale, Grup Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
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 Ianuarie 2003 – iulie 2003: şef serviciu credite; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: analiza solicitărilor de credite ale companiilor cu 
activitate în Grupul Piteşti - judeţele Argeş şi Vâlcea. Colaborare strânsă cu consilierii de clientelă; 
Numele şi adresa angajatorului: BRD Groupe Société Générale, Grup Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 Mai 2002 – iulie 2003: director, Sucursala Eurom Bank S.A., Sucursala Piteşti;  

Principalele activităţi şi responsabilităţi: responsabilităţi specifice postului de director, sucursală 
bancară; 
Numele şi adresa angajatorului: Eurom Bank S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 2001- mai 2002: manager relaţii cu clienţii; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: urmare a reorganizării serviciilor interne ale Băncii Ţiriac, 
am preluat sarcinile de promovare a produselor şi serviciilor băncii pe lângă clienţi/prospecţi 
companii, concomitent cu analiza solicitărilor de credite; 
Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială “Ion Ţiriac” S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 Iunie 2000 – 2001: şef serviciu credite; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: promovarea produselor de creditare ale băncii, analiză de 
credite, supravegherea riguroasă a creditului acordat clientelei; 
Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială “Ion Ţiriac” S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 Iunie 1996 – iunie 2000: economist principal; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: îndeplinirea atribuţiilor de promovare şi gestionare a 
produselor noi bancare (carduri, cecuri de călătorie, cecuri bancare), contabilitatea internă şi relaţia 
cu departamentul credite; 
Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială “Ion Ţiriac” S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 Februarie 1996 – iunie 1996: şef serviciu contabilitate – informatică; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: responsabilităţi specifice postului; 
Numele şi adresa angajatorului: Banca Românească S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 August 1993 – februarie 1996: informatician; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: gestionarea sistemului informatic al Sucursalei Băncii 
Ţiriac Piteşti, ca administrator de reţea şi baze de date. Realizarea de aplicaţii proprii, grefate pe 
bazele de date ale băncii, în special, situaţii de raportare şi sinteză pentru conducerea sucursalei şi 
departamentele contabile şi credite; 
Numele şi adresa angajatorului: Banca Comercială “Ion Ţiriac” S.A., Sucursala Piteşti; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: bancar. 
 
 



 
 1992 – august 1993: inspector de specialitate, gr. I; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: responsabil în pregătirea, urmărirea şi execuţia bugetelor 
locale. În paralel, dezvoltarea de aplicaţii informatice de gestiune: salarii, contabilitate, personal; 
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Programe, Prognoze, Sinteze; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: administraţie. 
 
 1990 – 1992: şef secţie exploatare; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: responsabil cu dezvoltarea şi exploatarea aplicaţiilor 
informatice; 
Numele şi adresa angajatorului: S.C. Infpref S.A., Piteşti (Oficiul de calcul al Consiliului Judeţean 
Argeş, reorganizat conform Legii 31/1990); 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: informatică. 
 
 1979 – 1990: analist – programator; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: conceperea şi exploatarea de aplicaţii informatice pentru 
Consiliul Popular al judeţului Argeş, Direcţiile subordonate şi Administraţia Financiară a judeţului 
Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Popular al judeţului Argeş - Oficiul de calcul; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: informatică. 
 
 1978 – 1979: economist stagiar; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: repartiţie guvernamentală; 
Numele şi adresa angajatorului: Baza Judeţeană de Aprovizionare Tehnico-Materială (B. J. A. 
T.M.), Argeş; 
Tipul activităţii sau al sectorului de activitate: comerţ en-gros. 
 
Educaţie şi formare: 
Economist, specializarea Cibernetică Economică şi Statistică. 
Academia de Studii Economice, Facultatea Cibernetică Economică, Planificare şi Statistică, 
promoţia 1978. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine: engleză, franceză. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de iniţiativă, aptitudini de comunicare, lucru în condiţii de 
stress. 
 
Competenţe şi abilităţi organizatorice: - aptitudini de coordonare, comunicare, motivare, 

rigoare, organizare; 
 - cunoştinţe specifice domeniului financiar-bancar;  
 - aptitudini comerciale. 

 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: sisteme de operare, limbaje de 
programare (FoxPro, dBase, VisualFox), Microsoft Office. 



 
Permis de conducere: B (1977). 
 
Informaţii suplimentare: căsătorit, un copil. 



CRĂCIUNESCU, VERNEL 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Domiciliu: Piteşti, str. Teilor, nr. 9; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 30 iulie 1957; 
 Profesie: economist. 

 
Studii: 
 Şcoala generală nr. 3; 
 Colegiul I.C. Brătianu; 
 Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Comerţ (1982). 

 
Experienţa profesională: 
 1983 – 1988: economist, Staţiunea de Cercetări Agricole, Albota; 
 1988 – 1990: contabil şef, Oficiul de studii pedologice, Argeş; 
 1990 – 1991: contabil şef, Oficiul de cadastru şi organizarea teritoriului Argeş; 
 1991 – 1993: director, Bastion SRL, Piteşti; 
 1993 – prezent: director general, Computer Stars SRL, Piteşti; 
 1994 – prezent: director general adjunct, Geoter Proiect, Piteşti; 
 2008 – prezent: preşedinte, CA CONFARG, Curtea de Argeş. 

 
Limbi străine: franceză, engleză. 



CROITORU, CONSTANTIN 
 
 

Data naşterii: 10.03.1961; 
Naţionalitate: română. 
 
Studii: 
Instituţie: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie; 
Perioada: septembrie 1981 – iulie 1985; 
Certificatul(ele) sau diploma(ele) obţinute: 
 Diploma de absolvire, Facultatea de Biologie, secţia biologie; 
 Diploma Operator, Societatea Naţională de Compensare Decontare Depozitare (SNCDD); 
 Diploma atestare -  Asociaţia Naţională a Societăţilor de Valori Mobiliare; 
 Diploma Atestare Trader Rasdaq; 

 
Limbi străine: engleza 

 
Alte abilităţi (ex. cunoştinţe de informatică, internet etc.): cunoştinţe avansate operare PC 
(WINDOWS, EXCELL, WORD) 
 
Funcţia actuală: Director General. 
 
Vechimea în cadrul firmei: 8 ani şi 7 luni. 
 
Calificări şi competenţe profesionale: 
 capacitatea de a lucra în echipă şi de a forma reţele teritoriale naţionale de agenţii şi puncte 

de lucru (în perioada în care am fost angajat al SC VEBECO SA, am format  o reţea 
teritorială extinsă în 20 de judeţe; 

 experienţă într-o funcţie de conducere, obţinută pe parcursul a 14 ani de activitate. 
 
Experienţa profesională: 
 Perioada: septembrie 1985 – noiembrie 1987: 
Localitate: Estelnic, Târgu Secuiesc; 
Companie: Şcoala Generală Estelnic, Liceul Industrial Nr. 2, Târgu Secuiesc; 
Funcţia: profesor; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: profesor de biologie. 
 
 Perioada: decembrie 1987 – decembrie 1990: 
Localitate: Goleşti; 
Companie: Muzeul Goleşti; 
Funcţia: profesor muzeograf; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: conservarea obiectelor de 
artă. 
 
 Perioada: ianuarie 1991 – ianuarie 1996: 
Localitate: Piteşti; 
Companie: Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă, Argeş; 
Funcţia: biolog; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: analize de laborator. 

 



 Perioada: ianuarie 1996 – octombrie 1996:   
Localitate: Piteşti; 
Companie: S.C. MACRO TRADING S.R.L.;  
Funcţia: director vânzări; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: coordonarea activităţii de 
vânzări şi marketing, formarea şi coordonarea echipelor de agenţi de vânzări. 

 
 Perioada: ianuarie 1997 – octombrie 1997:   
Localitate: Piteşti; 
Companie: SC MACRO TRANZACTII MOBILIARE SA;  
Funcţia: director;  
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: înfiinţarea societăţii, 
selectarea şi instruirea personalului, asigurarea bazei tehnico materiale a societăţii. Constituirea 
şi conducerea unei echipe de lucru, formată din 30 angajaţi şi un număr de 20 colaboratori 
externi organizaţi în 12 agenţii şi puncte de lucru. 

 
 Perioada: octombrie 1997 – ianuarie 2001:   
Localitate: Piteşti; 
Companie: SC VEBECO SA; 
Funcţia: director general; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: constituirea şi conducerea 
unei echipe de lucru, formată din 15 angajaţi şi un număr de 40 colaboratori externi organizaţi 
în 20 agenţii şi puncte de lucru; coordonarea activităţii de investiţii a societăţii; clasarea 
societăţii în primele 20 la nivel naţional (în anul 1999, locul 7). 
 
 Perioada: ianuarie 2001 – ianuarie 2002:   
Localitate: Piteşti; 
Companie: SC SUPER GOLD INVEST SA;  
Funcţia: director general; 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: conducerea întregii 
activităţi a societăţii şi identificarea unor strategii noi de dezvoltare, prin promovarea unor 
produse financiare noi; coordonarea activităţii de investiţii a societăţii. 
 
 Perioada: ianuarie 2002 – până în prezent:   
Localitate: Piteşti; 
Companie: SC SRGM  GARANTII MOBILIARE SRL; 
Funcţia: administrator/director 
Descrierea responsabilităţilor şi a principalelor activităţi efectuate: implementarea activităţii de 
operare cu baze de date, inclusiv operarea în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare. 
Identificarea potenţialilor clienţi şi promovarea serviciilor oferite de societate. 
 
Aptitudini şi abilităţi: 
 Operare PC: Office, Web, Internet; 
 Creativitate; 
 Capacitate de lucru în condiţii de stres; 
 Spirit de iniţiativă; 
 Abilităţi de comunicare şi coordonare cu echipa; 
 Bun organizator. 

 
Limbi străine: engleza. 



DĂNĂIAŢĂ, JULIETA 
 
 
 

Dănăiaţă Julieta, născută în 05.05.1957, comuna Slobozia, judeţul Argeş. 
În anul 1982, am absolvit Institutul de Construcţii, Bucureşti – Facultatea de Căi Ferate 

Drumuri şi Poduri. 
Pe perioada anilor 1982 – 1995, am fost angajată în cadrul Regionalei C.F. Craiova – Secţia 

Piteşti. 
În această perioadă ca obiectiv reprezentativ la care am participat a fost construcţia liniei C.F. 

– Vâlcele – Râmnicu Vâlcea. 
În perioada 1995 – 1998, am deţinut funcţia de director la firma S.C. Energoplast S.A., firma 

producătoare de materiale de construcţii şi hale industriale. 
Din anul 1998 şi până în prezent, sunt angajată la Direcţia pentru Administrare, Întreţinere şi 

Reparaţii Drumuri şi Poduri Judeţene Argeş, direcţie subordonată Consiliului Judeţean Argeş. 
Începând cu anul 2001, deţin funcţia de director. În cadrul acestei direcţii, am coordonat lucrările 
de întreţinere şi reconstrucţie drumuri judeţene şi comunale, poduri din judeţul Argeş. 

Pe întreaga durată a activităţii mele, am avut ca prioritate perfecţionarea în domeniul 
construcţiilor, am participat la o serie de simpozioane şi seminarii din primii ani de activitate. 

În perioada 1991 – 1992, am urmat cursuri postuniversitare în cadrul Universităţii 
Politehnice Bucureşti – specializarea TCM. 

În anul 2000, am urmat un Master pentru Cooperare Interregională şi Dezvoltare Locală 
ţinută la Torino – Italia, sub egida Uniunii Europene. 

În perioada 2006 – 2008, am urmat şi absolvit Masterul în Administraţie Publică în Contextul 
Integrării Europene, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Piteşti. 

 



DESPAN, FLORIAN 
 
 
 

Locul naşterii: comuna Cotmeana, sat Bascovele, judeţul Argeş. 
Adresa de domiciliu: municipiul Piteşti, cartier Popa Şapcă, str. Viilor, nr. 15, bl. P7, sc. A, ap. 8, 
judeţul Argeş. 
 
Pregătirea profesională:  
 Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea Economia Industriilor Construcţiilor 

şi Transporturilor; 
 Master în Administraţie şi Servicii Publice – Universitatea Constantin Brâncoveanu, 

Piteşti; 
 Cursuri de perfecţionare pe domenii ce vizau: „Managementul proiectelor”, „Finanţarea 

activităţilor asociaţiilor, surse alternative de venituri”, „Creditul bancar”, „Gestiunea 
proiectelor”, „Instrumente pentru o guvernare mai bună”, „Politica de coeziune 2007 - 
2013”. 

 
Merite profesionale: 

23 ani de activitate în domeniul administraţiei publice locale, respectiv, 19 ani de la 
înfiinţarea Consiliului Judeţean Argeş până în prezent şi 4 ani de activitate la fostul Consiliu 
Popular al Judeţului Argeş. 

În întreaga activitate desfăşurată, am ocupat funcţii de execuţie şi conducere, având ca 
responsabilităţi: 
 Urmărirea şi aplicarea legislaţiei în domeniu, adoptată în acest interval de timp; 
 Elaborarea lucrărilor specifice de fundamentare a balanţelor materiale, pentru asigurarea 

bazei tehnico-materiale a unităţilor economice din subordinea instituţiei; 
 Urmărirea unor indicatori economici în profil teritorial şi departamental; 
 Monitorizarea procesului de constituire în societăţi comerciale ale fostelor întreprinderi 

aflate în subordinea Consiliului Popular al Judeţului Argeş, conform Legii nr. 15/1990, 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 
şi Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale; 

 Elaborarea proiectelor de buget al Consiliului judeţean şi al judeţului, echilibrarea 
bugetelor consiliilor locale, pentru aprobarea anuală a legii bugetului de stat, execuţia 
bugetului consiliului judeţean, urmărirea alocării fondurilor pentru lucrările de investiţii 
finanţate din bugetul judeţean; 

 Coordonarea activităţii consiliilor locale; 
 Întocmirea listelor de inventar al bunurilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor 

şi municipiilor şi judeţului, conform Legii nr. 213/1998, privind protecţia publică şi 
regimul juridic al acesteia şi HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, care au stat la apariţia HG nr. 447/2002; 

 Promovarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă, având ca beneficiar Consiliul 
judeţean, ce au susţinut dezvoltarea turismului, învăţământului, protecţiei sociale ş.a.; 

 Totodată, am sprijinit elaborarea Programului Operaţional al Judeţului Argeş: 2007 – 2013, 
precum şi a obiectivelor strategice pe care Consiliul judeţean şi le-a propus a fi îndeplinite 



în mandatele de 4 ani de activitate, precum şi întocmirea unor rapoarte, sinteze, informări 
etc. legate de activitatea instituţiei. 

 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 Elaborarea Planului Judeţean Antisărăcie şi Incluziune socială 2003 – 2005, monitorizat de 

Comisia Naţională Antisărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale şi coordonarea 
Secretariatului Tehnic ce avea rolul de a urmări îndeplinirea obiectivelor stabilite prin plan; 

 Sprijinirea elaborării documentaţiilor de către colectivităţile locale, în vederea accesării de 
granturi acordate de Fondul Român de Dezvoltare Socială, ce susţineau dezvoltarea 
localităţilor sărace din judeţ, precum şi a celor afectate de închiderea activităţilor miniere, 
prin reabilitarea infrastructurii şi încurajarea de activităţi economice locale. 

 
Contribuţie deosebită la construcţia, modernizarea unor instituţii sau obiective de interes 
public: 
 Participant la elaborarea celor 3 cereri de finanţare depuse de Consiliul Judeţean Argeş, în 

cadrul programului Phare 2004-2006/CES/dezvoltarea infrastructurii regionale, care vizau 
reabilitarea a 3 tronsoane de drumuri judeţene de interes turistic naţional: DJ 734, DJ 703 şi 
DJ 730 care, ulterior, au intrat pe finanţare în cadrul fondurilor structurale; 

 Participant la elaborarea cererii de finanţare şi coordonator al proiectului implementat 
„Condiţii decente pentru actul educaţional în învăţământul argeşean prin reabilitarea a 4 
unităţi şcolare”, ce a avut ca obiectiv principal reabilitarea/reconstrucţia a 4 unităţi de 
învăţământ afectate de inundaţiile din vara anului 2005, finanţat în cadrul programului 
Phare 2003/CES/Infrastructura regională şi locală/Inundaţii; 

 Responsabil financiar şi co-autor al proiectului implementat de Consiliul Judeţean Argeş 
„Reţea de centre de informare privind integrarea României în Uniunea Europeană şi 
implementarea acquis-ului comunitar”, finanţat prin programul Phare EUROPA Fund 137 
– 030/2001; 

 Participant la elaborarea cererii de finanţare a Primăriei comunei Mălureni a proiectului 
„Sănătatea înainte de toate”, finanţat în cadrul programului Phare 2002/CES. 

 
În întreaga activitate desfăşurată, am avut relaţii de colaborare cu instituţiile aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean, cu instituţiile şi autorităţile publice centrale, cu serviciile 
deconcentrate ale acestora în judeţ, toate acestea s-au bazat pe stimă şi respect reciproc. 



DIACONESCU, CRISTIAN 
 
 
 

Date biografice: 
 Data şi locul naşterii: 2 iulie 1959, Bucureşti; 
 Stare civilă: căsătorit, o fetiţă. 

 
Studii: 
 2007: Doctor în ştiinţe juridice; 
 1992: Cursuri de specializare, la Centrul pentru Prevenirea Conflictelor în domeniul 

măsurilor pentru creşterea încrederii şi securităţii în Europa; 
 1979 – 1983: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti. 

 
Activitate guvernamentală: 
 Martie 2004 – decembrie 2004: Ministerul Justiţiei; 
 Ianuarie 2004 – martie 2004: Secretar de Stat pentru Afaceri Europene, Ministerul 

Afacerilor Externe. Negociator şef pentru Tratatul privind regimul frontierei de stat 
româno-ucrainiene şi pentru Tratatul politic de bază între România şi Federaţia Rusă, 
pentru Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei. 

 
Activitate politică: 
 2005: Vicepreşedinte al Partidului Social Democrat; 
 2004: Senator, preşedinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională; 
 2002: Membru al Partidului Social Democrat, Activitate ştiinţifică; 
 2004: Cadru didactic al Universităţii „Spiru Haret”, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi 

Studii Europene; 
 1998 – 2000: Profesor în cadrul Institutului de Drept şi Relaţii Internaţionale; 
 1997: Profesor în cadrul Colegiului Naţional de Apărare; 
 1993: Cadru didactic asociat, Universitatea „Hyperion”. 

 
Activitate profesională: 
 Mai – decembrie 2000: Secretar general adjunct al Organizaţiei pentru Cooperare 

Economică la Marea Neagră; 
 1998 – 2000: Director general al Direcţiei Generale Juridice şi Consulare din Ministerul 

Afacerilor Externe. Negociator şef pentru tratatele şi acordurile bilaterale privind regimul 
frontierelor, protecţia minorităţilor şi readmisia, precum şi în domeniul măsurilor de 
creştere a încrederii şi securităţii în Europa. Şef de delegaţie la reuniunile privind 
Dimensiunea Umană a OSCE, Comisia privind Drepturile Omului la Geneva, Comisia 
Dunării; 

 1997 – 1998: Director al Direcţiei OSCE şi de Cooperare cu Structurile Subregionale din 
Ministerul Afacerilor Externe; 

 1996 – 1997: Diplomat în Direcţia OSCE din Ministerul Afacerilor Externe; 
 1995 – 1996: Diplomat, Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţiile 

Internaţionale de la Viena, adjunct al şefului misiunii pentru domeniile politico-militar şi 
de securitate ale OSCE; 



 1993 – 1995: Coordonator al secţiei de cooperare în domeniul politico-militar al OSCE 
din Ministerul Afacerilor Externe; 

 1990 – 1993: Diplomat în delegaţia Permanentă a României la OSCE; 
 1989 – 1990: Inspector de specialitate în Ministerul Justiţiei; 
 1985 – 1989: Judecător, Judecătoria Sectorului 4; 
 1983 – 1985: Judecător, Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov. 



DICU, GHEORGHE 
 
 

 
Date personale: 
 Adresă: com. Ştefăneşti, str. Stadionului, nr. 8, Argeş;; 
 Data naşterii: 04.08.1955; 
 Telefon: 0744.759.415; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Copii: 3; 
 Studii: Universitatea de Ştiinţe agronomice şi medicină veterinară Bucureşti, profilul: 

Inginerie economică în agricultură. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 Oficiul de Control al Mărfurilor. Perioada lucrată: 01.03.1979 – 01.12.1985. Funcţia 

deţinută: inspector comercial; 
 Întreprinderea Industria Cărnii Argeş. Perioada lucrată: 01.12.1985 – 01.05.1992. Funcţia 

deţinută: gestionar; 
 S.C. INDCARF S.A., Piteşti. Perioada lucrată: 01.09.1992 – 03.01.1994. Funcţia deţinută: 

şef depozit; 
 S.C. RADIC STAR S.R.L. Perioada lucrată: 03.01.1994 – prezent. Funcţia deţinută: 

director general. 
 
Activitate desfăşurată: 
 Organizare, management, marketing; 
 Dezvoltare permanentă a societăţii; 
 Coordonează activitatea de promovare a firmei; 
 Implementarea proiectelor cu finanţare europeană în cadrul societăţii. 

 
Altele: 
 Membru al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, Argeş. 

 
Pasiuni: 
 Ştiri; 
 Pescuit; 
 Călătorii; 
 Columbofilie. 



 
 
 

DINCĂ, LUIGI 
 
 
 

Educaţie: 
 1978 – 1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti – 

specializarea automobile; 
 1992 – 1997: Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Inginerie Mecanică, 

specializarea Maşini şi Echipamente tehnice; 
 1998: Curs Postuniversitar „Management în Logistică”, la Facultatea de Construcţii Civile, 

Bucureşti; 
 2004 – 2005: Curs Postuniversitar „management în Politică”, la Institutul Social Democrat 

„Ovidiu Şincai” – Bucureşti; 
 2005 – 2006: Curs Postuniversitar, la Universitatea Democratică a Consiliului Europei – 5 

module, ultimul modul absolvit la Strasbourg – Franţa. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Ministerul de Interne: 
 Prezent: Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor, Regiunea 1 Bucureşti şi Şef 

Serviciu Logistică, la Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
 2008 – 2007: Şef Birou Administrativ şi Personal Tehnic de Scenă, la Centrul Cultural al 

Ministerului Internelor şi reformei Administrative; 
 2007: Şef Birou Secretariat, la Direcţia Management Logistic şi Administrativ; 
 2007 – 2003: Asistent Manager, la Direcţia Management Logistic; 
 2003 – 2001: Şef Birou Organizare Mobilizare şi Operaţii Logistice, la Direcţia 

Management Logistic; 
 2001 – 2000: Asistent Manager, la Direcţia Logistică a Ministerului de Interne; 
 2000 – 1995: Ofiţer Specialist principal II, la Serviciul Asigurare Tehnică de Nave şi 

Aeronave din cadrul Direcţiei Logistice a Ministerului de Interne.  
 
Serviciul Român de Informaţii: 
 1995 – 1993: Ofiţer operativ. 

 
Ministerul Apărării Naţionale: 
 1993 – 1990: Şef Secţie Depozitare Piese Auto – Depozitul central Tunari; 
 1990 – 1987: Ofiţer operativ; 



 1987 – 1985: Comandant Companie Rodaj Autovehicule, la Autobaza Ministerului 
Apărării Naţionale; 

 1985 – 1984: Comandant Companie, la Şantierul „Casa Republicii”; 
 1984 – 1982: Comandant Pluton Autovehicule, la Autobaza Ministerului Apărării 

Naţionale; 
 1982 – 1981: Comandant Pluton Elevi, la Şcoala de Şoferi a Ministerului Apărării 

Naţionale, Slobozia – Ialomiţa. 
 
 
Alte cunoştinţe: 
 Limbi străine: Franceza – bine; Rusa – satisfăcător; 
 Computer: Windows Microsoft Word; Windows XP Profesional; 
 Permis de conducere auto: categoriile B, C – 1980. 

 
Personalitate: foarte activ, serios, organizat, capabil să-şi asume responsabilităţi. 
 
Informaţii personale: căsătorit, 2 copii, român, vârsta 49 ani. 
 



DOBRE, GRIGORE  
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 15.05.1959, comuna Icoana, judeţul Olt; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Trivale, nr. 52, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română 
 Telefon: 0745044454; 
 E-mail: office@zeussa.ro. 

 
Educaţie şi formare: 1979-1984 – Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole 
Bucureşti. 
 
Experienţa profesională: 
 1984 – 1999: Întreprinderea Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă, inginer 

constructor; 
 1989 – 1990: Întreprinderea Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă, şef Secţie 

prestări construcţii; 
 1990 – 1994: Comp. Construcţii SANCOM S.A. Piteşti, inginer şef şi şef de lot; 
 1994 – 1998: S.C. ZEUS S.R.L., Piteşti, Administrator; 
 1998 – prezent: S.C. ZEUS S.R.L., Director general.  

 
Aptitudini şi competenţe sociale: Persoană sociabilă, comunicativă, dinamică. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: bun organizator în pregătirea şi punerea în operă a 
proiectelor şi ofertelor.  



DOBRESCU, EUGEN 
 
 
 

Informaţii personale:  
 Adresă: str. Exerciţiu, bl. A1, sc. B, ap. 17, Piteşti; 
 Telefon: 0723200987; 
 Fax: 0213132666; 
 E-mail: eugendobrescu@anpc.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 18 aprilie 1948; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţa profesională: 
 Perioada: 2006 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Director; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Supravegherea pieţei produselor şi serviciilor; 
Numele şi adresa angajatorului: Autoritatea naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 

 
 Perioada: 2004 – 2006:  

Funcţia sau postul ocupat: Director cabinet; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Supravegherea pieţei produselor şi serviciilor; 
Numele şi adresa angajatorului: Autoritatea naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 
 

 Perioada: 2001 – 2004:  
Funcţia sau postul ocupat: Director executiv; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, 
Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: Autoritatea naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 
 

 Perioada: 1998 – 2001:  
Funcţia sau postul ocupat: Director;  
Activităţi şi responsabilităţi principale: Managementul firmei; 
Numele şi adresa angajatorului: S.C. EMIDENT SRL, Piteşti; 
 

 Perioada: 1990 – 1998:  
Funcţia sau postul ocupat: Director tehnic; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activitatea de producţie şi dotare utilaje; 
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea de Asistenţă Tehnică şi Service Auto 
„Dacia”, Piteşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 
 
 

mailto:eugendobrescu@anpc.ro


 Perioada: 1977 – 1990:  
Funcţia sau postul ocupat: Şef serviciu – Mecanic şef; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activitatea de producţie şi dotare utilaje; 
Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea de Asistenţă Tehnică şi Service Auto 
„Dacia”, Piteşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 
 
 

 Perioada: 1973 – 1977:  
Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar; 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Activitatea de producţie şi dotare utilaje; 
Numele şi adresa angajatorului: Centrala de Aluminiu, Slatina; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instituţie publică. 

 
Educaţie şi formare: 
 Perioada: 2004 – 2008: 

Calificarea/diploma obţinută: Doctorat; 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Managementul 
Protecţiei Consumatorilor; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea „Lucian 
Blaga”, Sibiu. 
 

 Perioada: 2006 – 2008: 
Calificarea/diploma obţinută: Masterat; 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Bioterorism. 

 
 Perioada: 1973 – 1974: 

Calificarea/diploma obţinută: Analist de sistem; 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Managementul 
Unităţilor Industriale. 
 

 Perioada: 1966 – 1972: 
Calificarea/diploma obţinută: Student; 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Facultatea de 
Mecanică; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Institutul Politehnic, 
Bucureşti. 

 
Alte competenţe: 
 Competenţe şi abilităţi sociale: Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, sociabil, 

receptivitate la nou, abilităţi de adaptare la situaţii şi medii noi; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: Bun organizator, coordonator de proiecte; 
 Permis de conducere: Categoria B. 

 
 
 



DOBRESCU, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 23 iunie 1936; 
 Locul naşterii: Câmpulung Muscel; 
 Stare civilă: căsătorit. 

 
Studii: 
 1954: Şcoala Tehnică; 
 1961: Facultatea Electromecanică, Petroşani. 

 
Activitate profesională: 
 1961 – 1963: inginer electromecanic – Întreprinderea de Exploatare Minieră, Deva; 
 1963 – 1965: şef serviciu producţie – Trustul Minier, Argeş; 
 1965 – 1967: şef serviciu producţie – Întreprinderea de Gospodărire Orăşenească Piteşti – 

unde am pus în funcţiune prima staţie de epurare din ţară; 
 1967 – 1976: şef serviciu hidroenergetic – Combinatul Petrochimic, Piteşti; 
 1976: am lucrat în cadrul I.J.G.C.L. Argeş, iar, în anul 1981, ca şef secţie apă (captare - 

distribuţie), Piteşti; 
 1997: inginer şef în cadrul Întreprinderii de Gospodărire – REGOTRANS; 
 2001: pensionare; 
 2005 – prezent: consilier cabinet primar. 



DRĂGOI, MARIAN 
 
 
 
Date personale: 
 Adresă: Piteşti, Bld. Petrochimiştilor, nr. 10, bl. B22, sc. E, ap. 3, judeţul Argeş; 
 Locul şi data naşterii: 02.11.1962, com. Izvoru, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Studii: Universitatea Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice, Managementul Firmei. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 2002 – 2003: ERREA SPORTWEAR – conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 HAULOTTE GROUP – conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 MICHELIN ROMÂNIA – conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 FMB PLSTICS - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 MCI ENGENEERING - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 CETA BUCUREŞTI - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 BENTELER DISTRIBUTION ROMÂNIA – SLATINA, conducerea şi coordonarea 

lucrărilor de execuţie; 
 BRD GROUP SOCIETE GENERALE - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 JOHNSON`S CONTROLS ROMÂNIA - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 PLUS DISCOUNT - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 BRICO EXPERT - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 TRANSIMOB INVEST - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 ROMSTAL - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 RENAULT INDUSTRIE ROMÂNIA - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 MEVA BUCUREŞTI - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 ANL - conducerea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 2002 – 2003: LISA DRAXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA - conducerea şi 

coordonarea lucrărilor de execuţie; 
 2004 – 2005: MPO PROVIDERS ROMÂNIA – coordonarea lucrărilor la halele MPO; 
 2004 – 2008: AUTEC AUTOTECHNIK – SKODA conducerea şi coordonarea lucrărilor 

de execuţie; 
 2007 – 2008: DEN BRAVEN – BUCUREŞTI, conducerea şi coordonarea lucrărilor de 

execuţie; 
 2007 – 2009: AUTOKLASS – MERCEDES BENZ BUCUREŞTI – urmărirea şi 

supervizarea lucrărilor showroom auto. 
 
Alte activităţi: 
 Membru al organizaţiilor profesionale: membru fondator al Asociaţiei Oamenilor de 

Afaceri, Argeş; 
 Participarea la activităţi şi acordarea de donaţii către Universitatea din Piteşti, pentru 

proiecte ştiinţifice, donaţii către grădiniţe, biserică, persoane fizice; 



 Funcţia actuală: Director General; 
 Ani de experienţă profesională: 20 ani; 
 Alte calificări: cunoştinţe Word, Excel; 
 Limbi străine cunoscute: limba engleză, franceză.  

 



DULAMĂ, IONEL 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Telefon: 0740233131; 
 Naţionalitate: română 
 Data naşterii: 08.09.1962 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Adresa: comuna Rucăr, judeţul Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” – Facultatea de Zootehnie, Bucureşti; 
 Facultatea de Drept – Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti. 

 
Experienţa profesională: 
 1992 – 1993: Viceprimar, comuna Rucăr; 
 1998 – 2008: Secretar, comuna Rucăr; 
 2008: Primar, comuna Rucăr. 

 
Abilităţi: 
 Bune abilităţi manageriale, creativitate şi originalitate, spirit de iniţiativă, capacitatea de a 

lucra în echipă şi individual. 
 
Limbi străine: 
 Engleza – bine; 
 Franceza – bine. 

 
Cunoştinţe de utilizare a calculatorului: 
 Microsoft Office, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel, Internet Explorer. 

 
Aptitudini tehnice:  
 Permis de conducere – categoria B. 



 
 
 

DUMITRICĂ, ILIE 
 
 
 

Date personale: 
 Locul şi data naşterii: 09.03.1932, COMUNA Teiu, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Studii: Şcoala medie tehnică de Comerţ din Piteşti – 1951; ASE Bucureşti, Facultatea 

Finanţe – credite şi Contabilitate, iunie 1961; Master ASE Bucureşti, Facultatea Finanţe, 
Metode moderne de analiză economico-financiară (1972-1973). 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 Funcţii deţinute în cadrul Sucursalei Băncii de Investiţii, actuala Bancă română pentru 

Dezvoltare – BRD; 
 Din 1954, de la angajare şi până în 1994, la pensionare: inspector; şef serviciu; director 

adjunct, iar, din ianuarie 1990 şi până la pensionare, director al Sucursalei Argeş a BRD; 
 Lucrări elaborate: „Finanţarea Investiţiilor - 1961”(lucrarea pentru susţinerea examenului 

de stat); „Creşterea rolului unităţilor bancare în asigurarea creşterii eficienţei 
economice a investiţiilor” - 1973 (lucrare susţinută la încheierea cursurilor 
postuniversitare). 

 
Alte activităţi: 
 Cursul de analiză a proiectelor industriale al Centrului Internaţional CEPECA şi al 

Institutului pentru dezvoltare economică din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare – ţinut în Bucureşti în octombrie – noiembrie 1976; conducătorii cursului: Prof. 
dr. Ing. Mihail Dumitrescu; Prof. Dr. Dan Onicescu; din partea BIRD, Frank H. Lamson 
Scriibner, Bucureşti; 

 Cursul PHARE al Colegiului de Management din BRD – Programa 1 – Marketing – 
contabilitate – creditare (septembrie – octombrie 1983), Eforie Nord, strategist PHARE J. 
Symms; 

 Cursul de Perfecţionarea pregătirii cadrelor de conducere din Economia şi 
Administraţia de Stat „Sistemul Bancar”, noiembrie 1974 – februarie 1976, iunie 1980, 
CEPECA. 

 



DUMITRU, C. GHEORGHE  
 
 
 
Date personale: 
 Adresă: Piteşti,  Calea Bucureşti, nr. 20, bl. B33, sc. A, et. 1, ap. 6, telefon 0348.447.542; 
 Locul şi data naşterii: 1.12.1930, com. Negraşi, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Studii: 1938 -1945, şcoala primară din comuna Negraşi; 1945 – 1948, Gimnaziul Unic din 

com. Mozăceni; 1948 – 1951, liceul Mihai Viteazul, Bucureşti; 1951 – 1956 Institutul 
Politehnic din Timişoara, cu diploma de inginer-mecanic, în specialitatea mecano – 
energetică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 Stagiatura de 18 luni, la Întreprinderea Textilă din Pucioasa; 
 1957: m-am transferat la Uzina de piese auto, Colibaşi; 
 1966: am făcut parte din echipa de tehnicieni, care a început negocierile cu Renault, pentru 

construirea fabricii pentru montat autoturisme Renault 12; 
 Recepţionarea, de la Renault, a peste 400 de utilaje şi instalaţii transferate la Colibaşi; 
 1971 – 1973: inginer şef mecano – energetic; 
 1974: am fost numit Şef Serviciu Mecano energetic; 
 1977 – 1978: şef secţie, coordonator reparaţii mecanice; 
 1979: transferat la Întreprinderea Auto-Dacia, creată pentru a se ocupa de exportul 

autoturismelor Dacia şi ARO, a pieselor de schimb pentru perioada de garanţie şi după 
garanţie. 

 
 
Alte activităţi: 
 În anul 1966, am fost promovat în funcţia de Mecanic Şef pe uzină; 
 Realizarea, timp de 10 ani, a cutiilor de viteze pentru camioneta Estafette; 
 Dezvoltarea construcţiilor metalice, prin secţia de autoutilare a uzinei Colibaşi; 
 Crearea şi dezvoltarea unei secţii de maşini unelte, care a executat dispozitive şi 

componente specifice pentru autoturismele Dacia 1200 şi Dacia 1300; 
 Realizarea secţiei presaj dotată cu prese de 2000 de tone de la Bliss din Franţa, Erfurt din 

Germania, precum şi din Cehoslovacia şi Japonia, dar şi recepţionarea acestora; 
 Cursuri de specializare organizate de Ministerul Comerţului Exterior; 
 1978 – 1980: am absolvit curs de perfecţionare, pentru negocierea contractelor externe; 
 1979: curs de 6 zile, pentru promovarea schimburilor şi cooperării tehnice cu S.U.A.; 
 1980: curs de perfecţionare în domeniul exporturilor; 
 1985: curs de perfecţionare în transporturi şi expediţii internaţionale; 
 1991: Şcoala Internaţională de Business, Management – Marketing din Chişinău; 
 Am construit, montat şi dotat, cu utilaje şi S.D.V.-uri, staţii service în: Cairo, Conraky 

(Guineea), Chişinău (Rep. Moldova), Oslo (Norvegia), Namibia (Africa de Sud); 
 Am participat la tratative pentru construirea de linii de montaj în Teheran, Dubai, 

Columbia, Uruguay, Brazilia, Istambul; 



 1964: Medalia Muncii; 
 1968: Ordinul Muncii cls. a III-a; 
 Am predat cursuri de specialitate: maşini unelte, acţionări electrice, hidraulice, pneumatice 

la Şcoala profesională, Liceul Industrial şi Şcoala de maiştri; 
 1973: am fost definitivat pentru învăţământ prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 

1753/16.08.1978; 
 1979: am obţinut gradul II în învăţământul tehnic; 
 1995: pensionat.  



 
 
 

ENESCU, LEONTINA LUMINIŢA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248217800/290; 
 Fax: 0248223934; 
 E-mail: luminita.enescu@cjarges.ro 
 Cetăţenia: Română; 
 Data naşterii: 28.12.1961; 
 Sex: Feminin. 

 
Experienţa profesională: 
 Perioada: mai 2004 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Funcţionar public; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Elaborarea/managementul proiectelor de 
dezvoltare a judeţului Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Piteşti, 
judeţul Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie publică. 
 

 Perioada: nov. 1987 – mai 2004: 
Funcţia sau postul ocupat: Inginer proiectant: nov. 1987 – martie 1990; cercetător ştiinţific: 
martie 1990 – mai 2004; şeful filialei I.N.L. din Piteşti: martie 1993 – mai 2004; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Elaborarea/managementul proiectelor de inginerie 
tehnologică şi de cercetare în domeniul tehnologiei lemnului, evaluării nedistructive a 
structurilor, materialelor compozite polimerice, tratamentelor termo şi radio-chimice, 
inclusiv pentru obiecte de patrimoniu ş.a. 
Numele şi adresa angajatorului: Institutul Naţional al Lemnului (I.N.L.) Bucureşti, şos. 
Fabrica de Glucoză, nr. 7, sector II; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare. 

 
 Perioada: iulie 1986 – oct. 1987: 

Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar la Biroul producţie – industrializare; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Urmărirea producţiei semifinite; 

mailto:luminita.enescu@cjarges.ro


Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Forestieră de Exploatare şi Transport Piteşti, 
str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Sectorul forestier-exploatarea şi prelucrarea 
lemnului. 
 

 Perioada: oct. 1985 – iulie 1986: 
Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar;  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Proiectare: pregătirea fabricaţiei pentru produse 
noi (elaborarea normelor interne pentru produse noi de mobilier destinat exportului în 
Olanda); 
Numele şi adresa angajatorului: Fabrica de mobilă „Zăvoi”, Curtea de Argeş, judeţul 
Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Industria lemnului. 
 

Educaţie şi formare: 
 Perioada: oct. 2006 – iunie 2007: 

Calificarea/ diploma obţinută: Master; 
Domenii principale studiate/ competenţe dobândite: Management în administraţie şi 
servicii publice; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Constantin 
Brâncoveanu, Piteşti. 
 

 Perioada: nov. 1990 – dec. 1998: 
Calificarea/ diploma obţinută: Doctorat; 
Domenii principale studiate/ competenţe dobândite: Tehnică, tehnologia lemnului, chimie 
macromoleculară, tratamente termo şi radio-chimice pentru produse din lemn; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea 
Transilvania, Braşov. 
 

 Perioada: sept. 1980 – iulie 1985: 
Calificarea/ diploma obţinută: Inginer; 
Domenii principale studiate/ competenţe dobândite: Profilul forestier, specializarea 
Industrializarea lemnului; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea 
Transilvania, Braşov. 
 

 Perioada: sept. 1976 – iulie 1980: 
Calificarea/ diploma obţinută: Diploma de Bacalaureat; 
Domenii principale studiate/ competenţe dobândite: Matematică-fizică; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Liceul de matematică-
fizică Nicolae Bălcescu (Colegiul Naţional Brătianu) - Piteşti. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: franceză, engleză; 



 Activităţi dedicate promovării principiului egalităţii de şanse şi combaterii excluziunii 
sociale, publicaţii pe site-ul specializat „e-lady” (http://www. 
Ellady.ro/articole/Psihologie/Conditia-femeii.html); 

 Coordonator a cca. 20 de proiecte de cercetare ştiinţifică, în cadrul programelor naţionale 
„Orizont 2000”, „RELANSIN” şi „MATNANTECH”; 

 Membru în Comitetul de management al Acţiunii E24, din cadrul programului european de 
cercetare „COST”; 

 Management de proiect pentru proiecte de dezvoltare finanţate din fonduri europene pre şi 
post-aderare; 

 Calificat în domeniul tehnologiei lemnului (structuri, evaluare nedistructivă, tratamente 
termo şi radio-chimice ş.a.); 

 Posesor al „European Computer Driving Licence” (ECDL); 
 Lucrări în domeniul conservării obiectelor de artă din lemn; permis de conducere categoria 

B. 
 
Informaţii suplimentare:  
 Cca. 40 de publicaţii şi comunicări; 
 Brevet de invenţie RO 121256 B1 – medalia de argint la Salonul de la Geneva, 8 aprilie 

2005. 
 
 
 
 

 



ERBAŞU, ELENA 
 
 
 

Date personale: 
 Adresă: Mun. Bucureşti, str. Nicolae G. Caramfil, nr. 72, bl. 22 A, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 

1; 
 Locul şi data naşterii: comuna Bogaţi, sat Suseni, judeţul Argeş, 13.01. 1947; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: văduvă (am fost căsătorită, din 1968, cu Mihail Erbaşu); 2 copii: Erbaşu 

Romeo Cristian, în vârstă de 37 de ani – doctor inginer, absolvent al Institutului de 
Construcţii Bucureşti; Erbaşu Marius Alexandru, în vârstă de 29 de ani, economist, 
absolvent al Facultăţii de Turism; 

 Studii: diplomă licenţă, sesiunea iunie 1972 – Facultatea de Hidrotehnică, din cadrul 
Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 1973 – 1987: IPROCHIM – Bucureşti, Institutul de proiectări Chimice; 
 1987 – 1991: Întreprinderea de Canal Apă, Bucureşti; 
 1991 – prezent: S.C. Construcţii Erbaşu S.A., societate pe care am înfiinţat-o şi în cadrul 

căreia am calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie, iar fiul cel mare, Erbaşu 
Cristian, îndeplineşte funcţia de Director General. 

 
Alte activităţi: 
 Deşi viaţa şi activitatea profesională m-au dus departe de locurile natale, ele mi-au rămas, 

pentru totdeauna, în suflet, atât soţul meu, cât şi eu, în limita posibilităţilor, implicându-ne 
în acte de caritate ori de câte ori ne-a fost solicitat ajutorul, beneficiind din plin de 
colaborarea autorităţilor locale; 

 Am sponsorizat Pomul de Crăciun anual; 
 Am sponsorizat sejurul la mare, anual, pentru elevii premianţi ai Şcolii cu clasele I-VIII 

Bogaţi; 
 Am sponsorizat Tabăra de sculptură de la Bogaţi; 
 Am sponsorizat înfiinţarea unei baze sportive la Bogaţi; 
 Am acordat sprijin financiar, pentru construirea releului de televiziune TVR 2, în 1998; 
 Am sponsorizat excursia elevilor şcolii Bogaţi în Turcia; 
 Pe viitor, alături de copiii mei, voi continua să mă implic în acţiunile pe care le va organiza 

comuna Bogaţi în ceea ce priveşte promovarea acesteia, cu tot ceea ce înseamnă ea, prin 
prisma oamenilor harnici şi a locurilor deosebit de frumoase.  



FRANCOIS, FOURMONT 
 
 
 

Născut în 1948, în regiunea Bretania, în vestul Franţei. 
Doctorat în Ştiinţe Economice, diplomă de studii superioare în Resurse Umane, la Paris. 
1975: Director de personal la uzina Billancourt, în Regiunea Pariziana. 
1981: Director de resurse umane, la uzina Maubeuge, din nordul Franţei. 
1988: Manager general al uzinei Sandouville din Normandia, una dintre cele mai importante 
platforme ale grupului. 
1993: Director general adjunct la ASI, uzina de şasiuri de la Mans. 
1996: Director general la ASI. 
2000: Director al diviziei de şasiuri a Renault-Nissan. 
Iulie 2003: Director general la Dacia. 
1999: Renault cumpără Dacia şi investeşte 1 miliard de euro. 
2005: Primul an de profit pentru Dacia, de la privatizare – aproape 50 de milioane de euro. 
2006: Profit net de 100,6 milioane de euro. 
2007: Venituri estimate de 2 miliarde de euro. 
2009: 400.000 de automobile vor ieşi din fabrica de la Mioveni, faţă de 100.000, în 1999.  



FRÂNCU, ION 
 
 
 

Mă numesc Frâncu Ion, sunt născut în anul 1939, luna martie, ziua 29, în comuna Colibaşi, 
judeţul Argeş, sunt căsătorit şi am 2 copii, fiecare având câte o fetiţă. 

Am terminat 7 clase în comuna natală, în 1949, iar şcoala profesională în 1952, obţinând 
categoria de salarizare 6, în meseria de strungar la Câmpulung Muscel. 

După absolvirea şcolii profesionale, am fost repartizat, de către conducerea şcolii, la Uzina 
de Automobile Braşov (fostă Steagul Roşu). 

Am plecat, prin transfer, în octombrie 1953, la Uzina Piese Auto din Colibaşi, de unde am 
ieşit la pensie în anul 1990. 

Uzina de la Colibaşi, care a luat fiinţă în noiembrie 1952, s-a regăsit în continuă reorganizare. 
O perioadă mai mare, m-am ocupat de calificarea de muncitori recrutaţi din agricultură, alte 

meserii care se practicau în teritoriu (dogari, zidari, tâmplari, cizmari etc.) şi, în special, de tinerii 
elevi de la Şcoala Profesională de pe lângă Uzina Colibaşi. 

În perioada 1955 – 1957, am satisfăcut stagiul militar, de unde am fost eliberat cu gradul de 
sublocotenent tehnician de tancuri. 

În perioada 1957 – 1981, am absolvit Liceul şi Şcoala tehnică de Maiştri. 
Profesional, am lucrat 5 ani ca strungar. După absolvirea Şcolii Tehnice de Maiştri, în 1966, 

am fost promovat ca maistru, maistru principal, şef atelier şi şef secţie în Sculăria Uzinei de 
Autoturisme Dacia. 

Fiind alături de muncitori, am căutat, cu conducerea secţiei, de a crea un climat cât mai bun 
de muncă. 

Am creat condiţii ca salariaţii secţiei să poată servi o masă caldă în secţie, prin amenajarea 
unei săli de mese şi aducerea la cantina uzinei a hranei în prima etapă pentru schimbul 1 şi, apoi, 
pentru schimbul 2. 

În perioada activă de producţie în sculărie, am realizat o serie de invenţii şi inovaţii personal 
şi în colectiv cu muncitori care aveau calificare superioară, ingineri şi tehnicieni. Prin acestea, a 
crescut calitatea producţiei, productivitatea muncii, folosirea utilajelor la capacitatea maximă etc. 

Prin promovarea mea la sindicat ca preşedinte, am continuat acţiunea cu masa caldă şi în 
celelalte sectoare de activitate, în special, în secţiile de Turnătorii, Tratament, Forjă etc., mergând 
până la organizarea, chiar pe schimburi, prin mărirea capacităţii bucătăriei; de la cantina principală 
a uzinei – în 1989, serveau masa la secţiile uzinei, contra cost, peste 20000 oameni. 

Am căutat ca, împreună cu conducerea întreprinderii, să fiu cât mai aproape de problemele 
sociale ale salariaţilor privind transportul, condiţiile de muncă în secţii, asigurarea echipamentului 
de lucru, respectarea protecţiei muncii. 

În perioada 1977 – 1982, am fost primarul comunei Colibaşi. Aici, găsind începutul 
construcţiei de locuinţe, am intervenit pentru execuţia de apartamente cu confort bun, repartizarea 
în apartamente a celor care aveau nevoie, a celor demolaţi, în special. Să se respecte căile de acces 
în interiorul cartierului, nu au fost uitaţi tinerii necăsătoriţi. 

În 1990 – am ieşit la pensie, din 1991, sunt membru al Consiliului Director al AS. CAR 
Pensionari Piteşti, din 2005 sunt Preşedintele acestei asociaţii care cuprinde circa 19.300 membri 
pensionari din oraşul Piteşti, 12.000 din Mioveni, 1.800 – 2.100 din 21 de comune de pe raza 
judeţului. 



În cei 18 ani, am căutat, în primul rând, să ne îngrijim de fondul social al asociaţiei, să 
ajutăm, împreună cu colectivul, pe cei nevoiaşi, prin ajutoare nerambursabile, împrumuturi 
rambursabile cu dobândă mică. 

Colaborăm cu diferite organe, pentru a ajuta membrii noştri de a înfrunta cât mai uşor 
necazurile pe care le au. 

 



 
 
 

GĂGEANU, CECILIA  
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 04.10.1951, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorită. 

 
Educaţie şi formare: 1973-1978 - absolventă a Facultăţii de Agricultură, Institutul de Agronomie 
„Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, specializarea inginer agronom. 
 
Experienţa profesională: 
 1980-1991: Inspectoratul Judeţean Protecţia Plantelor, inginer principal, Inspector şef 

Adjunct; 
 1991-1999: Fabrica de conserve „Valahia S.A.Topoloveni”, şef CTC, Şef secţie Export; 
 2001-prezent: S.C., Sonimpex SERV COM SRL, Director tehnic.  

 
Proiecte: 
 2003 – RICOP, responsabil proiect; 
 2004, 2005, 2006 – SAPARD, responsabil proiect; 
 2008 – F.E.A.D.R., evaluator.  

 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – vorbit, citit şi scris mediu.  
 

 
 



GĂGEANU, ION 
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 02.12.1951; 
 Naţionalitate: română. 

 
Educaţie şi formare: Absolvent al Facultăţii de contabilitate şi economie – Bucureşti, 
specializarea economist. 
 
Experienţa profesională: 
 01.02.1986: S.C.Valahia Topoloveni, funcţia Director economic; 
 01.08.1992: S.C.Valahia Topoloveni, funcţia Director general; 
 01.03.1995: QAB Dej, funcţia Director general; 
 01.01.2000: QAB Moldova, funcţia Director vânzări;  
 01.03.2003 - prezent: QAB PEPSI AMERICAS Bucureşti, funcţia Director 

mijloace fixe. 
 
Proiecte: 
 01.02.1992: Înfiinţarea fabricii de îmbuteliere Pepsi Cola pentru QAB, manager 

de proiect la S.C. Valahia, Topoloveni; 
 01.03.1995: Înfiinţarea fabricii de îmbuteliere şi vânzare Pepsi Cola, manager de 

proiect la S.C.Cluj Beverages Company; 
 01.03.2003: Organizarea flotei de mijloace fixe QAB, manager de proiect la 

S.C.QAB, Bucureşti. 
 
Abilităţi şi competenţe profesionale: 
 Capacitate intelectuală; 
 Integritate; 
 Competenţă managerială; 
 Leader de echipă. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba engleză – vorbit, citit, scris de bază; 
 Limba franceză – vorbit, citit şi scris de bază.  
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

GEOANĂ, MIRCEA DAN 
 
 
  
Date biografice: 
 Data si locul naşterii: 14.07.1958, Bucureşti; 
 Căsătorit, doi copii. 
 

Studii şi specializări: 
 2005: Academia de Studii Economice Bucureşti - doctorat în economie mondială; 
 1999: Harvard Business School – Program de dezvoltare managerială – Grupul Băncii 

Mondiale; 
 1994: NATO - Curs privind instituţiile democratice; 
 1988 – 1993: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1991 – 1992: Ecole Nationale d'Administration – Paris; 
 1978 – 1983: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică. 
 

Activitate profesională: 
 2004 – prezent: Senator de Dolj şi preşedinte al Comisiei pentru Politică Externă a 

Senatului României, membru al Comisiei Parlamentului României pentru Integrare 
Europeană; 

 2005: reprezentant personal al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru Georgia; 
 2000 – 2004: Ministrul Afacerilor Externe; 
 2001: Preşedinte în exerciţiu al OSCE; 
 1996 – 2000: Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în SUA; 
 1994 – 1995: Director general în Ministerul Afacerilor Externe; 
 1993 – 1995: Purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe; 
 1991 – 1994: Director în Ministerul Afacerilor Externe; 
 1983 – 1990: Inginer, Trustul Energomontaj – Bucureşti.  
 

Activitate politică internă şi internaţională: 
 Din 21 aprilie 2005, preşedinte al Partidului Social Democrat; 
 2001 - 2005 - Vicepreşedinte al Partidului Social Democrat; 
 Din ianuarie 2006 - co-preşedinte al Comitetului Internaţionalei Socialiste pentru 

Europa de Sud-est. 
 
 



Activitate editorială: 
 2006: „America, Europa şi Modernizarea României - Fundamente pentru un proiect 

românesc de societate”, publicată de Editura Economică; 
 2005: „Drumul spre Europa şi Lumea transatlantică” – primul volum al cărţii „Politica 

externă a României la începutul secolului XXI”, publicată de Editura Univers Enciclopedic. 
 

Alte activităţi: 
 Preşedinte al Institutului Aspen, România; 
 Preşedinte de onoare al Asociaţiei George C. Marshall, România; 
 Membru fondator al Clubului Harvard, România-Moldova; 
 Membru fondator al Asociaţiei Foştilor Studenţi Români la ENA (Ecole Nationale 

d’Administration); 
 Membru în Consiliul de Conducere al Institutului Aspen, Italia. 

 
Limbi străine: engleză, franceză, spaniolă. 
 



 
 
 

GEORGESCU, FILIP 
 
 
 
Date biografice: 
 Data şi locul naşterii: 14.11.1946, comuna Călineşti, judeţul Argeş;  
 Stare civilă: căsătorit, un copil.  

 
Studii şi specializări: 
 1968 – 1973: Facultatea de Silvicultură din Braşov;  
 1979: Cursuri postuniversitare de Planificare, Organizare şi Conducere a activităţii 

silvice;  
 2001: Cursuri în specializarea “Managementul firmei”.  

 
Activitate profesională: 
1973 – 2003: inginer silvic, funcţii ocupate:  
 inginer silvic;  
 şef ocol silvic (1988-1990 - Ocolul Silvic, Costeşti; 1997-2000 - Ocolul Silvic, Piteşti);  
 director, direcţie silvică (1990-1997 - Direcţia Silvică, Piteşti);  
 director general - Regia Naţională a Pădurilor (2001-2003).  

 
Funcţii, activităţi într-un partid politic: 
 1990-1992 - membru FSN;  
 1992-1994 - prim-vicepreşedinte FDSN, Organizaţia Argeş;  
 1994-2005 - preşedinte PDSR şi PSD, Organizaţia Argeş;  
 2005-2008 - preşedinte executiv PSD, Organizaţia Argeş.  

 
Funcţii, activităţi parlamentare anterioare: 
 1990-1992: deputat;  
 2000-2004: deputat;  
 2004-2008: deputat. 



 
 
 

GEORGESCU, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 20 aprilie 1960; 
 Locul naşterii: comuna Oarja, judeţul Argeş; 
 Domiciliu: oraş Mioveni, str. 1 decembrie, bl. T12, sc. B, et. 2, ap. 5, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
Educaţie şi formare: 
 Studii universitare economice – în curs; 
 Şcoala profesională de comerţ I.H.R., Bucureşti; 
 Treapta I – Liceul „Economic” Piteşti, Trapta II – Liceul „Astra”; 
 Studii generale: comuna Oarja, judeţul Argeş. 

 
Angajări anterioare: 
 2006 – prezent: Primar al oraşului Mioveni; 
 2000 – 2006: Viceprimar al oraşului Mioveni; 
 1985 – 2000: Unitatea S.C. Automobile Dacia-Renault, Funcţia: şef depozit – cantină. 

 
Abilităţi: 
 Rezistenţă la stres şi disponibilitate la program de lucru prelungit; 
 Dinamism şi spontaneitate; 
 Lucru în echipă; 
 Flexibilitate şi capacitate de adaptare. 



GHEORGHESCU, V. CONSTANTIN  
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 29.03.1930, comuna Dobreşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română. 

 
Educaţie şi formare:  
 1949-1954: Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Industrie Uşoară, 

specializarea, inginer; 
 1983: Titlul de doctor în ştiinţe economice, la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, conducător ştiinţific – prof. univ. ing. Iosif Ionescu-Muscel. 
 
Experienţa profesională: 
 1954-1958: diverse întreprinderi din Bucureşti; 
 1958: promovat în Ministerul Industriei Uşoare, la Direcţia generală Industrială Pielărie, 

Încălţăminte Cauciuc şi Mase Plastice – şef Serviciu tehnic, şef Serviciu producţie, 
Director tehnic, Director general.  

 1970 – 1981: transferat la Consiliul Economic de pe lângă Consiliul de Stat al R.S.R.; 
 1981-1990: numit Ministru adjunct la Ministerul Industriei Uşoare, coordonând activitatea 

de comerţ exterior şi de aprovizionare-desfacere; 
 Aprilie 1990 - prezent: pensionar. După pensionare, a lucrat la firma spaniolă RIBA 

Internaţional, iar, în prezent, este Director executiv la Organizaţia Patronală Pielărie 
Încălţăminte, Blănărie, Marochinărie, Mănuşi Cauciuc şi Mase Plastice.  

 
Publicaţii: 
 Numeroase articole în diverse reviste de specialitate; 
 15 cărţi din domeniul industriei uşoare, dintre care amintim: „Tehnologia încălţămintei”, 

„Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori din piele”, „Utilaje, instalaţii şi tehnologii 
în industria de pielărie”, „Marketingul produselor din industria uşoară” etc. 

 
Decoraţii şi distincţii: Ordine şi distincţii ale Republicii Socialiste România – Ordinul Muncii, 
Medalia Muncii – pentru merite deosebite în activitatea profesională. 
 
 



 
 
 

GHEORGHESCU, EUGENIU 
 
 
 

Date personale: 
 Locul şi data naşterii: 07.08.1948, comuna Dobreşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Studii: Licenţiat în studii economice, Absolvent al Academiei de Studii Economice 

Bucureşti – Facultatea de Comerţ Interior, 1973; absolvent al cursului de Master în cadrul 
Facultăţii de Management al Academiei de Studii Economice Bucureşti, specializarea 
Management public - 2005. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 1967 – 1974 – salariat în cadrul Consiliului Popular Comunal Dobreşti, judeţul Argeş, 

perioadă în care am contribuit la finanţarea şi executarea celei mai importante lucrări din 
perioada respectivă – electrificarea localităţii – precum şi a altor lucrări edilitare 
(construcţii de grădiniţe de copii, reparaţii şi modernizări de spaţii de învăţământ, cămine 
culturale, baie comunală etc.); 

 1974 – 2009: salariat în cadrul fostei Administraţii Financiare a judeţului Argeş, 
transformată, în anul 1990, în Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş – respectiv 35 
de ani din care 22 ani în funcţie de conducere (şef serviciu, director adjunct al Direcţiei de 
impozite şi Taxe şi 15 ani director general  adjunct şi, respectiv, director executiv adjunct, 
prin schimbarea nomenclatorului de funcţii). În această perioadă, am contribuit la 
consolidarea activităţii financiare şi fiscale, la perfecţionarea sistemului şi aplicarea corectă 
a legislaţiei în domeniu în cadrul judeţului Argeş. Împreună cu colectivul de lucru, am 
reuşit ca, an de an, instituţia să aibă rezultate bune şi foarte bune în colectarea veniturilor 
statului, asigurându-se o bună finanţare a tuturor activităţilor administraţiei publice 
judeţene în limita bugetelor aprobate prin lege. Am participat, alături de întreg colectivul de 
conducere al instituţiei, la transformarea activităţii financiare şi fiscale din judeţul Argeş 
într-o activitate nouă, modernă, adecvată noilor conjuncturi interne şi internaţionale apărute 
după 1989 şi după aderarea la Uniunea Europeană. În această perioadă, am făcut eforturi 
deosebite în modernizarea bazei materiale desfăşurării activităţii, respectiv, construcţia 
noului sediu al Direcţiei generale a Finanţelor Publice, sediile Administraţiilor Financiare 
Curtea de Argeş, Costeşti, Poiana – Lacului, Ştefăneşti, Mioveni şi informatizarea întregii 
activităţi în toate unităţile teritoriale; 



 Vicepreşedinte al Filialei Argeş a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie (1995 - 2005), timp 
în care m-am preocupat de asigurarea de fonduri, prin sponsorizarea activităţii de către 
diverşi agenţi economici, pentru dezvoltarea unor proiecte caritabile în cadrul acesteia; 

 Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler” (Decret 1098/2004), acordat 
pentru activitatea susţinută şi meritele avute în elaborarea şi asigurarea politicilor şi 
resurselor financiare destinate dezvoltării judeţului Argeş; 

 Membru de onoare al Societăţii Naţionale de cruce Roşie (Diploma 1996); 
 Diploma de Onoare conferită de Primăria Municipiului Piteşti, pentru contribuţia adusă la 

afirmarea şi dezvoltarea municipiului – 1998; 
 Diploma de recunoştinţă conferită de Societatea Naţională de Cruce Roşie – 2001. 

 
Alte activităţi: 
 Cursuri de expert contabil autorizat – 1993; 
 Cursuri de evaluator de societăţi comerciale – 1994; 
 Seminar „Tendinţele sistemelor fiscale şi abilităţilor de conducere – MFP - 2003”; 
 Seminar „Ciclu anual de Planificare şi Control MFP – PHARE - 2005”; 
 Proiect PHARE „Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice româneşti, în 

vederea realizării descentralizării financiare - 2005”; 
 Cursul „Sisteme de management financiar şi control şi managementul riscurilor”, Râmnicu 

Vâlcea – 2007; 
 Cursul „Reglementări în domeniul valorificării bunurilor intrate potrivit legii în 

proprietatea privată a statului”, Râmnicu Vâlcea – 2007. 
 



 
 
 

GHEORGHIU, LUMINIŢA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 01 iulie 1952, Bogaţi – Suseni, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: B-dul Libertăţii 22, bl. 102, sc. 2, etaj 3, ap. 27, sector 5, Bucureşti; 
 Tel./fax: 3187770; 
 Mobil: 0744575460. 

 
Educaţie: 
 1954 – 1959: Şcoala generală Suseni – Argeş; 
 1959 – 1967: Şcoala generală nr. 175, Bucureşti; 
 1967 – 1971: Liceul Aurel Vlaicu, Bucureşti; 
 1971 – 1975: Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti; 
 1986 – 1987: Post-universitară: Probleme de drept civil, Universitatea Bucureşti, 

(profesor coordonator Sandală Ghimpu); 
 2000: Institutul Social Democrat – Master în comunicare; 
 2001 – 2002: Master în drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă – Institutul 

Român pentru Drepturile Omului – Universitatea de nord – Baia Mare (profesor 
coordonator: prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu şi prof. univ. dr. Victor Iancu);  

 2004: Doctor în Drept, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Bucureşti, 
(coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Popa); 

 Permanent: Certificat de încadrare în grad de handicap fizic accentuat. 
 
Formare: 
 1995: Curs de training şi comunicare – Fundaţia pentru o societate deschisă; 
 1996: „Conference on Legal Analysis and Ligislative Drafting”, sponsorizată de United 

States of Representatives and Congressional Research Service Task Force on 
International Parlamentary Programs;  

 2005 – 2008: Cursuri INA. 
 
Experienţă profesională: 
 1975 – 1988: Consilier Juridic – ACM 2 (construcţii montaj) – IIMI (instalaţii construcţii 

montaj); 
 1988 – 1989: Consilier Juridic IAPL Central (Sector 5, Bucureşti); 
 1990: Secretar primărie, Sector 5, Bucureşti; 



 1994 – 2007: Expert Parlamentar la Camera Deputaţilor; 
 1996 – 2003: Consilier local la Primăria Sectorului 5; 
 2001: Membru al Baroului Bucureşti – suspendat din funcţia de avocat pentru 

incompatibilitate;  
 2001 – 2003: Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului, Sector 5, din partea 

Prefectului Municipiului Bucureşti; 
 2001 – ian. 2003: Secretar de Stat – Ministerul Sănătăţii şi Familiei; 
 Feb. 2003 – feb. 2005: Vicepreşedinte – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap; 
 2003 – 2004: Reprezentantul României în Grupul la Nivel Înalt al Reprezentanţilor 

Statelor Membre cu privire la Dizabilitate – Bruxelles; 
 2005 – 2008: Consilier parlamentar – Camera Deputaţilor; 
 28.10.2008: Consilier parlamentar – Camera Deputaţilor. 

 
Alte activităţi: 
 Membru al Uniunii Juriştilor din România; 
 Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Jurisconsulţilor din România; 
 Membru Fondator al Fundaţiei „George Apostu”; 
 Membru Fondator al Fundaţiei „Lipatti”; 
 Membru Fondator al Fundaţiei „România 2000”; 
 Membru Fondator al Fundaţiei pentru Republică şi Democraţie; 
 Moderator „Fundaţia Partener pentru Schimbare – Program Phare”; 
 Secretar Naţional, Forumul Democrat Român; 
 Cenzor CSOR (Centrul pentru Studierea Organizaţiilor Religioase); 
 Vicepreşedinte Liga Româno-Sârbă; 
 Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Române de Recuperare şi Intervenţie în Toxicomanie; 
 Membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 2001 – 2003; 
 Membru în Comisia Antisărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale 2001 – 2003; 
 Membru în Comitetul Naţional pentru Prevenirea Criminalităţii; 
 Membru în Comisia Interministerială pentru Combaterea Consumului Ilicit de Droguri 

2001; 
 Membru în Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională 2001 – 2003; 
 Membru în Comisia naţională pentru Recensământul Populaţiei 2002; 
 Membru în Comisia Mixtă Interguvernamentală România – Bavaria 2001; 
 Reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi Familiei; membru în Comisia Naţională 

Interministerială pentru Integrarea României în NATO 2001 – 2003, relaţia cu 
Parlamentul, relaţia cu sindicatele şi patronatele din sănătate; 

 Membru în Comitetul Mixt de Implementare a H.G. 430/2001 – rromi 2001 – 2003; 
 Membru în Comisia Interministerială a Oficiului Guvernului pentru Gestionarea 

Relaţiilor cu Republica Moldova 2001 – 2003; 
 Vicepreşedinte, Comisia Europeană „Femeile şi Ştiinţa” 2003; 
 Membru al camerei de Comerţ Româno-Turcă 2001; 
 Membru al Comisiei Interministeriale România-Azerbaidgean 2001; 
 Membru ACII – asociaţie internaţională de luptă împotriva consumului de droguri, tutun, 

alcool 2002; 
 Comunicări în Domeniul Social, Drept Comunitar, Drepturile Omului, Sănătate, Juridic; 



 Fondator, Liga pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor cu handicap din 
România – Preşedinte 2005; 

 Fondator, Fundaţia Silviu Prigoană – Vicepreşedinte 2005; 
 Am sponsorizat, cu calculatoare, Şcoala generală din satul Suseni; 
 Împreună cu fratele meu, Mircea Gheorghiu, am donat terenul de la Releu-Bogaţi, 

judeţul Argeş, unde s-a înfiinţat Tabăra de sculptură C. Brâncuşi; 
 La solicitarea mea, s-a înfiinţat un punct de lucru farmaceutic în satul Suseni, care s-a 

multiplicat, ulterior, în comuna Bogaţi; 
 Am înălţat un monument ortodox dedicat locuitorilor comunei Bogaţi, şi familiei mele în 

sat Suseni, comuna Bogaţi; 
 Am donat un aparat stomatologic Primăriei Bogaţi pentru a fi folosit gratuit pentru copii, 

bătrâni şi persoane aflate în nevoie; 
 Am sprijinit alocarea de bani pentru asfaltarea drumului din satul Suseni. 

 
Distincţii: 
 Decoraţie naţională pentru Merit – Gradul de cavaler – decembrie 2002; 
 Diploma de Excelenţă pentru Deontologie Profesională – Uniunea Juriştilor din România 

2002; 
 Diploma de excelenţă pentru prevenirea şi Combaterea Consumului de Droguri în rândul 

elevilor şi sportivilor – Comitetul Olimpic Român – decembrie 2002; 
 Medalie acordată de Federaţia Europeană de Judo; 
 Titlu de Cetăţean de Onoare al Comunei Bogaţi – Suseni, judeţul Argeş, 2003; 
 Diploma de onoare de recunoaştere a contribuţiei aduse protejării sănătăţii, siguranţei şi 

intereselor economice ale consumatorilor – Guvernul României ANPC; 
 Diploma de excelenţă acordată de Consiliul naţional al Dizabilităţii din România, 2004; 
 Trofeul „România 2000” pentru merite deosebite în domeniul social şi, în special, al 

dizabilităţii, 2006; 
 Trofeul Naţional Milenium III, pentru activitate în domeniul dizabilităţii, 2007 – 2008; 
 Diplomă de Onoare – Centrul Naţional de recuperare Neuromotorie N. Robănecu, 2008; 
 Cetăţean de Onoare al judeţului Argeş, 2008. 

 
Lucrări de referinţă: 
 Propunere pentru modificarea Legii nr. 69/1991 privind administraţia publică locală şi a 

Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale; 
 Propunere privind sponsorizarea şi mecenatul; 
 Propunere privind monumentele istorice; 
 Amendamente la propuneri legislative şi proiecte de legi privind domeniul socio-politic, 

cultural, sănătate; 
 Propunere privind organizarea şi funcţionarea consilierlor juridici; 
 Propunere respectiv amendamente pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap; 
 Propuneri pentru modificarea legii avocatului; 
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 privind 

revoluţionarii; 
 Comunicări privind legislaţia din domeniul social, politic, cultural, sănătate, drepturile 

omului, drept comunitar european; 



 Susţinătoare pentru promovarea: Legii de Prevenire a Consumului de Tutun, a Strategiei 
Naţionale contra Consumului de droguri, Legii privind Banca de Organe, Legii Sănătăţii 
Mintale, a Şanselor egale, a Sistemului public-privat în sănătate; 

 Iniţiatoare a înfiinţării Comitetului Naţional de promovare a „Femeii în Ştiinţă” în 
România, sub egida Grupului de lucru Helsinki; 

 Susţinătoare a înfiinţării disciplinei „Drept şi Bioetică”, la Facultatea de Drept din 
Bucureşti, 2001; 

 Susţinătoare a înfiinţării Facultăţii Bioinginerie, Iaşi, 2002; 
 Evoluţia sistemelor juridice contemporane – privire specială asupra Tipologiei dreptului 

comunitar, Editura Universul Juridic, 2004; 
 Susţinătoare activă a promovării şi apărării drepturilor persoanelor cu handicap, 

consiliere şi informare în mass media şi propuneri către instituţiile guvernamentale, 
instituţia parlamentului şi a Preşedinţiei României; 

 „managementul în domeniul dizabilităţii” 2008, sub egida Academiei Române, în 
parteneriat cu DGASPC, Sector 4. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limba maternă: română; 
 Limbi străine cunoscute: franceză – bine; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: Interesat de interacţiunea cu ceilalţi; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: Bun organizator, mai ales, în cadrul grupurilor 

de mărime mare şi medie; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Cunoscător al pachetului office şi 

al aplicaţiilor de internet; 
 Permis de conducere: Categoria B. 



GHERGHINA, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 1 iulie 1955; 
 Locul naşterii: Şuici, Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Naţionalitate: română. 

 
Studii: 
 1977 – 1981: Academia de Studii Economice, Facultatea Finanţe – Contabilitate, Diploma 

de licenţă; 
 1995: Doctorat, Academia Română, Institutul Naţional de Economie, Doctor în economie; 
 1997 – 1999: Profesor asociat, ASE Bucureşti şi Universitatea Dimitrie Cantemir; 
 2000: Auditor financiar. 

 
Activitate profesională:  
 2009 – prezent: Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice; 
 2005 – 2008: Consilier direcţie, Banca Naţională a României; 
 2001 – 2005: Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor; 
 1990 – 2000: Director General, Ministerul Finanţelor; 
 1987 – 1990: Economist, Ministerul Finanţelor; 
 1985 – 1987: Cercetător, Institutul de Finanţe Circulaţie Monetară şi Preţuri; 
 1983 – 1985: Economist, Institutul de Finanţe Circulaţie Monetară şi Preţuri; 
 1981 – 1983: Economist, Compania Petrom. 

 
Limbi străine: engleză. 



GHEŢE-DĂNĂU, GEORGETA LILIANA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: B-dul Timişoara, nr. 39, bl. 36, sector 6, Bucureşti; 
 Telefon: 4400995; 
 Fax: 3125270; 
 E-mail: georgeta.ghete@crfb.ro 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 17.05.1953. 

 
Experienţă profesională: 
 Perioada: 1995 – prezent; 

Numele şi adresa angajatorului: Centrul regional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală Bucureşti, str. Edgar Quinet, nr. 8, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ pentru adulţi, cod CAEN 8042; 
Servicii de susţinere a administraţiilor publice, cod CAEN 7514; 
Funcţia sau postul ocupat: Director; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Managementul instituţiei şi formare profesională 
pentru administraţia publică, în domeniile: management public, integrare europeană, relaţii 
publice, managementul proiectelor, dezvoltare socio-economică locală, servicii publice: 
cercetare ştiinţifică şi consultanţă; Pregătirea, promovarea şi supervizarea implementării 
cursurilor şi proiectelor contractate de CRF Bucureşti, cu finanţare internă şi internaţională; 
 

 Perioada: 1997 – 1998; 
Numele şi adresa angajatorului: Centrul Naţional de Formare a Funcţionarilor din 
Administraţia Centrală şi Locală, Bucureşti, str. Occidentului, nr. 14, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ pentru adulţi, cod CAEN 8042; 
Servicii de susţinere a administraţiilor publice, cod CAEN 7514; 
Funcţia sau postul ocupat: Director; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Managementul instituţiei; Elaborare, coordonare şi 
susţinere cursuri; 
 

 Perioada: 1994 – 1995; 
Numele şi adresa angajatorului: Institutul Român de Management, str. Povernei, nr. 6 – 8, 
Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ pentru adulţi, cod CAEN 8042; 
Funcţia sau postul ocupat: Şef Sector management administrativ; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Elaborarea şi susţinerea de cursuri destinate 
administraţiei locale, coordonarea realizării pachetului de programe „Strategii de 
dezvoltare socio-economice locale”, în colaborare cu Universităţile Bocconi; Birmingham 
şi CNFPT şi traducerea şi adaptarea manualelor Comisiei Europene; 
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 Perioada: 1993 – 1994; 
Numele şi adresa angajatorului: Institutul Român de Management, str. Povernei, nr. 6 – 8, 
Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ pentru adulţi, cod CAEN 8042; 
Funcţia sau postul ocupat: Şef serviciu relaţii-marketing; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Realizare placheta instituţiei şi a ofertei pe anul 
1995, coordonare relaţii internaţionale (PNUD, EFMD, CEEMAN, …), membră în 
Comitetul de coordonare al programului PHARE pentru administraţia publică locală, 
realizarea seminarului naţional cu şapte secţiuni „Managementul ca ştiinţă”, realizarea unor 
programe PHARE de formare şi de evaluare a acestora şi coordonarea din partea IROMA a 
cursului PHARE „Managementul proiectelor de infrastructură urbană - BERD”; 
 

 Perioada: 1989 – 1993; 
Numele şi adresa angajatorului: Guvernul României – Piaţa Victoriei, nr. 1, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Sectorul I – Administraţie publică şi apărare, cod 
CAEN 75, Departamentul pentru Administraţie Publică locală; 
Funcţia sau postul ocupat: Inspector Guvernamental; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Realizarea activităţilor legate de relaţiile 
internaţionale, participare la realizarea unor acte normative, participare la organizarea 
alegerilor generale şi locale, membră în comisia de informatizare a Preşedinţiei, 
Parlamentului şi Guvernului, coordonarea Proiectului Director de Informatizare a 
Activităţilor Guvernului şi a administraţiei publice locale, coordonarea Centrului de 
Transfer al Tehnologiilor Informatice pentru administraţie publică locală, membră în 
Comitetul Interministerial de aderare a României la Comunităţile Europene şi AELS, 
coordonarea programului de asistenţă tehnică PHARE pentru administraţia publică locală, 
realizare seminarii internaţionale; 
 

 Perioada: 1980 – 1989; 
Numele şi adresa angajatorului: Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, Piaţa 
Victoriei, nr. 1, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare, cod CAEN 73 şi 
informatică şi activităţi conexe, cod CAEN 72; 
Funcţia sau postul ocupat: Şef colectiv; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonarea planului de cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare tehnologică în judeţul Argeş, Coordonarea implementării Sistemului Informatic 
Ştiinţă şi Tehnologie, în cadrul unor ministere, Coordonarea centrelor de calcul, analiza şi 
repartizarea fondurilor PNUD, realizarea şi gestionarea fişierului de resurse umane ale 
cercetării-proiectării şi a fişierului de unităţi de cercetare-proiectare din România, 
urmărirea realizării capitolului de Generalizare/Popularizare din cadrul Programului 
Naţional de Cercetare-Proiectare Asistată de Calculator (CPAC), realizarea acţiunii de 
inventariere a tuturor produselor CPAC existente în ţară; 
 

 Perioada: 1978 – 1980; 
Numele şi adresa angajatorului: ICRAL Herăstrău,str. IC Frimu, nr. 4, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii, cod CAEN 70; 



Funcţia sau postul ocupat: Şef birou Organizarea Ştiinţifică a Muncii; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Proiectarea şi Implementarea Sistemului 
Informaţional privind gestiunea fondului imobiliar al Sectorului 1, Bucureşti. 
 

Educaţie şi formare: 
 Perioada: 2001 – 2007; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Ştiinţe economice – management; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Doctor în Management; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: Studii doctorale. 
 

 Perioada: 23 – 24 februarie 2005; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Ministerul Administraţiei şi Internelor – 
programul Phare RO 2002/IB/OT-01; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Bugetele locale şi descentralizare financiară; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 25 ianuarie 2005; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Naţional de Administraţie – programul 
Phare RO 0106.02; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: management strategic; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 12 – 13 octombrie 2004; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Naţional de Administraţie – programul 
Phare RO 0106.02; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Managementul calităţii; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: iunie – septembrie 2004; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Consiliul Naţional de Atestare a Formării 
Profesionale a Adulţilor; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Evaluator de competenţe profesionale; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat de competenţe profesionale COSA; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: specializare. 
 

 Perioada: 14 – 21 martie 2004; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: VEB Consult SRL Florenţa, Italia; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Tehnici eficiente de comunicare în administraţia 
publică; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: vizita de studii în regiunea Toscana. 
 

 Perioada: 8 – 11 octombrie 2003; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Inwent (Internationale Weiterbildung und 
entwicklung gGmbH) - Germania; 



Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Promovarea dezvoltării economice la nivel local; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 19 – 29 martie 2003; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Inwent (Internationale Weiterbildung und 
entwicklung gGmbH) - Germania; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Posibilităţi de pregătire şi perfecţionare în 
administraţia germană; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: vizită de studii în Berlin, Bonn şi 
Karlsruhe – Germania. 
 

 Perioada: 5 – 8 noiembrie 2002; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Human Dynamics, Viena, Austria; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formare formatori în afaceri europene şi Project 
Cycle Management; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 18 – 20 noiembrie 2002; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul European de Administraţie Publică – 
EIPA Maastricht; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Împreună pentru un serviciu public profesionist: 
managementul schimbării şi integrarea europeană; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: octombrie 2001 – mai 2002; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul European de Administraţie Publică – 
EIPA Antenna Luxemburg; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formare formatori în descentralizare fiscală în 
România; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 6 – 13 octombrie 2001; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: VEB Consult SRL Florenţa, Italia; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Tehnici eficiente de comunicare în administraţia 
publică – comparaţie cu sistemele implementate în Uniunea Europeană; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: curs şi vizită de studii în Florenţa, 
Pisa, Livorno, Prato. 
 

 Perioada: 2001; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: INAP Madrid şi Universitatea Carlos III; 



Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Stagiu practic în domeniul formării continue; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: stagiu practic. 
 

 Perioada: 2001; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: USAID-RTI-2001; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Participarea cetăţenească în decizia locală; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 27 februarie – 5 martie 2000; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea din Birmingham; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Dezvoltarea administraţiei publice; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 2000; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Toulouse, Franţa; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formarea funcţionarilor publici şi a aleşilor 
locali; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: stagiu practic. 
 

 Perioada: 2000; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Catolică din Milano; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Specializare în domeniul dezvoltării regionale - 
2000; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: vizită de studii;â. 
 

 Perioada: 2000; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: VNG Phare; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Managementul resurselor umane; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 24 – 27 noiembrie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Parteners România - FPDL; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Pregătirea instructorilor pentru implementarea 
legii privind finanţele publice locale; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 3 – 27 noiembrie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Internaţional de Administraţie, Paris; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formarea funcţionarilor în Franţa; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Atestat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: stagiu practic. 
 
 
 



 Perioada: 26 – 29 octombrie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Centrul Naţional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formare formatori; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 26 – 30 aprilie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: USAID Chemonics International; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formare de formatori în domeniul bugetelor; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 26 – 30 iulie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Cattolica del Sacro Cuore Piacenta 
– Milano, Institutul Român de Management; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Organizarea şi conducerea serviciilor publice 
locale; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 12 – 16 iulie 1999; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Cattolica del Sacro Cuore Piacenta 
– Milano, Institutul Român de Management; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Dezvoltarea economică locală şi analiza şi 
elaborarea informaţiei socio-economice teritoriale; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 4 – 11 iulie 1998; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: The European House, Danemarca; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Democraţie locală şi administraţie publică; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: curs şi vizită de studii. 
 

 Perioada: noiembrie 1997 – aprilie 1998 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: USAID Chemonics International; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Bugete locale – reformă şi decizie; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare; 
 

 Perioada: ianuarie – februarie 1998; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Centre of Informatics and social improvement, 
Stigs Bjerby, Danemarca; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Democraţie şi educaţie; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă; 



Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 1998; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institute for Housing and Urban Development 
Studies Rotterdam; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Formare formatori; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: curs şi vizită de studii în Olanda. 
 

 Perioada: 1995; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Hjorring Business School Danemarca; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Managementul IMM-urilor; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: curs şi vizită de studii în 
Danemarca. 
 

 Perioada: 1994;  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Know-how Found; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: TOT Tehnici moderne de predare; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: ianuarie – iulie 1994;  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille – 
Provence – Ecole superieure de commerce Marseille – Provence, UCD Dublin, IROMA; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Marketing; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: Diploma superioară de 
management. 
 

 Perioada: ianuarie – iulie 1994;  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille – 
Provence – Ecole superieure de commerce Marseille – Provence, UCD Dublin, IROMA; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Resurse umane; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: Diploma superioară de 
management. 
 

 Perioada: 15 aprilie – 4 mai 1991;  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Iniţiere în IBM PC - Quattro; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 1991;  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Aveyron Franţa; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Specializare în problematica descentralizării 
administraţiei locale; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: stagiu practic. 



 Perioada: 5 – 12 iunie 1991; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Iniţiere în IBM PC – Agenda desktop manager; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Certificat; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: perfecţionare. 
 

 Perioada: 29 octombrie 1986 – 22 aprilie 1987; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Comitetul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Analist programator; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Adeverinţă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: specializare. 
 

 Perioada: 26 aprilie – 22 mai 1982; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Central pentru Conducere şi 
Informatică; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Administrator baze de date; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Adeverinţă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: specializare. 
 

 Perioada: 26 aprilie – 22 mai 1982; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Institutul Central pentru Conducere şi 
Informatică; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Administrator baze de date; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Adeverinţă; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: specializare. 
 

 Perioada: 1985 - 1989 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea politică şi de conducere; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Ştiinţe politice şi administrative; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă de absolvire; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: Învăţământ post-universitar; 
 

 Perioada: 1974 – 1978; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Facultatea de planificare şi cibernetică 
economică; 
Tipul calificării/diploma obţinută: Diplomă licenţă economist; 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ: Învăţământ superior de lungă 
durată. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE: 
 Abilităţi de comunicare în întâlniri şi negocieri; 
 Prezentare rapoarte, mediere şi coordonare discuţii; 
 Abilităţi de raportare, analiză şi sinteză. 

 
Limba maternă: Română 



Limbi străine cunoscute: 
 Franceza – excelent 
 Engleză – bine 
 Germană – suficient 

 
Aptitudini şi competenţe artistice: 
 Preocupări şi competenţe în domeniul Istoriei esteticii şi artelor plastice (cursuri de critic de 

artă). 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Comunicarea este esenţială în actualul domeniu de activitate în care mi-am dezvoltat 

competenţe de trainer principal şi de moderator/facilitator în numeroase ateliere de lucru şi 
programe; 

 În calitate de manager de programe şi proiecte complexe, interdisciplinare şi/sau 
multinaţionale, comunicarea şi munca în echipă s-au dovedit competenţe indispensabile 
implementării cu succes a tuturor activităţilor; 

 În domeniul social, am dovedit aptitudini de-a lungul timpului, reprezentând, în România, 
Asociaţia Internaţională EROPA, sprijinită de Consiliul Europei şi UNESCO, cu care am 
organizat numeroase activităţi şi proiecte în România, Franţa şi Iugoslavia, de asemenea, 
am colaborat în derularea unor proiecte sociale în România cu asociaţiile franceze 
Grădinitza şi Amitie Lorraine – Maramureş, precum şi cu Fundaţiile româneşti Matca şi 
Acţiunea Civică, cu care am colaborat în implementarea multor proiecte sociale; 

 În urma unui program Phare în care am fost consultant şi facilitator al dezvoltării 
parteneriatului între administraţia publică şi societatea civilă în rezolvarea problemelor 
sociale, am fost cooptată în reţeaua Parteneri activi pentru Bucureşti. 

 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 În ultimii 25 de ani, am ocupat funcţii de conducere şi am coordonat activităţi şi colective 

complexe interdisciplinare, dovedind aptitudini şi competenţe organizatorice şi abilităţi de 
leadership; 

 Bogata experienţă dobândită în scrierea şi implementarea a numeroase proiecte (peste 100 
scrise, 51 implementate) cu finanţare naţională sau internaţională (Phare, Tempus, Soros, 
USAID, bilaterale) mi-a dat prilejul să gestionez, eficient, resurse umane, materiale şi 
financiare. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Utilizare calculator (administrator baze de date, analist de sisteme micro şi 

macroeconomice, Microsoft Offiece, GIS), echipamente de birotică (fax, copiator, scanner, 
aparate de legat/plastifiat), aparatură didactică (aspectomat, retroproiector, videoproiector, 
aparatură video şi audio etc.). 

 
Alte aptitudini şi competenţe: 
 Membră a Uniunii Internaţionale a Utilizatorilor DEC; 
 Membră a organizaţiei NISPAcee (The network of institutes and schools of public 

administration in Central and Eastern Europe) din 1997; 
 Vicepreşedinta organizaţiei internaţionale SUDEN; 



 Vicepreşedinta Fundaţiei Centrelor teritoriale de trening pentru administraţie; 
 Vicepreşedinta Comitetului sectorial de Administraţie şi servicii publice. 

 
 



GINGĂRAŞ, GEORGIU 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresă: com. Bascov, sat Glâmboc, nr. 17, judeţ Argeş; 
 Telefon: 0248/270616; 0248/270685; 
 Mobil: 0740113355; 072303708; 
 Fax: 0248/270616; 0248/270685; 
 E-mail: gingarasgeorgiu@yahoo.com 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 21.05.1959; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţa profesională: 
Perioada: 
 2009 – 2006: Director General, SC ARGES GENERAL CONSTRUCT SA; 
 2005:Director General – Şantier Stuttgart Germania; 
 2004 – 2001: Deputat în Parlamentul României pentru Judeţul Argeş; 
 2001 – 2003: Ministrul Tineretului şi Sportului în Guvernul României; 
 2000 – 1992: Lider Sindicat la SC HIDROCONSTRCŢIA SA, Sucursala Argeş – BNS; 
 1990 – 1984: Inginer la Şantierul Goleşti. 

 
Funcţia sau postul ocupat: Director General – SC ARGES GENERAL CONSTRUCT SA. 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale: 
 Stabileşte obiectivele generale ale firmei în concordanţă cu strategia elaborată de AGA: 

• Stabileşte, anual, împreună cu directorii de direcţii, obiectivele generale de 
dezvoltare; 

• Comunică fiecărui director obiectivele generale şi specifice pentru fiecare direcţie şi 
urmăreşte ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărei direcţii; 

• Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor; 
• Stabileşte obiective personale (indicatori de performanţă) şi pentru top management 

în strictă concordanţă cu obiectivele firmei; 
 Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi rectificările acestuia: 

• Participă la elaborarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează 
propunerile înaintate, operează corecţiile necesare şi aprobă bugetul final; 

 Identifică oportunităţi de afaceri: 
• Monitorizează piaţa şi identifică tendinţe de dezvoltare; 
• Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă, în concordanţă cu 

tendinţele pieţei; 
• Identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri. 

 
Numele şi adresa angajatorului: SC ARGEŞ GENERAL CONSTRUCT SA, com. Bascov, str. 
Serelor, nr. 43, jud. Argeş. 
 

mailto:gingarasgeorgiu@yahoo.com


Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Construcţii civile şi industriale. 
 
Educaţie şi formare: 
 Perioada: 1979 – 1984; 

Calificarea/diploma obţinută: Diploma de Absolvire; 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Geologie structurală – 
geomecanică – organizarea muncii; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti, 
Facultatea de Geologie Geografie – specializarea Geotehnică/Stabilitatea  Terenurilor de 
Fundare la Construcţii; 
Nivelul în calificarea naţională sau internaţională: Superior. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: Engleză – bine; Franceză – bine; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: bun organizator, sociabil în activitatea sindicală şi 

parlamentară; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: disciplina organizatorică şi a protecţiei muncii 

pentru subordonaţi: 1984 – 2008, flexibilitate în gândire, abilităţi de conducere, organizare 
şi formare, abilităţi de negociere ci interlocutori variaţi, capacitate de coordonare, atenţie 
selectivă, concentrată şi distributivă. 

 
Activitate politică: 
 Membru PSD din 1997; 
 Activitate politică – funcţii deţinute în partid: 

• 1997 – 2000: Preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSDR Argeş; 
• 1999 – 2001: Vicepreşedinte al PSDR; 
• 2001 – 2004: Vicepreşedinte PSD; 
• Iunie 2000: Consilier judeţean de Argeş; 
• Noiembrie 2000 – 2004: ales membru al Camerei Deputaţilor pentru judeţul Argeş; 
• Decembrie 2000 – iunie 2003: numit Ministru al Tineretului şi Sportului; 
• 2004 – 2009: Membru în Biroul Executiv PSD Argeş; 
• 2009: Consilier judeţean Argeş; 

 Implicare în proiecte şi programe politice ale PSD: construirea a 400 săli de sport, 2001 – 
2004. 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice: strategia menţinerii portofoliului de lucrări 1994 – 2008, 
cunoştinţe de management organizaţional, financiar, vânzări, cunoaşterea, în profunzime, a pieţei 
locale, volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice, cunoaşterea legislaţiei în domeniu. 
 
Cunoştinţe şi aptitudini artistice: desen artistic la Şcoala generală şi liceu. 
 
Permis de conducere: A, B, C şi E. 
 
Informaţii suplimentare:  
 Cetăţean de Onoare – Oraş Bistriţa Năsăud şi Comuna Bascov, Argeş; 
 Doctorand management construcţii, Universitatea Spiru Haret din Sibiu. 



GÎRLEANU, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: nr. 105, sat Bogaţi, 117120, comuna Bogaţi, România; 
 Telefon: 0726317923; 
 Cetăţenia: română; 
 Data naşterii: 24 ianuarie 1955; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţa profesională: 
 Perioada: 2004 – prezent; 

Funcţia sau postul ocupat: Primar; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 
hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai 
autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor 
consiliului judeţean, în condiţiile legii; 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria comunei Bogaţi, nr. 133, sat Bogaţi, 117120, 
comuna Bogaţi, România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie publică. 
 

 Perioada: 2003 – prezent; 
Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar, titular; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Drept Electoral, Drept Internaţional Privat, 
Dreptul Afacerilor; 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea de Stat Piteşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie, învăţământ. 
 

 Perioada: 2001 – 2004; 
Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Drept Penal; 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea de Stat, Târgovişte, România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie, învăţământ. 
 

 Perioada: 2000 – 2004 
Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Drept Penal, Drept Comunitar; 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea „Mihai Viteazul”, Ploieşti, România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie, învăţământ. 
 

 Perioada: 1999 – 2003; 
Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar; 



Principalele activităţi şi responsabilităţi: Drept Penal; 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea „Negru Vodă”, Curtea de Argeş, România; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie, învăţământ. 

 
Educaţie şi formare: 
 Perioada: 2000;  

Calificarea/diploma obţinută: Diplomă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Management penitenciar; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Institutul Român de 
Management; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postuniversitar. 

 
 Perioada: 2000; 

Calificarea/diploma obţinută: Diplomă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Managementul schimbărilor majore 
pentru dezvoltarea culturii şi imaginii organizaţionale a unităţilor penitenciare; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Institutul Român de 
Management, Bucureşti, România; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postuniversitar. 
 

 Perioada: 1995 – 1999; 
Calificarea/diploma obţinută: Titlu de doctor; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Ştiinţe juridice; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Academia de Poliţie „Al. 
I. Cuza”, Bucureşti, România; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postuniversitar. 
 

 Perioada: 1992; 
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de specializare; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Delicvenţă juvenilă; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Consiliul Europei, Roma, 
Italia; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postuniversitar. 
 

 Perioada: 1990 – 1994; 
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă de licenţă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Ştiinţe juridice; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Facultatea de Drept, 
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, România; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Universitar. 
 

 Perioada: 1985; 
Calificarea/diploma obţinută: Certificat de specializare; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Activităţi de penitenciar; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Administraţia Generală a 
Penitenciarelor; 



Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postliceal. 
 

 Perioada: 1976 – 1979;  
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă de ofiţer; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Gradul de locotenent; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Şcoala de ofiţeri activi 
Băneasa, Bucureşti; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postliceal. 
 

 Perioada: 1970 – 1974;  
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă de bacalaureat; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Profil uman; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Liceul de Cultură 
Generală, Topoloveni, Argeş; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Liceal. 
 

 Perioada: 1962 – 1970;  
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Competenţe generale; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Şcoala Generală Bogaţi, 
Argeş; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Învăţământ general. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limba maternă: Română; 
 Limbi străine cunoscute: Franceză – utilizator elementar; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, 

seriozitate, creativitate, perseverenţă, aptitudini dobândite, în general, prin stagiile de 
formare; 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: Abilităţi de leadership, structurare, capacitate de 
sinteză, abilităţi decizionale dobândite prin posturile ocupate de comandant la Centrul de 
Reeducare Găeşti şi locţiitor comandant la acest centru şi la Penitenciarul Colibaşi; 

 Competenţe şi aptitudini artistice: Dansuri populare şi de salon, abilitate dobândită în anii 
de şcoală; 

 Permis de conducere: Categoriile B, C, C+E din anul 1979. 
 
Informaţii suplimentare: 
 Desemnat „Omul anului 2006”; 
 „Primar cu vocaţie europeană” – locul I, în anul 2005; 
 Revista „Alte vremuri”, care s-a transformat în ziarul „Alte vremuri la Bogaţi”; 
 Curs universitar de „Drept electoral”, în anul 2005; 
 Teză de doctorat „Răspunderea penală pentru minorii care comit infracţiuni”, în anul 2000; 
 Proiect de lege „Executarea măsurii educative de către minori într-un centru de reeducare”, 

în anul 1999; 
 „Delicvenţă juvenilă” apărută în 1966 şi reeditată în 1998; 



 Revista de cultură şi educaţie „Lumină şi speranţă”, începând cu anul 1994, care se 
editează, şi-n prezent, în ţară şi străinătate; 

 Zece lucrări ştiinţifice susţinute în cadrul unor simpozioane interne şi internaţionale. 
 



GORAN, FLORIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 26.04.1948; 
 Locul naşterii: comuna Smărdioasa, judeţul Teleorman; 
 Adresa: Piteşti, str. Craiovei, bl. E3b, sc. C, ap. 3, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0744787325; 
 Locuitor al judeţului Argeş din 1971. 

 
Experienţă profesională: 
 15.06.2005 – prezent: Director, B.C. Carpatica, Sucursala Piteşti; 
 01.04.2001 – 15.06.2005: Director executiv, Direcţia Finanţelor Publice, Argeş; 
 15.04.1999 – 10.04.2001: Director, Bankoop SA; 
 01.05.1991 – 15.04.1999: Comisar şef, Garda Financiară, Argeş; 
 01.02.1990 – 01.05.1991: Inspector general, Ministerul Finanţelor, Direcţia de Control a 

Finanţelor, Argeş; 
 01.08.1978 – 31.01.1990: Contabil şef, Centrala Industrială de Autoturisme, Colibaşi; 
 01.08.1971 – 01.08.1978: Economist, Şef Birou, Şef Serviciu, SC Automobile Dacia, 

Colibaşi. 
 
Educaţie şi formare: 
 2003 – 2004: Masterat – Management organizare, Academia de Studii Economice; 
 01.09.1966 – 01.07.1971: Economist – Contabilitate, Finanţe, Academia de Studii 

Economice, Bucureşti; 
 1992: Expert contabil, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; 
 1995: Evaluator, A.N.E.V.A.R. 



 
 
 

HERA, GHEORGHE 
 
 
 

S-a născut la data de 6 august 1927, în Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, într-o familie 
modestă. Tatăl, Alexandru, mama, Victoria, au fost buni gospodari devotaţi muncii şi trăiniciei 
familiei, preocupaţi, permanent, de creşterea copiilor în cultul credinţei, al cinstei şi dreptăţii, al 
pregătirii pentru viaţă, munca fiind, pentru ei, o dovadă şi o condiţie obligatorie existenţei. Familia 
Hera Alexandru şi Victoria au avut 5 copii, din care trăiesc 4. 

Prin munca şi strădania familiei, a fiecărui copil în parte, au reuşit să absolve şcoala primară 
şi liceul în Câmpulung Muscel şi chiar facultăţi în Bucureşti. 

Hera Gheorghe, al patrulea copil al familiei, a absolvit Academia de Studii Economice din 
Bucureşti în 1953, ca diplomat în specialitatea economie politică. În perioada în care a fost elev la 
liceu, a avut ca model pe Gheorghe Rădulescu, profesor de contabilitate şi director de la care a 
rămas cu respectul pentru muncă, pregătirea profesională temeinică, cinste şi corectitudine în tot 
ceea ce face, pentru ţinuta demnă în societate. 

La absolvirea facultăţii, a lucrat un an la Comitetul Radio din Bucureşti ca redactor. După 
moartea tatălui său, în 1954, Hera Gheorghe s-a mutat în Piteşti, mai aproape de familie, ca salariat 
la Banca de Investiţii, Sucursala Argeş. La această unitate, a lucrat în perioada 1954 – 1963 şi 
1980 – 1990 în funcţiile de contabil şef, director adjunct şi director. 

În perioada 1963 – 1980, a lucrat la Comisia Economică a Regiunii Argeş şi, în 1967, la 
Consiliul de Control Muncitoresc Argeş, ca vicepreşedinte. De reţinut că Hera Gheorghe este 
expert contabil, din 1967. 

Hera Gheorghe este căsătorit, din 1955, cu Hera Melania, născută Cogean, colegă de 
facultate, au o familie unită şi un fiu, Hera Mihai, inginer energetic la SC Termoficare 2000 SA, 
căsătorit cu Hera Marilena, născută Călin, profesoară de limbi străine. Din căsătoria lor, a rezultat 
o fiică, Alina Florentina care este studentă în anul 4 la Facultatea de Drept cu rezultate deosebite la 
învăţătură. 

Soţia, Hera Melania, a absolvit aceeaşi facultate ca şi soţul său, în 1953, şi, ulterior, a urmat 
şi cursurile postuniversitare din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. După absolvirea 
facultăţii, a fost repartizată, ca şi soţul său, la Comitetul Radio Bucureşti ca redactor, iar, după un 
an, urmare a căsătoriei, s-a transferat la Direcţia Judeţeană de poştă şi Telecomunicaţii Argeş, în 
funcţia de şef serviciu, unde a desfăşurat o activitate cu bune rezultate. 

În cadrul acestei unităţi, a mai îndeplinit şi munca de preşedinte de sindicat şi membru în 
Consiliul Oamenilor muncii, bucurându-se de stima şi respectul colectivului în care a muncit până 
la pensionare, în 1984. 



În activitatea desfăşurată la banca şi comisia economică, Hera Gheorghe a avut o preocupare 
permanentă pentru cunoaşterea temeinică a legilor statului, a normelor legale şi pentru respectarea 
lor. De asemenea, a militat, permanent, pentru cheltuirea, cu eficienţă maximă, a fondurilor 
administrate de unităţile de stat. 

În acest scop, a acţionat pentru materializarea investiţiilor şi atingerea parametrilor proiectaţi, 
la termen, la obiectivele de pe marile platforme industriale, obiective agricole, social-culturale, 
ansambluri de locuinţe din cadrul judeţului. Cele mai importante dintre acestea sunt: Barajul de la 
Vidraru cu hidrocentralele de pe râul Argeş, Combinatul Petrochimic, platformele industriale 
Colibaşi şi Piteşti Nord, ARO, Combinatul de Ciment din Câmpulung şi alte obiective importante 
din Curtea de Argeş, Topoloveni şi Costeşti. De asemenea, au fost realizate importante obiective în 
agricultură, complexe zootehnice, plantaţii pomicole şi viticole şi multe altele. 

Tot ca salariat al organismelor de mai sus, Hera Gheorghe a organizat şi participat, efectiv, la 
numeroase controale şi analize ale activităţii celor 11 raioane din fosta regiune Argeş, dar şi la 
marile întreprinderi şi unităţi economice din judeţ. Cu prilejul acestor controale, s-au organizat în 
cadrul unităţilor şi la nivel de regiune sau judeţ dezbateri temeinice, stabilindu-se măsuri tehnico-
organizatorice pentru îmbunătăţirea activităţii. 

De asemenea, a participat cu întregul colectiv şi la inspecţiile specializate la urmărirea şi 
impulsionarea realizării producţiei zilnice, la principalele produse, la realizarea livrărilor la export, 
informând, operativ, organele locale şi intervenind pentru ajutorarea colectivelor la realizarea 
sarcinilor de producţie. 

A contribuit, împreună cu membrii organelor bancare şi ai Comisiei Economice, la 
întocmirea a numeroase analize periodice privind dezvoltarea economică a judeţului, venind cu 
propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii. A solicitat sprijinul Centralelor Industriale şi 
Ministerelor de resort pentru dezvoltarea unor probleme dificile legate de investiţii, asigurarea 
bazei materiale, exportului sau importului unor utilaje. 

A coordonat şi participat, alături de alţi factori, la întocmirea unor prognoze privind 
dezvoltarea economico-socială a judeţului Argeş, pe baza cărora s-au alocat importante fonduri 
care au condus la creşterea şi modernizarea bazei materiale cu implicaţii directe şi benefice pentru 
colectivele de muncă din judeţ. Ca urmare a acestui efort colectiv, judeţul Argeş s-a situat printre 
primele cinci judeţe din ţară. 

La pensionare, Hera Gheorghe a participat la înfiinţarea filialei Băncii „Ion Ţiriac”, în 1993, 
şi a filialei „Banca Românească”, în 1996, unde a îndeplinit funcţia de director adjunct, unităţi 
bancare care desfăşoară o activitate cu bune rezultate. Ca pensionar, Hera Gheorghe se bucură de 
stima şi respectul foştilor colegi şi colaboratori, fiind apreciat pentru profesionalismul şi 
verticalitatea de care a dat dovadă în întreaga sa activitate. 



 
 
 

HIRIZAN, NICOLAE 
 
 
 

M-am născut la data de 29 martie 1928, în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea. 
În Piteşti, am venit la data de 20 iunie 1956, ca director la Banca Naţională, Direcţia 

Orăşenească Piteşti, până la 20 martie 1961, când am fost promovat ca director adjunct la 
Sucursala Regională Argeş a Băncii Naţionale a României. 

În luna martie 1963, am fost promovat director al Sucursalei Regionale Argeş a Băncii 
Naţionale, funcţie pe care am îndeplinit-o până la 1 mai 1990, când am fost pensionat. 

La 10 mai 1990, am fost încadrat director la Banca Ion Ţiriac, Sucursala Piteşti şi am lucrat 
până la 1 martie 1993, când am fost pensionat definitiv. 

În luna martie 1964, am fost decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a. 
În timpul activităţii, am scris articole la presa centrală şi locală despre activitatea de control 

bancar în economia regiunii şi judeţului Argeş. 
Sunt veteran de război cu gradul de colonel. 



 
 
 

ILEA, AUREL 
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 26.05.1932, comuna Ghijasa de Sus, judeţul Sibiu; 
 Domiciliul: Curtea de Argeş, Str.Negru-Vodă, nr. 56, cod 115300, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii, 3 nepoţi; 
 Telefon/fax: 0248726018 / 0248721233. 

 
Educaţie şi formare: 1951-1956: absolvent al Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de 
Electrotehnică, specializarea inginer electrotehnic. 
 
Experienţa profesională: 
 1956-1962: Şef şantier la Electromontaj, Sibiu; 
 1962-1968: Mecanic Şef la Uzina Mecanică, Marşa; 
 1968-1971: Inginer Şef Investiţii, la Uzina de Autoturisme Dacia Piteşti; eliberat din 

funcţie, deoarece nu era membru P.C.R.; 
 1971-1977: Director la Electroargeş, Curtea de Argeş. Destituit din motive exclusiv 

politice. La dosar, s-a adăugat dovada că socrul său, Nandra Iosif, a efectuat 12 ani de 
închisoare, din condamnarea de 20 de ani, fiind membru în Liga Partizanilor României. 

 1977-1990: Şef secţie IPEE; 
 01.12.1990: Pensionat: 
 1991: Înfiinţat - S.C.ILEA SRL; 
 1992: Înfiinţat - SC QUARK SRL. 
 

Realizări: 
 Punerea în funcţiune, la termenele stabilite, fără reeşalonări, a obiectivelor de care am 

răspuns; 
 Staţia de transformare 110/60/16 KV, Reşia; 
 Uzina de Autoturisme Dacia, Piteşti; 
 Electroargeş, Curtea de Argeş; 
 Înfiinţarea şi dezvoltarea SC QUARK SRL, având reţea de magazine şi patiserii-cofetării 

şi, mai ales, Laboratorul de Patiserie.  
 



Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – vorbit, citit şi scris bine; 
 Limba germană – mediu.  

 



 
 
 

ILIESCU, DAN ŞERBAN DRAGOŞ 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Naţionalitate: Română; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
Studii absolvite: 
 Facultatea de Drept – Bucureşti, promoţia 1972; 
 Doctor în Drept – 1984. 

 
Activitate profesională: 
 1972 – 1990: Cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice; 
 1990 – 1995: Director al Direcţiei Juridice a Secretariatului General al Guvernului; 
 1995 – 2000: Preşedintele Secţiei de drept Public al Consiliului Legislativ; 
 2000 – prezent: Preşedintele Consiliului Legislativ. 

 
Specializări în străinătate: 
 Facultatea Internaţională de Drept Comparat de la Strasbourg – Franţa, promoţia 1978; 
 Centrul Internaţional de Studii asupra Mediului Înconjurător, Paris, 1982; 
 Institutul Internaţional de Administraţie Publică, Paris, 1985; 
 Secretariatul General al Guvernului Francez, Paris, 1991; 
 Seminar organizat de Adunarea Naţională a Franţei, în cooperare cu Ministerul Justiţiei şi 

Asociaţia ARPEJE, Paris, 1994 (elaborarea legii în faza administrativă şi parlamentară); 
 Seminarul OCDE/SIGMA, Paris, 1995; 
 Consiliul Europei – Direcţia Juridică – Divizia de drept public, în cadrul „Project Group 

on Administrative Law” (Consiliul Europei) a colaborat la elaborarea lucrării „Principiile 
dreptului administrativ privind relaţiile dintre autorităţile administrative şi persoanele 
private”, editată de Consiliul Europei. 

 
A colaborat la elaborarea unui număr de 4 monografii şi a publicat, singur sau în 

colaborare, circa 35 articole şi studii în reviste juridice de specialitate. 
Întâlniri şi contacte cu preşedinţii Consiliilor de Stat din majoritatea ţărilor europene. 

 



ILIESCU, LIVIU 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Locul naşterii: Gliganul de Sus, judeţul Argeş; 
 Data naşterii: 05.04.1950; 
 Telefon: 0722626234; 
 Fax: 0248275091. 

 
Experienţă profesională: 
 1975 – 1999: Restaurantul „Cornul Vânătorului”, Piteşti, Argeş, Director: 

• Dezvoltarea şi începerea modernizării societăţii; 
• Instruirea personalului. 

 1999 – prezent: Hotel & Restaurant „Cornul Vânătorului”, Piteşti, Argeş, Director general: 
• Construirea Hotelului „Cornul Vânătorului”; 
• Finalizarea modernizării Complexului Turistic „Cornul Vânătorului”; 
• Pregătirea profesională permanentă şi coordonarea personalului; 
• Crearea a numeroase locuri de muncă în alimentaţia publică, industria hotelieră şi în 
domeniul construcţiilor pentru dezvoltarea Complexului (hotel, săli de mese festive, 
conferinţe, terase), însemnând peste 250 angajaţi; 
• Organizarea de cursuri de formare profesională în meseriile de ospătar şi bucătar; 
• Organizarea de festivaluri, simpozioane, conferinţe la nivel judeţean, naţional şi 
internaţional. 

 
Studii:  
 Brevet de Turism, Hotel şi Restaurant, Consulting Group; 
 Şcoala de Management şi Turism, Consulting Group, diplomă de merit; 
 Facultate de Ştiinţe Economice – Universitatea Craiova, diplomă în economie. 

 
Titluri: 
 Vicepreşedinte al APTAP (Asociaţia Profesională de Turism şi Alimentaţie Publică); 
 Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie, Argeş; 
 Membru Fondator al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri, Argeş; 
 Membru de Onoare al comunei Băbana. 



ION, DUMITRU 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 27 octombrie 1941;  
 Domiciliul: oraşul Costeşti, strada Victoriei; bl. C4A, sc. A, et. I, ap. 1; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
Studii: 
 1948 – 1956: cursurile şcolii generale de 7 ani, din comuna Băbana, judeţul Argeş; 
 1957 – 1961: cursurile şcolii medii tehnice de construcţii 1 Mai, Piteşti; 
 1973 – 1977: Academia pentru pregătirea cadrelor din economia şi administraţia de stat 

Bucureşti, secţia Ştiinţe Economice, specialitatea Finanţe-Contabilitate, cursuri la zi; 
 1985 – 1987: am urmat cursurile Institutului Naţional Postuniversitar, specialitatea 

Filozofie – Sociologie; 
 1992 – 1996: Facultatea de Psihologie-Sociologie a Universităţii din Bucureşti, 

specialitatea Sociologie; 
 2002 – 2003: Academia de Studii Economice – Institutul Naţional de Administraţie Publică 

Locală – studii postuniversitare. 
 
Experienţă anterioară: 
 1964 – 1973: am lucrat ca tehnician constructor, la Consiliul Popular Horezu, regiunea 

Argeş; 
 1977 – 1981: am lucrat ca vicepreşedinte al Consiliului Popular al oraşului Costeşti; 
 1981 – 1983: am lucrat ca preşedinte al C.U.A.S.C. Miroşi, judeţul Argeş. În anul 1982, 

C.U.A.S.C. Miroşi a obţinut locul 3 pe ţară la producţia de grâu; 
 1981 – 1989: am fost Deputat judeţean şi membru al Comitetului Executiv al judeţului 

Argeş; 
 1983 – 1988: am lucrat ca preşedinte al Consiliului Popular al oraşului Costeşti, judeţul 

Argeş. În această perioadă, în oraşul Costeşti, au început ample lucrări de infrastructură, 
cum ar fi: construcţia canalului colector pe lungime de 3 km, introducerea reţelei principale 
pentru alimentarea cu apă, asfaltarea centrului oraşului şi construcţia primelor blocuri de 
locuit cu 203 apartamente; 

 1989 – 1990: am lucrat ca Director al unităţii Agro-industriale Piteşti, judeţul Argeş, an în 
care unitatea a obţinut locul 3 pe ţară; 

 1990 – 2002: am avut funcţia de Contabil Şef, în cadrul Inspectoratului Silvic Argeş, 
Ocolul Silvic Costeşti; 

 1992 – 2000: am fost Consilier local al oraşului Costeşti; 
 2000 – 2004: Consilier Judeţean şi membru în delegaţia permanentă; 
 2002 – 2004: Primar al oraşului Costeşti; 
 2004 – 2008: Consilier local al oraşului Costeşti; 
 2004 – prezent: Administrator la o societate agricolă. 

 
 
 



Realizări profesionale: 
 Pe perioada mandatelor mele ca viceprimar şi primar (1977 – 1981, 1983 - 1989), au fost 

construite 1520 de apartamente, o întreprindere de scule, dispozitive şi verificatoare, o 
întreprindere de nutreţuri combinate, un complex avicol, o fabrică de produse lactate, o 
şcoală specială, o casă de cultură; 

 Am continuat alimentarea cu apă, ajungând la 38 km şi a reţelei de canalizare pe o distanţă 
de 7 km; 

 A fost construit parcul central al oraşului, fiind, astfel, conturat, centrul civic; 
 Oraşul, la finele anului 1989, se prezenta ca o localitate integrată, dezvoltată pe orizontală, 

dar şi pe verticală; 
 În timpul mandatului meu de primar (2002 - 2004), au fost finalizate lucrările la Sediul 

Primăriei, a fost pusă în funcţiune reţeaua de gaze „Podul Broşteni – Costeşti până la 
Lactag”, construcţia unei centrale termice care asigură agent termic pentru 4 şcoli, 
construirea şi darea în folosinţă a unei săli de sport; 

 De-a lungul timpului, am încercat şi, în bună parte, am reuşit să transformăm o localitate de 
câmpie, într-un oraş modern din sudul judeţului, unde şi-au câştigat existenţa 8000 de 
salariaţi, iar, acum, mai sunt 1700 de lefegii. 

 
Stagiul militar: 
 1961 – 1963: am fost încorporat la UM 01779 Deva, fiind lăsat la vatră cu gradul de 

sergent; 
 1973 – 1977: am urmat cursurile de ofiţer în rezervă din cadrul Academiei pentru 

pregătirea cadrelor din economia şi administraţia de stat, Bucureşti; 
 În prezent, am gradul de maior în rezervă. 



 
 
 

IONESCU, AURELIAN 
 
 
 

Ionescu N. Aurelian s-a născut la 24 iunie 1926, în comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, 
părinţii săi fiind agricultori. 

A urmat cursurile şcolii tehnice de pe lângă Fabrica de Avioane SET Bucureşti, în perioada 
1940 – 1945. Din toamna anului 1945, la 1948, a urmat cursurile şcolii tehnice Silvice Târgovişte, 
după care a efectuat stagiul militar, unde a urmat un curs special de trei luni, pe lângă Batalionul 
Casei Regale din Bucureşti, şcoală coordonată de Ministerul Apărării Naţionale, în colaborare cu 
Ministerul Agriculturii. La eliberarea din armată, a fost repartizat, cu repartiţie de stat, la Secţia 
Agricolă a fostului raion Topoloveni, ca instructor contabil. 

În 1953, a fost transferat la Banca Naţională, Filiala Topoloveni ca inspector de credite. După 
un an, s-a înfiinţat Banca Agricolă, respectiv, cu o filială la Topoloveni, unde s-a transferat ca 
director al acestei filiale. După cei doi ani, a fost transferat la Sucursala Băncii Agricole Piteşti, 
regiunea Argeş ca inspector şef, cu activitate de creditare şi control a unităţilor din agricultură, 
industrie alimentară şi silvicultură; după doi ani, a fost numit directorul Sucursalei Băncii Agricole 
Piteşti, Argeş. La desfiinţarea Băncii Agricole, a fost trecut ca director adjunct la Banca naţională 
Piteşti, care a preluat activitatea Băncii Agricole. După şase ani, s-a reînfiinţat Banca Agricolă şi a 
fost trecut ca director al sucursalei regionale a Băncii Agricole, unde a rămas până la data 
pensionării, 01.12.1994. 

În toată această perioadă, a urmat, la FF, cursurile Liceulului teoretic Dimitrie Cantemir din 
Bucureşti, pe urmă cursurile ASE, Bucureşti. 

Concomitent a urmat şi cursurile post universitare de pe lângă Ştefan Gheorghiu, pe 2 
secţiuni: politică şi istorică. 

În toată perioada cât a lucrat la Bancă, până la pensionare, nu a fost, în nici un fel, sancţionat 
(nici, cel puţin, cu mustrare). În schimb, a primit, pentru munca depusă, zece medalii de merit, cu 
diferite ocazii, ca urmare a postului de director de sucursală a Băncii Agricole. 

În plus, cu ocazia înfiinţării şi sărbătoririi a 120 ani a Băncii Agricole, a primit o diplomă de 
merit pentru activitatea depusă. 

După ce a ieşit la pensie, conducerea băncii (după circa 1 an), l-a rechemat la bancă pe un 
post de consilier bancar, unde a funcţionat circa doi ani. 

Nu a făcut parte din conducerea niciunei organizaţii de partid, nici de bancă, nici la alte 
unităţi. 

Alte activităţi, în afara serviciului de la bancă, nu a desfăşurat. 



 
 
 

IONESCU, GHEORGHE 
 
 
 

M-am născut la data de 8 aprilie 1925, în comuna Albota, judeţul Argeş, ca fiu al lui Ion şi 
Ioana Ionescu. 

În perioada 1933 – 1937, am urmat cursurile şcolii primare în comuna natală. 
În perioada 1937 – 1945, am urmat cursurile liceului comercial din Piteşti, iar, în iulie 1945, 

am obţinut Diploma de Bacalaureat.  
În perioada octombrie 1945 – iunie 1947, am urmat cursurile Academiei de Înalte Studii 

Comerciale şi Industriale Bucureşti, pentru anii I şi II de învăţământ. 
În anul 1948, această academie se transformă în Institut de Ştiinţe Economice şi Planificare, 

în cadrul căreia funcţiona Facultatea de Finanţe şi Credite, unde am continuat cursurile anilor III şi 
IV de învăţământ, obţinând diploma de licenţă, în iulie 1949. 

În perioada 1950 – 1987, am desfăşurat activitatea profesională neîntreruptă, în cadrul 
Direcţiei Orăşeneşti Piteşti şi Sucursalei Judeţene Argeş a Băncii Naţionale, îndeplinind funcţiile: 
controlor ghişeu, în perioada 20.06.1950 – 11.12.1953, inspector principal în perioada 11.07.1953 
– 01.09.1960, inspector şef în perioada 01.09.1960 – 01.03.1967, şef serviciu Creditarea Industriei 
01.03.1967 – 28.07.1975, director adjunct, în perioada 28.07.1975 – 01.12.1987, când m-am 
pensionat. 



IONICĂ, CONSTANTIN CORNEL 
 
 
 

Locul şi data naşterii: Vedea, judeţul Argeş, 15.11.1949. 
 
Studii: 
 Liceul Matematică – Fizică; 
 Şcoala Tehnică Postliceală – Automatizări; 
 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Administraţie Publică. 

 
Activitate profesională: 
 Arpechim Piteşti – Automatist; 
 Peste hotare, Ţările Arabe, asistenţă tehnică şi puneri în funcţiune obiective petrochimice – 

5  ½ ani; 
 2000 – prezent: Viceprimar, Primăria Piteşti. 

 
Cursuri de specializare: 
 Parallia, Grecia, 2001 – Administraţie publică; 
 Plostk, Polonia, 2007 – Administraţie publică. 

 
Stare civilă: 
 Căsătorit: 

• Soţia: Ionică Magdalena – inginer; 
• Fiică: Ştefănescu Diana – notar; 
• Fiică: Eftime Cristina – economist. 

 
Limbi străine: engleză – nivel mediu. 
 
Activităţi extraprofesionale: arbitru de fotbal, categoria II. 
 
Pasiuni: 
 Ciclismul; 
 Muzica simfonică şi populară. 

 
Religie: ortodox. 



 
 
 

IORDACHE, VIOREL DĂNUŢ 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: comuna Mozăceni, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0731867794; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Naţionalitatea: Română; 
 Data naşterii: 21 septembrie 1950. 
 

Pregătirea profesională: 
 Facultatea de Educaţie Fizică, Universitatea Piteşti. 

 
Profesia de bază: 
 Profesor. 

 
Specializări, perfecţionări: 
 Fost primar, Mozăceni; 
 Curs USAID. 

 
Experienţă: 
 Vechime 36 ani. 

 
Locul de muncă actual: 
 Grupul Şcolar, Mozăceni. 

 
Funcţia:  
 Profesor coordonator. 



 
 
 

IVAŞCU, ION 
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 05.09.1965, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: comuna Mărăcineni, cod poştal 117405, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română 
 Telefon: 0745133942 
 Fax: 0248221293 
 E-mail: ion.ivascu@cec.ro 

 
Educaţie şi formare:  
 1985 – 1990: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini, specializarea inginer; 
 17-28.11.1997: Curs „Evaluarea societăţii comerciale”, Agenţia Naţională de Privatizare, 

adeverinţă de absolvire; 
 15-17.12.1997: Curs „Garantarea creditelor”, Institutul Bancar Român, certificat de 

absolvire; 
 1997 – 2001: Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, 

specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, diplomă de economist licenţiat; 
 03.2001 – 07.2002: Institutul Bancar Român, Curs „Management şi marketing bancar, 

Analiza financiară şi riscul în creditare, Sistem financiar internaţional”, certificat de 
absolvire; 

 10.2003 – 02.2005: A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Management, Master „Management 
public”, diplomă de master; 

 10.2007 –prezent: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Doctorat în economie, doctorand. 
 
Experienţa profesională: 
 1990 – 1997: S.C. Automobile DACIA Piteşti, inginer proiectare şi urmărire a realizării 

diferitelor componente mecanice; 
 1997 – 1998: BANCOREX Sucursala Piteşti, funcţionar bancar, desfăşurarea activităţilor 

specifice de risc de credit; 
 1998 – 2003: CEC BANK Sucursala Piteşti, referent de specialitate în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor specifice de risc de credit; 
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 2001 – 2003: CEC BANK Sucursala Piteşti, analist de credit în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice de risc de credit; 

 2003 – prezent: CEC BANK Sucursala Piteşti, Director, organizarea, conducerea şi 
controlul activităţii Sucursalei Judeţene Piteşti, în conformitate cu strategia generală a 
băncii. 

 
Aptitudini şi competenţe:  
 Cunoştinţe operare PC:Word, Excel, Foxpro Internet, diverse aplicaţii bancare; 
 Capacitate şi disponibilitate pentru efort intelectual susţinut; 
 Abilităţi de comunicare impersonală şi pentru lucrul în echipă, bun organizator şi 

negociator. 
 
Limbi străine cunoscute: Limba engleză – vorbit, citit şi scris bine. 
  
Hobby: 
 Muzică; 
 Desen; 
 Pictură; 
 Literatură. 



LEAU, VASILE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 28 octombrie 1961; 
 Locul naşterii: Boteni – Argeş; 
 Naţionalitatea şi cetăţenia: Română; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Situaţia militară: stagiul militar satisfăcut; 
 Telefon: 0744314393. 

 
Studii: Liceul Agricol, Curtea de Argeş. 
 
Profesia de bază: tehnician horticultor. 
 
Experienţă profesională: 
 1994 – 2004: Şef fermă; 
 2004 – 2008, 2008 – 2013: Primar, comuna Boteni. 

 
Abilităţi: 
 Spirit de iniţiativă; 
 Capacitate de a forma o echipă mobilă; 
 Capacitate de conducere. 

 
Trăsături de caracter: sociabil, operativ, receptiv la nou. 
 



 
 
 

LOZICI, DOINA MARIANA 
 
 

  
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 04.07.1955, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, Calea Bucureşti, bl. U1, ap. 1; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorită; 
 Telefon: 0248221096, 0722350679; 
 E-mail: Doina.Lozici.AG@mfinante.ro. 

 
Educaţie şi formare: 
 1975 – 1979: Academia de Studii Economice Bucureşti, diplomă de licenţă, specializarea 

economist; 
 2004 – 2005: Academia de Studii Economice Bucureşti, diplomă de master, Management 

Public. 
 
 Experienţa profesională: 

 1979 – 1981: Trustul de Construcţii Argeş, economist, Serviciul plan materiale; 
 1981 – 1988: Consiliul Popular al Judeţului Argeş, economist, Direcţia Planificare; 
 1988 – 1990: Administraţia Financiară a Judeţului Argeş, Revizor contabil principal, 

Serviciul C.F.I.; 
 1990 – 1991: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, inspector, Serviciul 

Impozite şi Taxe Persoane Juridice; 
 1991 – 1993: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, Inspector de specialitate, 

Serviciul Revizie Fiscală şi Contestaţii; 
 1993 – 1995: Administraţia Financiară a municipiului Piteşti, Director adjunct 

trezorerie; 
 1995 – 2003: Direcţia generală a Finanţelor Publice Argeş, Director al Direcţiei de 

Trezorerie şi Contabilitate Publică; 
 2003 – prezent: Direcţia generală a Finanţelor Publice Argeş, Trezorier şef, Activitatea 

de trezorerie şi contabilitate Publică. 
 
Atestări, specializări: 
 1995: curs de expert contabil - C.E.C.C.A.R. ; 



 30.10-06.11.1997: Ministerul de Finanţe, Franţa; 
 11.2002: Seminar „Concepte ale  managementului modern” – Ministerul Finanţelor 

Publice, Departamentul Trezorerie – S.U.A, certificat 2002 ; 
 .11.2006: Curs „Particularităţi ale noului plan de conturi pentru unităţile administrativ-

teritoriale”, Ministerul Finanţelor Publice, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, certificat de 
participare; 

 04.2007 – 06.2007: Curs de comunicare în limba engleză, LINGUA INTERNATIONAL, 
certificat de absolvire; 

 12.2006, 12.2007, 12.2008: Curs „Normele metodologice privind închiderea exerciţiului 
financiar”, Ministerul Finanţelor Publice, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, certificat de 
participare. 

  
Limbi străine cunoscute: 
 Limba engleză – bine; 
 Limba franceză:bine.  

 



MANOLE, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Piteşti – Trivale, str. Câmpului, nr. 574; 
 Telefon: 0722215320; 
 E-mail: GHEORGHE.MANOLE@PETROM.COM 
 Data naşterii: 14.11.1953; 
 Naţionalitatea: română. 

 
Experienţa profesională: 
 01.12.2006 – prezent: Director General la SC Petrom SA – Rafinăria Petrobrazi (Ploieşti). 

Principalele responsabilităţi: 
• Control operativ tehnic şi juridic asupra producţiei de produse din rafinăria 

Petrobrazi; 
• Propuneri şi implementări de strategii, stabilire obiective, elaborare buget anual de 

investiţii şi control asupra bugetelor din rafinărie; 
• Elaborarea planului anual de producţie. 

 13.03.2003 – 01.12.2006: Director General la SC Petrom SA – Rafinăria Arpechim, 
(Piteşti). 
Principalele responsabilităţi: 

• Control operativ tehnic şi juridic asupra producţiei de produse din rafinăria 
Arpechim; 

• Elaborare şi control a bugetelor din cadrul Rafinăriei Arpechim, propuneri de 
strategii, stabilire obiective. 

 15.06.1992 – 13.03.2003: Director Economic la SC Petrom SA – Arpechim. 
Principalele responsabilităţi: 

• Întocmire, verificare, administrare, aprobare a bugetelor şi a cheltuielilor; 
• Elaborare strategii şi implementarea lor, propuneri de îmbunătăţire proces etc.; 

 01.05.1992 – 15.06.1992: Consilier economic la SC Petrom SA Arpechim; 
 01.12.1990 – 01.05.1992: Cotabil şef la SC CHEMRO SRL (Bucureşti); 
 01.04.1984 – 01.12.1990: Şef birou financiar la Combinatul Petrochimic, Piteşti; 
 17.03.1980 – 01.04.1984: Economist la Combinatul Petrochimic, Piteşti; 
 17.09.1979 – 05.03.1980: Serviciul militar; 
 30.09.1976 – 17.09.1979: Economist la Combinatul Petrochimic, Piteşti. 

 
Educaţie şi cursuri: 
 1972 – 1976: Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Finanţe 

Contabilitate, specializarea Contabilitate; 
 01 – 19.02.1994: Academia de Studii Economice Bucureşti, curs – Noul sistem de 

contabilitate; 
 1990: Academia de Studii Economice Bucureşti, curs postuniversitar; 
 12 – 24.03.1979/17 – 19.11.1980: Academia de Studii Economice Bucureşti, curs de 

perfecţionare – Analiza activităţii economice a unităţilor industriale. 
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Aptitudini:  
 Limbi străine: engleza; 
 Cunoştinţe PC: Word, Excel, Power Point, Acces, Internet; 
 Membru al unor asociaţii profesionale: CECAR/AGER. 

 



MARINACHE, GHEORGHE 
 

  
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 12.01.1948, comuna Teiu, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, 3 copii. 

 
Educaţie şi formare: 1962 – 1966 – Şcoala Tehnică de Contabilitate Piteşti, Profilul 
contabilitate agricolă, specializarea tehnician contabil. 
 
Experienţa profesională: 
 03.07.1966 – 11.09.1969: SERVAGROMEC Piteşti, Sucursala Teiu, comuna 

Teiu, judeţul Argeş, contabil; 
 04.03.1969 -  28.06.1970: stagiul militar, la Galaţi; 
 24.07.1970 – 15.03.1974: SERVAGROMEC Piteşti, Sucursala Teiu, comuna 

Teiu, judeţul Argeş,  Contabil principal; 
 15.03.1974 – 20.06.1989: SERVAGROMEC Piteşti, Sucursala Teiu, comuna 

Teiu, judeţul Argeş, Contabil şef; 
 20.06.1989 – 01.01.1999: SERVAGROMEC Piteşti, Sucursala Teiu, comuna 

Teiu, judeţul Argeş, Contabil şef; 
 01.01.1999 – 01.07.2007: SERVAGROMEC Piteşti, Sucursala Teiu, comuna 

Teiu, judeţul Argeş, Director executiv; 
 01.07.2007 – prezent: pensionar. 

 
 

 
 



MECU, NICOLAE 
 

 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 17 mai 1945, Călineşti, jud. Argeş; 
Cetăţenie: română. 
 
Studii: 
 Elementare şi gimnaziale: la Călineşti, jud. Argeş, 1952-1959; 
 Liceale: la şcoala normală de învăţători „Carol I”, Câmpulung - Muscel, 1959-1965; 
 Universitare/postuniversitare/doctorat: - Facultatea de Limba şi literatura română,   

Universitatea Bucureşti, 1967-1972; 
 Grade/diplome:  

• Doctor în filologie;  
• Diploma de doctor, Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 4127/22 iulie 1999; 
• Doctor în filologie, specialitatea istoria literaturii române: Iacob Negruzzi – 

monografie, coordonator, prof. univ. dr. George Munteanu/cercet. principal I Al. 
Săndulescu. 

                                       
Alte specializări şi calificări/competenţe: 
 istorie literară – literatură română modernă şi contemporană; 
 editare critică de texte; studii de variantistică; 
 interpretare de text literar; 
 redactare reviste de specialitate. 

 
Titlul ştiinţific: Doctor în Filologie, specialitatea Istoria literaturii române. 
 
Profesia: Cercetător principal I şi profesor universitar, titular al disciplinei Istoria literaturii 
române – Institutul Teologic Adventist, Cernica, Ilfov. 
 
Experienţa profesională: 
 1973-1975: filolog, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei 

Române, Bucureşti; 
 1976-1994: cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al 

Academiei Române, Bucureşti; 
 1995-2000: cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” 

al Academiei Române, Bucureşti; 
 2000-2004: cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” 

al Academiei Române, Bucureşti; 
 2005 - prezent: cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu” al Academiei Române, Bucureşti. 
 
Experienţa didactică: 
Înainte de facultate: 
 Învăţător, 1966-1967, la Cobia de Sus şi la Vişina, judeţul Dâmboviţa. 



 
După facultate: 
 1964-1967: învăţător stagiar, Şcoala generală, Cobia de Sus şi Vişina, judeţul Dâmboviţa; 
 1994-1995: sistem plată cu ora la disciplina: Istoria literaturii române, Facultatea de Litere, 

Universitatea Bucureşti; 
 1995-2000: Lector universitar, Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti; 
 2001-2004: Conferenţiar univ., Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti; 
 2004-prezent: Profesor univ., Institutul Teologic Adventist, Cernica. 

 
Locul de muncă actual: Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române şi Institutul Teologic 
Adventist Cernica. 
 
Vechime la locul de muncă actual: 3 ani, respectiv 35 ani. 
 
Limbi străine cunoscute: franceză, engleză. 
 
Lucrări elaborate şi/sau publicate: 
1. Lucrări de specialitate - cărţi: 
a. Volume de autor: 
 T. Maiorescu comentat de Nicolae Mecu, Editura Recif, Bucureşti, 1996; 
 Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Editura Minerva, Bucureşti, 1999; 
 Între fapte şi sens (Studii şi eseuri de istorie literară), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 

2004; 
 Centrul şi periferia (Itinerar pe orbita clasică a literaturii române), Editura Adam, 

Bucureşti, 2004. 
 

b. Volume în colaborare: 
 Manuscrisele eminesciene din ediţia „Opere” de Perspessicius, în Caietele Mihai 

Eminescu, vol. III, Bucureşti, 1975; 
 Dicţionar cronologic. Literatura română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1979; 
 Literatura română contemporană. I. Poezia, Editura Academiei Române, 789 p. 

(contribuţia mea: studii micromonografice despre 5 poeţi, însumând 10 p.); 
 Istoriografia literară românească 1944-1984, Editura „Minerva”, Bucureşti, 1984; 
 Dicţionarul scriitorilor români, Editura Fundaţiei Culturale Române şi Editura Albatros, 

Bucureşti, vol. II, 1998, vol. III, 2001, vol. IV, 2003; 
 Dicţionar enciclopedic român, vol. I-VI, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993-2006; 
 Cercetarea literară azi, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 
 Postcolonialism şi postcomunism, coord. Corin Braga, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 

2001; 
 Dicţionar de opere, coord. Mircea Anghelescu, Ed. Litere Internaţional, Bucureşti – 

Chişinău, 2003; 
 Bibliografia esenţială a literaturii române, coord. acad. Dan Grigorescu, Ed. 

Enciclopedică, Bucureşti, 2004; 
 Mic dicţionar enciclopedic român, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004; 



 Dicţionarul general al literaturii române, vol. I-VI (A-T), coord. acad. Eugen Simion, Ed. 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004-2008. 

 
c. Studii introductive şi prefeţe la volume: 
 Iacob Negruzzi, Scrieri I, Ed. Minerva (Seria „Restitutio”), Bucureşti, 1980; 
 George Coşbuc, Poezii, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996; 
 Ion Creangă, Opere, Ed. „Naţional”, Bucureşti, 2000; 
 I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută. În vreme de război, Edit. Albatros, Bucureşti, 2002; 
 Florin Faifer, Semnele lui Hermes. Memorialistica de călătorie (până la 1900) între real şi 

imaginar, Ed. Timpul, Iaşi, 2006; 
 N. Steinhardt, Articole burgheze, ediţie de Viorica Nişcov, studiu introd. de Nicolae Mecu, 

Iaşi, Polirom, 2008. 
 
d. Ediţii critice realizate individual: 
 G. Călinescu, Opere, vol. I-IV, Ed. Minerva, Bucureşti, 1993-2002; 
 G. Călinescu, Romanele, vol. I-II, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004. 

 
e. Ediţii de opere, în colaborare: 
 Iacob Negruzzi, Scrieri I-II, Ed. Minerva („Restitutio”), Bucureşti, 1980; 
 G. Călinescu, Publicistica, I-IV, Univers Enciclopedic/Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă, 

Bucureşti, 2006. 
 
f. Ediţii de corespondenţă inedită realizate individual: 
 G. Călinescu şi contemporanii săi (corespondenţă primită), vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 

1984; 
 G. Călinescu şi contemporanii săi (corespondenţă primită), vol. II, Ed. Minerva, Bucureşti, 

1987. 
 
g. Ediţii de corespondenţă realizate în colaborare: 
 B. P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi străini (corespondenţă trimisă şi primită), vol. 

I-III, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982-1984; 
 
h. Alte ediţii în colaborare: 
 Reportajul românesc contemporan, Ed. Eminescu (col. „Panorame”), Bucureşti, 1976. 
 

i. Cărţi de uz didactic publicate de Societatea de Ştiinţe Filologice din România: 
 Genuri şi specii literare, 1992 (în colaborare); 
 Literatura română contemporană, 1993 (în colaborare); 
 Sinteze şi comentarii, 1996 (în colaborare). 

 
2. Articole publicate: 
a. Studii, articole, cronici de ediţie, publicate în presa de specialitate (reviste cu ISSN): 
 Poezia lui Al. Andriţoiu, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 1, 1975; 
 Exemplara ediţie de autor a unui autor exemplar/Al. Philippide/, în „Revista de istorie şi 

teorie literară”, nr. 4, 1976;  



 C. Mille, teoretician şi critic de susţinere a direcţiei realist-naturaliste, în „Revista de 
istorie şi teorie literară”, nr. 3, 1977; 

 G. Coşbuc altfel, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 4, 1977; 
 „Eminesciana” (A. Guillermou, Gr. Scorpan, M. Drăgan), în „Revista de istorie şi teorie 

literară”, nr. 2; 
 Proza eminesciană în ediţie critică, în „Viaţa românească”, nr. 5, 1978; 
 Scientisme, socialisme, réalisme-naturalisme dans la revue „Contemporanul” (1881-

1891), în „Cahiers roumains d’études littéraires”, nr. 3, 1979; 
 Bibliographie du réalisme et de naturalisme roumains, în „Cahiers roumains d’études 

littéraires”, nr. 3, 1979; 
 Ultimul Philippide, în „Viaţa românească”, nr. 12; 
 Dramaturgia junimiştilor minori, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 2, 1980; 
 Regăsirea mitului/poezia Florenţei Albu/, în „Viaţa românească”, nr. 6, 1981; 
 Publicistica eminesciană în ediţie critică, în „Viaţa românească”, nr. 3, 1981; 
 Apa şi focul în universul imaginar al poeziei lui Octavian Goga, în „Viaţa românească”, 

nr. 4-5, 1981; 
 Iacob Negruzzi (140 de ani de la naştere), în „Limbă şi literatură română”, nr.4, 1982; 
 Apologia frumosului şi a vieţii/poezia lui R. Boureanu/, în „Viaţa românească”, nr. 11, 

1982; 
 „Sensul tradiţiei”, în „Viaţa românească”, nr. 5, 1982; 
 Spaţiul prozei bacoviene. Tehnica inserţiei, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 1, 

1982; 
 Mircea Eliade „par lui-même”, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 4, 1982; 
 Un poet român de azi: Ioan Flora, în „Viaţa românească”, nr. 5, 1983; 
 Dramaturgia eminesciană în ediţie critică, în „Viaţa românească”, nr. 12, 1983; 
 Din romanul „Istoriei literaturii române…” de G. Călinescu (dosarul receptării în anii 

1941-1949), în „Almanahul Viaţa românească”, 1983; 
 Lucian Blaga - creaţie şi receptare, în „Viaţa românească”, nr. 3, 1984; 
 Un epistolar de excepţie/Duiliu Zamfirescu, opere VII-VIII/în „Viaţa românească”, nr. 12, 

1984; 
 O altă istorie monumentală a literaturii române/N. Iorga ed. R. Rotaru/, în „Viaţa 

românească”, nr. 7, 1984; 
 Spre un corpus naţional de ediţii critice, în „Viaţa românească”, nr. 8, 1984; 
 Primul Pillat/vol. I al ed. Cornelia Pillat/, în „Viaţa românească”, nr. 10, 1984; 
 Moment editorial Hasdeu, în „Viaţa românească”, nr. 2, 1985; 
 Către o restituire integrală, în „Viaţa românească”, nr. 8, 1985; 
 Demnitatea „criticii jurnalistice”, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 4, 1986; 
 G. Topârceanu, parodistul, în „Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice din România”, 

1986; 
 G. Călinescu la „Adevărul literar şi artistic”, în buletinul „Ştiinţe sociale şi politice în 

România” al ASSP, 1987, nr. 3-4; 
 Note incomplete despre editorul complet/profil George Gană/, în „Amfiteatru”, nr. 2, 

1988; 
 „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, în „România literară”, nr. 21, 1988; 
 Al. O. Teodoreanu şi G. Călinescu sau despre spiritul „neacademifiat”, în „Memoriile 

secţiei de Filologie şi Literatură”, Editura Academiei Române, seria IV, tom XI, 1989; 



 Restitutio ingenuitatis/poezia Magdei Isanos/, în „Viaţa românească”, nr. 6, 1989; 
 O ediţie reprezentativă/Şt. O. Iosif, ed. Al. Ruja/, în „Familia”, nr. 11, 1989; 
 Smulgerea măştii/I. Creangă/, în „Jurnalul literar”, nr. 2, 15 ianuarie 1990; 
 Eminescu şi contemporanii, în „Ateneu”, nr. 6, 1990; 
 Marele singuratic/C. Stere/, în „Viaţa românească”, nr. 6, 1990; 
 T. Maiorescu azi, în „Viaţa românească”, nr. 2, 1999; 
 Eveniment editorial eminescian (Teatru, ed. P. Creţia), în „Viaţa românească”, nr. 7, 1990; 
 Aron Cotruş - început şi sfârşit, în „Viaţa românească”, nr. 1, 1991; 
 G. Călinescu – cronica literară/de la „Adevărul literar…”/, în „Revista de istorie şi teorie 

literară”, nr. 1-2, 1991; 
 Tradiţie şi spirit mediteranean/la Ion Pillat/, în „Viaţa românească”, nr. 3, 1991; 
 Ştiinţă şi conştiinţă – 110 ani de la naşterea lui Vasile Bogrea, în „Viaţa românească”, nr. 

9, 1991; 
 A. E. Baconsky, „Opere” I-II/ed. P. Ţugui/, în „Viaţa românească”, nr. 6, 1991; 
 Lucian Blaga, „Opere”, 3-4, 1992; 
 N. Steinhardt. Portretul înţeleptului la tinereţe. I, în „Revista de istorie şi teorie literară”, 

nr. 1-2, 1992; 
 Paradoxala trecere, în „Viaţa românească”, nr. 5, 1992; 
 Lirica desţărării, în „Viaţa românească”, nr. 2-3, 1993; 
 N. Steinhardt. Portretul înţeleptului la tinereţe. II, în „Revista de istorie şi teorie literară”, 

nr. 1-2, 1993; 
 Un dosar incomplet al receptării istoriei…lui G. Călinescu,/întocmit de Petre D. Anghel şi 

Rodica Pandele/, în „Viaţa românească”, nr. 8-9, 1993; 
 N. Iorga, „Scrisori către Catinca. 1900-1939”, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 

3-4, 1993; 
 Marin Preda sau despre dialog, în „Viaţa românească”, nr. 11-12, 1994; 
 Lucian Blaga, „Opere”, vol. V, în „Revista de istorie şi teorie literară”, nr. 4, 1994; 
 Cultura română în Statele Unite şi Canada (comentariu critic la antologia lui Aurel Sasu), 

în „Viaţa românească”, nr. 1-2, 1995; 
 „Tradiţie şi inovaţie”/în articolele despre literatura română ale lui Ion Pillat/, în „Revista 

de istorie şi teorie literară”, nr. 2, 1995; 
 Constelaţiile istoricului literar/Al. Săndulescu/, în „Viaţa românească”, nr. 3-4, 1999; 
 Romanul „Bietul Ioanide” – un scandal ideologic, în „Familia”, nr. 10, 1999; 
 G. Topârceanu reevaluat critic, în „Viaţa românească”, nr. 5-6, 2000; 
 (Despre ediţia critică G. Călinescu, „Opere”), în „Familia”, nr. 2, 2000, (colocviul 

„Soarta ediţiilor critice”); 
 Forme fără fond, fond fără forme. Capcane identitare, în „Observatorul cultural”, nr. 62, 

aprilie 2001, (în colaborare cu C. M. Mecu); 
 Textul şi cenzura. Cazul „Bietul Ioanide”, în „România literară”, nr. 1, 8 ianuarie 2002. 

 
b. Recenzii, cronici literare, note de lectură în reviste cu ISSN: 41. 
 
c. Documente inedite, prefaţate şi adnotate, publicate în reviste de specialitate, cu ISSN: 11. 
 
Colaborări la Radio România Cultural, emisiunile „Viaţa cărţilor”, „Zări şi etape”, „Revista 
literară Radio” şi „Scriitori la microfon”. 



 
Lucrări (în volume) în curs de apariţie: 2. 
 
Lucrări (în volume) în curs de pregătire: 3. 
 
În reviste fără ISSN: 
Lucrări de diplomă coordonate: în 1996: 1, 1997: 4, 1998: 1, 1999: 4, 2000: 3, 2001: 2, 2002: 3, 
2003: 4, 2004: 3, 2005: 10, 2006: 4, 2007: 8. 
 
Lucrări ştiinţifice studenţeşti coordonate: 11. 
 
Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică:  
 1995-2005: membru al programului/proiectului Dicţionarul general al literaturii române, 

coordonare generală acad. Eugen Simion,  în cadrul Institutului „G. Călinescu” al 
Academiei Române; 

 2004-prezent: coordonator Ediţia critică G. Călinescu, Publicistica, în cadrul Institutului 
„G. Călinescu” al Academiei Române. 

 
Participări la sesiuni de comunicări şi simpozioane. 
 
Participări la examene şi concursuri ca membru în comisie. 
 
Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice: membru al Uniunii Scriitorilor din România 
(2007). 
 
Participări la activităţi didactice în universităţi din ţară şi străinătate: profesor asociat la 
Catedra de Literatura Română, Facultatea de Română-Engleză, Universitatea Sapientia, Mircurea 
Ciuc (2002-prezent). 
 
Premii şi distincţii: 
 2008: - nominalizat pentru Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România; 

    -  Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor din 
Bucureşti; 
 2006: Premiul Academiei Române (pentru colaborarea la Dicţionarul general al 

literaturii române); 
 1998: - Premiul pentru ediţii critice al Salonului Naţional de Carte de la Cluj; 

             - Premiul special al revistei „Argeş”, 1985 (pentru colaborarea la revistă). 
 

Experienţa managerială: 
 1991-1997: Secretar general de redacţie la „Revista de istorie şi teorie literară”; 
 1995-1997: Secretar ştiinţific al Institutului „G. Călinescu” al Academiei Române; 
 2000-2003: Secretar ştiinţific al Institutului Teologic Romano - Catolic; 
 2000-2003: Redactor-şef adjunct al „Caietelor Institutului Romano – Catolic”; 
 2003: Redactor responsabil al revistei on-line „Dialog spiritual”; 
 2004: Decan la Institutul Teologic Romano – Catolic; 
 2006-septembrie 2008: Decan la Institutul Teologic Adventist. 



 
 
 



MECULESCU, MARIN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 29.06.1948; 
 Naţionalitatea: română; 
 Adresa: Piteşti, str. Turda, bl. 2 Petrol, sc. B, ap. 6. 

 
Experienţă în muncă: 
 1973 – 2000: Inginer, Inginer Şef Şantier, Director adjunct la SC TCIP SA; 
 1983 – 2000: Director la SC CIPRO SA; 
 2000 – prezent: Director la SC COMESAD PITEŞTI SA. 

 
Tipuri de lucrări coordonate: 
 Execuţia directă a următoarelor tipuri de lucrări: 

• Drumuri petroliere de balast şi macadam în zona Muntenia; 
• Poduri; 
• Drumuri din beton de ciment; 
• Drumuri din beton asfaltic; 
• Lucrări de consolidări pentru drumuri şi caree sondă; 
• Lucrări de suprafaţă pentru caree de sondă de foraj; 
• Lucrări de suprafaţă pentru sonde de producţie. 

 Drumuri naţionale, judeţene, industriale din asfalt, beton asfaltic, macadam; 
 Poduri; 
 Platforme dalate; 
 Redări în circuitul agricol. 

 
Lucrări principale: 
 Refacere pod pe DJ 703, Morăreşti – Ciomăgeşti; 
 Consolidare DC 236, Cepari (DJ 678 A) Carpenis; 
 Pod beton armat, Cepari – Cărpeniş; 
 Reparaţie drum acces, Albeşti, cu covor asfaltic; 
 Drumuri şi platforme, Dacia Renault; 
 Amenajare intrare, Poarta 2 Arpechim; 
 Lucrări de asfaltare – zona organizare de şantier, Poarta 6 şi amenajare drumuri zona Hala 

Valeo; 
 Amenajare platformă stocaj vehicule, BATM; 
 Sistem rutier oraş, Găieşti; 
 Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, pe DJ 703 H; 
 Reparaţii asfaltice şi covoraşe, pe DJ 703; 
 Pod din beton armat, pe DJ 678 G, Răduţeşti – Ciomăgeşti; 
 Modernizare DC 154, Albota – Hiţeşti – Smeura – Papuceşti; 
 Amenajare drum acces careau sonda protecţia mediului şi redare teren în incinta sondelor 

1148, 1149 şi 1177, Bacea; 
 Reparaţii asfaltice şi covoraşe, pe DJ 703 H, Curtea de Argeş, Valea Danului – Cepari; 



 Amenajare drum acces careau sonda protecţia mediului şi redare teren, în incinta sonda 
1129, Surduleşti; 

 Refacere covor asfaltic, strada Livezilor, PT 401, Piteşti; 
 Drum acces, sondele 1502 şi 1585, Miceşti; 
 Refacere covor asfaltic pe DJ 703 H – Cepari – Sălătrucu; 
 Modernizare străzi (P. Ispirescu, B. Şt. Delavrancea, N. Labiş, G. Leu, str. Schitului) 

Piteşti; 
 Modernizare, zona Codrii Cosminului; 
 Drum lateral din DJ 703 H Cepari – Sălătrucu; 
 Pod din B.A, pe DC 187, peste pârâul Cioraca. 

 
Educaţie şi formare: 
 1972: Institutul de Construcţii, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Bucureşti. 

Calificarea: Inginer constructor căi ferate, drumuri şi poduri; 
 Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Departamentul Construcţiilor şi 

Lucrărilor Publice. Calificarea: responsabil tehnic cu execuţia – construcţii rutiere, 
drumuri şi poduri. 

 
Abilităţi şi competenţe personale: 
 Receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă; 
 Spirit de colaborare, bunăvoinţă, solicitudine; 
 Aptitudini organizatorice, putere de convingere; 
 Tact, ţinută, politeţe, discreţie. 



MIHĂESCU, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Domiciliul: Piteşti, str. Bibescu Vodă, bl. P3B, sc. 2, ap.6; 
 Data şi locul naşterii: 04.04.1948, comuna Răteşti, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Naţionalitatea: română; 
 Cetăţenia: română; 
 Religia: creştin-ortodoxă. 

 
Pregătirea de specialitate: 
 1996: am absolvit Liceul „Al. Odobescu” din Piteşti; 
 1969: Şcoala Tehnică Electroenergetică din cadrul Grupului Şcolar Chimie, Piteşti; 
 1975: Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Planificare Economică şi 

Cibernetică Economică; 
 1998: Cursul „Abilităţi Manageriale în Administraţia Publică”; 
 2000: Cursul: „Dezvoltare Economică Locală”. 

 
Activitatea profesională: 
 12 august 1969 – 20 septembrie 1977: tehnician la ICARCOOP, Piteşti; 
 1977 – 1981: vicepreşedinte la Consiliul Popular Comunal, Răteşti; 
 1981 – 1984: şef al Centrului de primire a minorilor, Piteşti; 
 1984 – 1989: inspector la Direcţia Administraţiei Publice Locale, din cadrul Consiliului 

Popular al Judeţului Argeş; 
 1989 – 1992: şef al Biroului Personal din cadrul Prefecturii Judeţului Argeş; 
 1992 – 1999: director adjunct al Direcţiei Administraţiei Publice Locale, din cadrul 

Consiliului Judeţean Argeş; 
 1999 – prezent: director al Direcţiei Servicii Generale, din cadrul Consiliului Judeţean 

Argeş. 



 
 
 

MIHAI, CRISTIAN 
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 20.03.1965; 
 Domiciliul: Piteşti, B-dul Eroilor, nr. 53; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Telefon: 0248219729, 0722822584. 

 
Educaţie şi formare:  
 1984 – 1990: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Autovehicule Rutiere, 

specializarea inginer. 
 1997 – 2001: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea de Marketing şi 

Management în Afaceri Economice, specializare Marketing şi contabilitate bancară, 
licenţiat. 

 
Experienţa profesională: 
 1985 – 1987: Întreprinderea de Autoturisme, Piteşti; 
 1987 – 1991: S.C. Muncă şi Artă, Piteşti; 
 1991: INDCARF S.A., inginer; 
 1991 – 1994: S.C. PRACTIC M SCCA, inginer şef producţie; 
 1994 – 1996: S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., inginer producţie; 
 1996 – 2002: Primăria Municipiului Piteşti, consilier, adjunct şef serviciu Urbanism 

Control Construcţii;  
 2002 – 08.2004: BRD Groupe Sociète Gènèrale, consilier clientelă persoane juridice; 
 08 – 11.2004: BRD Groupe Sociète Gènèrale, director agenţie; 
 09.2004 – prezent: VOLKSBANK ROMANIA SA, Sucursala Piteşti, Director sucursală 

şi, din luna 09.2006, Director Centru Regional Piteşti (administrare reţea bancară 
Volksbank în judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman). 

  
Atestări, specializări: 
 2000 – 2001: Universitatea Piteşti, în colaborare cu Universitatea 12 Paris, Val de Marne 

– Masterat pentru Administraţia Publică; 
 2002 – 2004: cursuri de pregătire:  



• pentru cunoaşterea clientelei şi primire clienţi; 
• leasing financiar: în calitatea de corespondent comercial al BRD, pentru judeţele 

Argeş şi Vâlcea, în relaţia cu BRD SOGELEASE; 
• multicash: în calitatea de corespondent comercial al BRD, pentru judeţele Argeş 

şi Vâlcea; 
• organizarea şi funcţionarea unităţilor bancare de tip BRD Expres: am participat la 

dezvoltarea reţelei şi înfiinţarea a patru unităţi în Piteşti. 
 2004: Institutul Bancar Român – cursul „Analiza financiară şi risc în creditare”; 
 2007: Evaluator şi auditor de mediu, certificat de către Universitatea „Negru Vodă”, 

Curtea de Argeş; 
 2009 – prezent: Masterat, specializarea management financiar bancar, Universitatea 

„Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; 
 2009: Evaluator ANEVAR, certificat.  

  
Abilităţi şi competenţe:  
 Corectitudine, perfecţionare continuă, afirmare; 
 Aptitudini de coordonare şi comunicare; 
 Adaptabilitate, iniţiativă şi responsabilitate. 

 
 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba engleză – mediu; 
 Limba franceză: mediu.  
 

Hobby:  
 Activităţi sportive; 
 Reparaţii auto. 

 



MIHALACHE, ELENA 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Popa Şapcă, bl. P12, sc. A, et. II, ap. 10; 
 Telefon: 0248/627851; 
 Mobil: 0723329121; 
 Fax: 0248/274950; 
 E-mail: Elena_mihalache54@yahoo.com 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 26.10.1954. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 2009 – 1991: Director, Grădiniţa Specială Piteşti, str. Dr. Victor Mărtoiu, nr. 10: 

• Coordonarea activităţii educativ-terapeutice; 
• Aplicarea strategiilor educaţionale ale ISJ, Argeş; 
• Aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ; 
• Preşedintele Consiliului de Administraţie; 
• Membru în Consiliul consultativ şi metodist al ISJ, Argeş; 
• Coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 
• Coordonatorul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. 

 
 1991 – 1989: Director, Grădiniţa cu Program Prelungit şi Creşă, nr. 6, Piteşti, str. 

Frasinului, nr. 10: 
• Coordonarea activităţii instructiv-educative; 
• Aplicarea strategiilor educaţionale ale ISJ, Argeş; 
• Aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ; 
• Preşedintele Consiliului de Administraţie. 

 
 1989 – 1974: Educatoare titulară, Grădiniţa cu Program Prelungit şi Creşă, nr. 6, Piteşti, str. 

Frasinului, nr. 10: 
• Activitate instructiv-educativă; 
• Responsabil, cabinetul metodic al unităţii şi comisia metodică a educatoarelor. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
Studii: 
 2009: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială – 

Specialitatea Asistenţă Socială; 
 1969 – 1974: Liceul Pedagogic Câmpulung, Argeş (cu diplomă de bacalaureat, media 9), 

specialitatea educatoare. 
Perfecţionare în specialitate: 
 1988: Grad didactic I, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – Liceul Pedagogic, 

Câmpulung, Argeş; 

mailto:Elena_mihalache54@yahoo.com


 1982: Grad didactic II, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Argeş; 
 1977: Grad didactic definitiv – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – Institutul Central 

de Perfecţionare a Personalului Didactic, Bucureşti. 
Perfecţionare în management educaţional şi finanţare: 
 Perfecţionare: 

• 2009: Curs de perfecţionare „A doua şansă” – C.C.D., Argeş; 
• 2008: Curs de perfecţionare „Program de formare a mentorilor de stagiatură” – 

adeverinţa nr. 48/18.03.2008 – C.C.D., Argeş; 
• 2007: Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic (programul 

de formare a liderilor educaţionali, comunicare şi curriculum – M.E.C., seria A, 
nr. 0006008); 90 credite; 

• 2000: Curs de perfecţionare la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, catedra Psihopedagogie specială (ATESTAT de pregătire 
teoretică şi practică în educaţie specială); 

• 1996 – 1997: Curs de formare/perfecţionare managerială în domeniul protecţiei 
copilului şi educaţiei speciale (M.E.C., în colaborare cu C.N.P.C. – EU/PHARE); 

• 1996: Perfecţionarea directorilor din unităţile de învăţământ special (Centrul 
Primăvara din Reşiţa); 

• 1995: Perfecţionarea pregătirii profesionale (C.C.D., Argeş, nr. 49/1995); 
 Diplome, atestate şi certificate: 

• 2009: Premiul I – Expoziţia Naţională cu participarea internaţională „Educaţia la 
timpul viitor”; 

• 2009: Diplomă pentru îndrumarea elevilor care au prezentat lucrări la Expoziţia – 
Concurs Naţional „Mărţişorul – Dar al Primăverii” – Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Sibiu; 

• 2008: Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului; 

• 2008: Premiul I – Festivalul Judeţean „Datini şi obiceiuri de iarnă” – acţiune 
organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Argeş; 

• 2008: Diplomă de participare la manifestarea culturală judeţeană „Tradiţii 
argeşene din zona Teiu”; 

• 2008: Diplomă pentru competenţe în coordonarea activităţii comunitare, la 
conferinţa S.N.A.C. – etapa naţională, Târgu Mureş; 

• 2007: Diplomă de merit (Nr. 32990/2007) pentru: Strategii naţionale de acţiune 
comunitară SNAC, România, MECT; 

• 2007: Atestat de formare continuă a personalului didactic (programul de 
management educaţional - TIC) (M.E.C.T., seria B, nr. 0007161); 30 credite; 

• 2006: Curs Inspector resurse umane (Certificat de absolvire M.E.C.T. şi 
M.M.S.S.F., seria A, nr. 0045987); 

• 2006: Consiliere şi Orientare (Curs M.E.C.T., C.C.D.); 
• 2006: Curs Limba Engleză, iniţiere (C.C.D., Piteşti); 
• 2006: Certificat de competenţă lingvistică (Universitatea din Piteşti); 
• 2005: Curs de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (diploma C.C.D., 

Piteşti); 
• 2000: Atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţia specială (I.S.J., Argeş); 



• 2000: Diploma de excelenţă pentru contribuţia de excepţie la promovarea imaginii 
şi dezvoltarea fundaţiei Sf. Andrei, Piteşti; 

• 1995: Child Rescue International, Cluj Napoca; 
 Cursuri, conferinţe şi seminarii: 

• 2009: Colocviul Internaţional SWEC „Teorii şi bune practici în asistenţa socială 
în context european” – Universitatea din Piteşti; 

• 2009: Simpozion Naţional cu participare internaţională „Educaţia la timpul viitor” 
Câmpulung-Muscel; 

• 2009: Sesiunea de comunicări workshop-uri „Autism şi Dezvoltare” – Consiliul 
Judeţean, Argeş; 

• 2008: Curs – Metode de diagnostic şi intervenţie în cazul persoanelor afectate de 
sindromul autist sau sindromul Down – Centrul Român de Intervenţie Socială şi 
Psihoterapeutică; 

• 2007: Conferinţa bianuală a Asociaţiei Manageri fără Frontiere, Rimini, Italia; 
• 2007: Conferinţa internaţională cu tema: Diagnosticul neurogenetic şi dezvoltarea 

programelor de terapie pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, 
Bucureşti; 

• 2007: Conferinţa terapeuţii din America, cu tema – Metode practice în terapie, 
Curtea de Argeş; 

• 2007: Seminar internaţional cu tema – Cheilopalatoschizis, hidrocefalie şi spina 
bifida; Evaluare, intervenţie chirurgicală şi recuperare, Piteşti; 

• 2006: Sesiunea de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice „Intervenţii 
educaţionale în planul psihomotricităţii – şanse pentru optimizarea integrării 
şcolare a elevilor/copiilor cu dificultăţi de învăţare”; 

• 2006: Seminar interjudeţean – Educaţia integrată între normalitate şi realitate, 
Piteşti; 

• 2006: Seminar interjudeţean – Rolul factorilor educaţionali în integrarea şcolară a 
copiilor cu C.E.S., Piteşti; 

• 2006: Seminar de formare: Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, 
Bucureşti, Otopeni (curs organizat de Guvernul României, M.E.C. şi E.E., proiect 
finanţat de Phare); 

• 2006: Conferinţa internaţională: Dezvoltări actuale în îngrijirea şi educarea 
persoanelor ce trăiesc cu probleme din spectrul autist, Bucureşti; 

• 2005: Seminar internaţional cu tema: Speranţe şi realităţi pentru copii cu 
dizabilităţi (Universitatea, Piteşti); 

• 1997: Conferinţa naţională: Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative 
speciale, Bucureşti; 

• 1993: Seminar internaţional: A Clinical Update in Pedriatic Medicine, Sibiu; 
 Teme de cercetare realizate în cadrul Grădiniţei Speciale: 

• Tipuri de relaţii afective între copii cu C.E.S. şi copii de la grupa normală, în 
cadrul Grădiniţei Speciale, Piteşti; 

• Plan de intervenţie pentru copiii cu autism din Grădiniţa Specială Piteşti – 
Facilitarea comunicării în mediul şcolar şi în familie; 

• Integrarea copiilor cu C.E.S., în programul obişnuit al grupelor integratoare; 
 



 Parteneriate educaţionale şi voluntariat: 
• Educaţia prin credinţă – Parteneriat cu Biserica Ortodoxă (2003 - 2005); 
• Hai la joacă – Parteneriat cu Grădiniţa cu program prelungit Nr. 6, Piteşti; 
• Suntem la fel – Parteneriat educaţional cu Şcoala nr. 3 „Ion Pilat”-Piteşti; 
• Copil ca tine sunt şi eu – Parteneriat de colaborare cu Şcoala nr. 20, Piteşti; 
• Să ne jucăm împreună – Parteneriat educaţional cu Grădiniţa „Arpechim”, Piteşti; 
• Convenţie de colaborare privind activitatea de practică de specialitate a 

studenţilor cu Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra 
de Sociologie şi Asistenţă Socială; 

• Parteneriat educaţional privind perfecţionarea cadrelor didactice din grădiniţă, 
încheiat între Centrul Logopedic Interjudeţean şi Grădiniţa Specială, Piteşti; 

• Colaborare cu doamna Laurence Ricci, de la Universitatea Nice, iar, în baza 
adresei primite de la „Universitatea Sophia Antipolis”, Facultatea de Ştiinţa 
Sportului, Nice, Franţa am încheiat un contract de colaborare cu „Universitatea 
Sophia Antipolis”, Franţa; 

• Colaborare cu Centrul de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Piteşti. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
Publicaţii: 
 2005: Accesul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale la educaţie şi angajare în România, 

(în Buletin Ştiinţific, anul VIII, nr. 2 (14) 2005, Edit. Universităţii din Piteşti, ISBN); 
 2004: Cuvânt Înainte (în Revista de Educaţie Specială, An I, Nr. 1/2004, Piteşti, Edit. Delta 

Cart Educaţional, ISSN 973-86419-8-5); 
 2004: Începe Şcoala (în Revista de Educaţie Specială, An I, Nr. 2/2004, Piteşti, Edit. Delta 

Cart Educaţional, ISSN); 
 2002: Tipuri de deficienţe şi recuperarea lor în Grădiniţa Specială Piteşti, (în Buletin 

Ştiinţific, Anul V, Nr. 2(8) 2002, Edit. Universităţii din Piteşti, ISBN); 
 2000: În pas cu reforma (în Buletin Informativ, Nr. 3, nov. 2000); 
 1997: Voiniceii. Strategii de atragere a noi surse de finanţare instituţională. Studiu de caz: 

sala de fizioterapie (în Ghidul directorului de instituţii de educaţie specială şi de protecţie 
socială a copilului, vol. II, D.P.C. – EU/PHARE 1997); 

 
Proiecte: 
 2002: Crearea a trei grupe de copii normali, în cadrul Grădiniţei Speciale, în vederea 

integrării; 
 2000 – 2001: Proiect managerial Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale din 

Grădiniţa Specială în Grădiniţa cu Program Prelungit şi Creşa nr. 6, Piteşti. 
Micromonografia Grădiniţei Speciale, cu prilejul aniversării a 10 ani de la aniversare; 

 1997: Proiect managerial Voiniceii – strategii de atragere a noi surse de finanţare 
instituţională. Studiu de caz. Dotarea sălii de fizioterapie din grădiniţă (publicat în vol. II 
din Ghidul directorului, EU-PHARE); 

 1997: Ghidul metodic de evaluare a copiilor cu cerinţe educative speciale (proiect realizat 
la nivelul unităţii); 

 1996 – 1998: Obţinerea de sponsorizări pentru dotarea Grădiniţei (peste 70% din dotare); 
 1996: Fişa de evaluare şi autoevaluare a personalului didactic şi nedidactic din unitate, 

pentru acordarea calificativelor anuale/punctaje; 



 1995 – 1996: S-a experimentat, la nivelul grădiniţei, tema de cercetare Criterii de 
repartizare a copiilor cu cerinţe educative speciale; 

 1995: Inaugurarea sălii de fizioterapie şi minipiscină, cu participarea reprezentanţilor MEC, 
ISJ, Argeş şi a autorităţilor locale; 

 1992 – 1993: Experiment de debut Socializarea copiilor cu cerinţe educative speciale în 
învăţământul obişnuit; 

 1991 – 1992: Întocmirea şi finalizarea documentaţiei privind construcţia noii clădiri 
destinate Grădiniţei Speciale; 

 1989: Sponsorizare pentru realizarea unui minipoligon de circulaţie pentru copii (biciclete 
şi trotinete). 

 
Limbi străine: Franceza; 
Aptitudini şi competenţe artistice: Muzică, desen – dobândite pe durata liceului pedagogic, 
perfecţionate şi aplicate în timpul activităţii de la clasă; 
Aptitudini şi competenţe sociale: Excelentă comunicare şi bună relaţionare cu ceilalţi, 
adaptabilitate, flexibilitate, punctualitate şi corectitudine. Spirit de echipă şi foarte bună capacitate 
organizatorică, simţ diplomatic şi calităţi de lider; 
Aptitudini şi competenţe tehnice: Bune abilităţi de utilizare a calculatorului – Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint), Internet; 
Permis de conducere: Categoria B, din 1979; 
Alte aptitudini şi competenţe: Diplomaţie, răbdare, dorinţă de autoperfecţionare. 

 



MINCU, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Anul naşterii: 24.05.1938; 
 Locul naşterii: Costeşti, judeţul Argeş; 
 Părinţii: Mincu Ştefan şi Mincu Constantina; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Copii: Mincu Rodica, născută pe data de 20.08.1961 şi Mincu George Marius, născut pe 

data de 01.04.1963. 
 
Studii: 
 1945 – 1952: Şcoala Elementară din Costeşti; 
 1952 – 1954: Şcoala Medie de Comerţ; 
 1954 – 1956: cursurile clasei a IX-a şi a X-a ale Şcolii Medii nr. 1, Piteşti, actualmente, 

Colegiul Naţional I.C. Brătianu, absolvind, în 1956, cu Diploma de Maturitate; 
 1956 – 1958: Şcoala de Ofiţeri „Intendenţă şi Finanţe”, din Craiova; 
 1965 – 1969: Facultatea de Istorie-Geografie, Institutul Pedagogic, Bucureşti; 
 1979 – 1982: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filozofie. 

 
Experienţa profesională: 
 30 august 1959: trecut în rezervă cu gradul de sergent, pe motiv că tatăl meu, Mincu Ştefan, 

era exclus din P.C.R.; 
 Octombrie 1959: încadrat în funcţia de contabil, la Banca de Stat, Costeşti; 
 1962: am fost transferat în funcţia de contabil, la Oficiul de Prevederi Sociale, Costeşti; 
 1964: profesor suplinitor, la Şcoala Generală, Teleşti; 
 1968 – 1977: director al Şcolii Generale, Zorile; 
 16 februarie 1977 – 1982: director al Şcolii Ajutătoare, Costeşti; 
 1982 – 1990: profesor la catedra de istorie la Şcoala Generală Costeşti; 
 1990 – 1997: director al Şcolii Generale, Costeşti; 
 1997 – 1999: profesor la catedra de istorie la Şcoala Generală, Costeşti; 
 1999: pensionar. 

 
Menţionez că am prestat 43 de ani de serviciu, am patru nepoţi şi locuiesc, în continuare, cu 
familia în oraşul Costeşti, strada Piteşti, nr. 5. 
 
 



MIRION, GABRIELA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Nume purtat anterior: Crinteanu V. Gabriela; 
 Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 18, bl. A4, et. 9, ap. 35, jud. Argeş; 
 Telefon: 0248222688; 
 E-mail: iliemiron@rdslink.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii 19.11.1944; 
 Locul naşterii: Bucureşti. 

 
Experienţa de muncă: 
 16.08.1972 – 15.09.1979: 

Numele şi adresa angajatorului: ISPCAIA, bd. Expoziţiei, nr. 3-5, Bucureşti; 
Domeniul/sectorul de activitate: Construcţii industriale, Secţia fabrici de zahăr; 
Ocupaţia sau poziţia deţinută: Arhitect proiectant stagiar, arhitect proiectant – şef proiect; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Proiecte de modernizări fabrici de zahăr (Giurgiu, 
Bod, Luduş şi Timişoara); Proiecte pentru fabrici noi de zahăr (Urziceni, Ţăndărei, 
Zimnicea, Isaccea), sistematizare incinte; 
 

 15.09.1979 – 20.04.1995: 
Numele şi adresa angajatorului: Institutul de Proiectare Argeş, str. I.C. Brătianu, nr. 24, 
Piteşti; 
Domeniul/sectorul de activitate: Construcţii civile, social-culturale, sportive, şcoli etc.; 
Ocupaţia sau poziţia deţinută: Arhitect proiectant principal, gr. III, gr. II şi gr. I – şef 
proiect, şef colectiv de proiectare; 
Telefon/Fax/Email: 0248214880 / 0248212270; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Adaptare de proiecte tip şi proiecte cu caracter de 
unicat pentru locuinţe, spaţii comerciale, social-culturale, construcţii industriale, la 
Institutul de Reactori Nucleari şi Uzina de Autoturisme; 
 

 20.04.1995 – prezent: 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei, nr. 24, Piteşti; 
Domeniul/sectorul de activitate: Arhitect, Direcţia Tehnică şi de Urbanism; 
Ocupaţia sau poziţia deţinută: Arhitect şef, Şef Serviciu urbanism, control şi disciplină în 
construcţii, din 29.12.1995; 
Telefon/Fax/Email: 0248213994 / 0248216262 / primaria@primariapitesti.ro; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Studii urbanistice pentru modernizarea şi 
fluidizarea circulaţiei, Planuri Urbanistice Zonale şi de detaliu pentru dezvoltarea 
diverselor zone de interes în municipiu, amenajarea şi remodelarea spaţiilor existente, în 
vederea desfăşurării activităţilor diferitelor servicii ale Primăriei; participare la avizări în 
Comisiile tehnice ale Executivului (DTU) şi Consiliul Local; Director regional al 
Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România. 

 

mailto:iliemiron@rdslink.ro


Educaţie şi formare:  
 15.09.1966 – 15.06.1972: 

Numele şi tipul organizaţiei: Institutul de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti; 
Tematica de bază/competenţe acumulate: Teoria arhitecturii, Istoria arhitecturii, Construcţii 
– structuri, Finisaje, Urbanism, Amenajări interioare, competenţe de proiecte pentru 
urbanism-sistematizare, construcţii (industriale, locuinţe, social-culturale, sportive, lăcaşe 
de cult, hoteluri, amenajări interioare); 
Diploma sau certificatul obţinut: Diploma de arhitect nr. 90673, din iunie 1972; 
 

 01.09 – 29.09.1992: 
Numele şi tipul organizaţiei: SC Fastimpex SRL ,de la Institutul Politehnic, Bucureşti; 
Tematica de bază/competenţe acumulate: Curs intensiv de iniţiere în sistemul AutoCAD; 
Diploma sau certificatul obţinut: Certificat de absolvire a cursului; 
 

 03.02.2002 – 08.02.2002: 
Numele şi tipul organizaţiei: F.A.L.R.; USAID, RTI Internaţional; 
Tematica de bază/competenţe acumulate: Atelierul de formare de formatori pentru 
„Creşterea capacităţii structurilor asociative din Administraţia publică locală de a planifica 
şi derula programe de instruire – arhitecţi-şefi din cadrul Asociaţiilor Profesionale”; 
Diploma sau certificatul obţinut: Diplomă legalizată; 
 

 10.04.2002 – 30.04.2002: 
Numele şi tipul organizaţiei: USAID, RTI Internaţional; 
Tematica de bază/competenţe acumulate: Revitalizare şi modernizare zone centrale ale 
oraşelor; 
Diploma sau certificatul obţinut: Diploma oraşului Springfield (Ohaio, SUA); 
 
Limbi străine: engleză, franceză. 
 

Abilităţi şi competenţe sociale:  
 Aptitudini şi experienţă în conducerea colectivelor profesionale de proiectare şi alte 

obiective; 
 Aptitudini şi experienţă privind comunicarea cu publicul care solicită rezolvarea 

problemelor de urbanism şi de construcţii de locuinţe şi alte tipuri. 
 
Abilităţi şi competenţe organizaţionale: 
 Abilităţi privind organizarea şi funcţionarea serviciilor specializate privind construcţiile şi 

urbanismul, elaborarea de propuneri pentru cheltuielile necesare bugetului anual pentru 
obiectivele propuse. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: Lucrul la calculator. 
 
Permis de conducere: da. 
 
 
 



Informaţii suplimentare:  
 Certificat de membru al Ordinului Arhitecţilor din România, pentru arhitect cu drept de 

semnătură înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor din România, cu nr. 733; 
 În prezent, sunt titulara Biroului Individual de Arhitectură nr. 32, Piteşti, în cadrul căruia 

execut lucrări de proiectare pentru construcţii civile, industriale, social culturale, precum şi 
studii şi proiecte de Urbanism. 
 



MIŢOI, ION 
 

  
 

Date personale: 
 Data naşterii: 28.06.1955; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Banu Mărăcine, nr. 8, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0248222853, 0744928656; 
 E-mail: Ionmitoi@bnro.ro. 

 
Educaţie şi formare: 1987 – Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe - 
Contabilitate, specializarea economist.  
 
Experienţă profesională: 
 1990 – 1999: Bankcoop, sucursala Argeş, director; 
 1999 – 2000: C.E.C. Piteşti, şef Serviciu revizie audit; 
 2000 – prezent: Banca naţională a României, Referent de specialitate. 

 
Atestări, specializări: 
 08.2000: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, curs de 

Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, specializarea expert contabil, clasificare naţională; 
 06.2002: Universitatea Piteşti, Curs postuniversitar informatică, clasificare naţională; 
 06.2006: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, masterat Management financiar 

bancar, clasificare naţională. 
 
Abilităţi şi competenţe:  
 Tehnoredactare şi operare PC (certificat ECDL); 
 Abilităţi de comunicare cu oamenii în diferite niveluri, capacitatea de a lucra în echipă, 

corectitudine, responsabilitate, mobilitate, energic; 
 Aptitudini organizatorice, ca urmare a funcţiilor deţinute de şef de serviciu şi director. 

 
Limbi străine cunoscute: Limba franceză 
 



 
 
 

MODROJAN, ILIE 
 

  
 

Date personale: 
 Data naşterii: 01.10.1958; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Crinului, bl.D7, sc.A, ap.4, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0348418653, 0744480706;  
 E-mail: ilie58modrojan@yahoo.com 

 
 
Educaţie şi formare: 1982 – 1986:  – Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de 
Contabilitate şi Economie agrară, specializarea economist. 
 
Experienţă profesională: 
 1986 – 1989: Societatea Avicola Văleni, comuna Călineşti, judeţul Argeş, economist; 
 1989-1998: Banca Agricolă, Sucursala Judeţeană Argeş, şef serviciu credite; 
 1998 – 2008: Sucursala Judeţeană CEC Bank Piteşti, Director adjunct, Director agenţie.  
 

Atestări, specializări: 
 05 – 10.1992: Curs management, DC Gardner&CO.Limited, International Training 

Consultants; 
 01 – 03. 1992: Curs de „Finanţarea fermierilor”, Plumpton Agricultural College; 
 25.07 – 01.09.1994: Curs „Noul sistem de contabil”, C.E.C.C.A.R.; 
 23 -27.01.1995: Curs „Finanţarea investiţiilor ”, Austrian Bankers College; 
 05 – 07.11. 1997: Curs „Urmărirea şi controlul creditelor”, Banca Agricolă; 
 01 – 05.1999: curs de limba engleză, Lexis - School of Languages; 
 03 – 07. 1999: Curs ”Management şi marketing bancar”, Fundaţia Caselor de Economii 

din Germania; 
 21 – 25.02.2005: Curs „Management bancar”; 
 2004 – 2006: Masterat financiar–bancar, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti; 
 2006: Curs „Management sanitar”, S.N.S.P.M.S.; 
 2007: Curs vânzare şi post-vânzare, analiza economico-financiară agenţi economici. 

 
 



Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză - bine; 
 Limba engleză - bine.  
 

Hobby:  
 Sport; 
 Muzică; 
 Antropologie; 
 Gnostică. 

 



 
 
 

MOISESCU, NICOLAE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresă: Curtea de Argeş, b-dul Basarabilor, bl. A1, ap. 44; 
 Telefoane: 0348441766; 0722604333; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 2 iunie 1936; 
 Locul naşterii: comuna Stăneşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
Experienţă profesională:  
 1943 – 1949: Studii primare şi gimnaziale în Stăneşti şi Domneşti, judeţul Argeş;  
 1949 – 1953: Şcoala profesională I.M.S., Câmpulung-Muscel; 
 1953 – 1956: Mecanic la G.A.S., Stolnici; 
 1956 – 1960: Stagiul militar, la Şcoala regimentară de tancuri Bacău, lăsat la vatră cu 

gradul de sublocotenent; 
 1961 – 1965: Liceul „Ion C. Brătianu” din Piteşti; 
 1966 – 1972: Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti, cu lucrarea de licenţă 

„Activitatea politică a lui Nicolae Golescu”; 
 1972 – 2001: Director al Muzeului Municipal, Curtea de Argeş.  

 
Activitatea ştiinţifică: 
 Membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, din 1984; 
 Redactor responsabil al revistei „Studii şi Comunicări”, Muzeul Curtea de Argeş, apărută 

în 1987, 1980, 1990, 1992; 
 Efectuarea de cercetări arheologice în perioada 1975 – 1983, pe raza oraşului Curtea de 

Argeş şi satele Brăteşti, comuna Albeşti, Poienari, comuna Corbeni, în colaborare cu 
arheologii Dinu Roseti, Lia şi Adrian Bătrâna. Cercetările efectuate s-au orientat, în 
special, asupra istoriei oraşului Curtea de Argeş, a monumentelor sale istorice şi a unor 
personalităţi argeşene; 

 Contribuţii importante la dezvoltarea muzeografiei argeşene, întocmirea tematicii şi 
realizarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie a Muzeului din Curtea de Argeş, deschisă 
în noiembrie 1989; 

 



Autor şi coautor de cărţi şi articole: 
 Curtea de Argeş, Mic îndreptar turistic, EST, Bucureşti, 1980, în colaborare; 
 Curtea de Argeş în documente, EST, Bucureşti, 1980, în colaborare; 
 Cetatea Poienari, EST, Bucureşti, 1984, în colaborare; 
 Curtea de Argeş, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria „Coresi”, Bucureşti, 1993; 
 Curtea de Argeş, Ghid Turistic, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria „Coresi”, 

Bucureşti, 1995; 
 Însemnări despre Curtea de Argeş, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria „Coresi”, 

Bucureşti, 1995; 
 Cetatea Poienari, Ghid Monografic, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria „Coresi”, 

Bucureşti, 1996; 
 Biserica Domnească din Curtea de Argeş, Monografie, Regia Autonomă a imprimeriilor, 

Imprimeria „Coresi”, Bucureşti, 1997; 
 Biserica Mănăstirii Argeşului, Monografie, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria 

„Coresi”, Bucureşti, 1998; 
 Curtea de Argeş, Micromonografie, Regia Autonomă a imprimeriilor, Imprimeria „Coresi”, 

Bucureşti, 1998; 
 Surpriza de la Argeş, în „MI”, 1975; 
 Semnificaţia tezaurului de monede de la Carol Robert de Anjou şi Ludovic I, descoperit la 

Curtea de Argeş, în „SCMCA”, 1980; 
 Biserica San-Nicoară în lumina ultimelor săpături arheologice, în „SCMA”, 1980; 
 Argeşul în izvoare geografice şi cartografice, în „SCMCA”, 1980; 
 Florian Ştefănescu Goangă în „Ag”, din 16 decembrie 1981; 
 Curtea de Argeş în viziunea pictorilor francezi Michel Bouquet şi Auguste Lancelot, 

„SCMCA”, 1987; 
 Pe urmele lui Nicolae Iorga la Curtea de Argeş, în „SCMCA”, 1987; 
 Restauratorii Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, în „SCMCA”, 1990;  
 Fii ai oraşului Curtea de Argeş, în „SCMCA”, 1990; 
 George Ştefănescu, ctitorul şcolii muzicale româneşti, în „SCMCA”, 1990; 
 Activitatea literară a marelui vornic Iordache Golescu, în „SCMCA”, 1992; 
 Personalităţi de seamă care au contribuit la cunoaşterea şi îmbogăţirea istoriei şi culturii 

oraşului Curtea de Argeş, în „SCMCA”, 1992; 
 Trei scrisori ale lui Vasile Alecsandri către Nicolae Bălcescu, în „AIMJA”, VII, 1999; 
 Regina – poetă Carmen Sylva, în „AIMJA”, IX, 2000; 
 Contribuţia lui Nicolae Iorga la cunoaşterea istoriei oraşului Curtea de Argeş, în „AIMJA”, 

X, 2001; 
 George Ştefănescu, ctitorul Şcolii  Muzicale Lirice Româneşti, în „AIMJA”, 2003. 

  



NEAGU, CONSTANTIN 
 
 
 

Locul şi data naşterii: com. Vedea, jud. Teleorman, 24.03.1943. 
 
Poziţii publice ocupate:  
 August 1989 – martie 1990: viceprimar, oraş Mioveni, judeţul Argeş; 
 Februarie 1982 – august 1989: primar, comuna Colibaşi, judeţul Argeş. 

 
Realizări profesionale: 
În timpul mandatului de primar (1982 - 1989), principala mea responsabilitate a fost aceea de 

a crea premisele transformării localităţii Mioveni dintr-o aşezare rurală (cu două-trei sute de case), 
într-una urbană (peste 10.000 apartamente), cu infrastructura şi obiectivele social-culturale 
aferente. 

Astfel, în perioada sus-amintită, au fost realizate sau iniţiate următoarele investiţii: 
 Investiţii realizate: construirea unui număr de 9600 apartamente moderne (confort I) 

cu infrastructura aferentă, construirea Casei de Cultură a Sindicatelor Mioveni, 
renovarea căminelor culturale Racoviţa, Colibaşi şi Făget, renovarea mănăstirii Făget 
(monument istoric); 

 Investiţii iniţiate: construirea Pieţei Agroalimentare şi a stadionului orăşenesc. 
 

Toate aceste investiţii au condus la înfiinţarea oraşului Mioveni, în luna mai 1989. 



NECHITA, EMILIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 02.09.1955; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Stagiu militar: satisfăcut; 
 Domiciliul: Municipiul Piteşti, judeţul Argeş, str. Eremia Grigorescu, bl. R1 bis, sc. B, 

ap. 3. 
 
Studii:  
 Liceul Teoretic nr. 2, Roman; 
 Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole Iaşi – Promoţia 1983. 

 
Locuri de muncă: 
 1983 – 1991: Tr. Construcţii Argeş: în execuţie, proiectare şi la Biroul Producţie; 
 1991 – prezent: Primăria Municipiului Piteşti: Şef Serviciu Urbanism, Control 

Construcţii şi Director, Direcţia Tehnică şi de Urbanism. 
 
Activitate:  
 Lucrări de construcţii montaj în Piteşti, Câmpulung, Topoloveni ş.a.; 
 Adaptare proiecte, retehnologizări în construcţii, proiecte tehnologice şi organizare 

şantier; 
 Ca funcţionar public, am coordonat activitatea de control construcţii, am participat la 

realizarea tuturor investiţiilor prevăzute în bugetul Consiliului Local Piteşti: pasaje 
subterane I.C. Brătianu, Şcoala 20 Tudor Vladimirescu, Amenajare zona Centrală – 
etapele 1, 2 şi 3; Amenajare străzi Găvana, Amenajare zona Petrochimiştilor, Turceşti, 
Calea Câmpulung etc.; 

 Am participat la licitaţiile de proiectare şi execuţie pentru lucrări cuprinse în 
programele de dezvoltare (P.U.G., cadastru Imobiliar, P.U.Z., Agenda locală 21, 
Strategia post aderare etc.); 

 Prin serviciile din subordine, am colaborat cu A.D.P. Piteşti, S.P.E.P. Piteşti, societăţile 
comerciale din subordinea Consiliului local; 

 Fac parte din Corpul Directorilor Tehnici în cadrul  Asociaţiei Municipiilor din 
România; 

 Am participat la programe de instruire şi colaborare USAID, SALA, GRASP; 
 Am obţinut diploma de master în Managementul Serviciilor Publice, în cadrul ASE, 

Bucureşti. 



NEGOESCU, VASILE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 12.11.1946; 
 Locul naşterii: comuna Coşeşti, judeţul Argeş. 

 
Studii: 
 Academia de Ştiinţa Politice – Filiala Craiova, domeniul economic – 1973; 
 Facultatea de drept Bucureşti, Secţia economico-administrativ – 1979, Secţia juridică – 

1991; 
 Academia de Studii Economice Bucureşti – Masterat – 2005. 

 
Activitate profesională: 
 1970 – 1981: lucrător cu munca politică; 
 1982 – 1993: consilier juridic; inspector personal; Şef Birou reţea; Şef Birou organizare, 

salarizare, resurse umane, Intr. Cinematografică a judeţului Argeş; 
 1993 – 1996: Şef Birou senatorial; 
 1997 – prezent: consilier juridic; şef serviciu; director, Consiliul Judeţean Argeş. 

 
Specializări: 
 1999 – 2009: Cursuri perfecţionare în administraţia publică şi descentralizare. 



 
 
 

NEGRU, CRISTIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 25.01.1960; 
 Locul naşterii: Piteşti, părinţii originari din Negraşi şi Recea – Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Adresa: Piteşti, str. Antim Ivireanu, nr. 40; 
 Telefon: 0745141522; 
 E-mail: cnegru01@yahoo.com 

 
Pregătire de specialitate: 
 Studiile liceale: Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti, anul 1978; 
 Facultatea de medicină Militară Bucureşti, anul 1986; 
 1986 – 1989: stagiatura la Spitalul Militar Piteşti, ulterior, repartiţie la o unitate militară; 
 Din anul 2001: medic specialist, medicina de familie, primul cabinet medical privat şi 

singurul în contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Bucureşti. 
 
Activitate economică: 
 În anul 1992, am înfiinţat SC BLACK-ANDRA SRL, având ca domeniu de activitate 

comerţul cu medicamente şi materiale sanitare, fiind printre primele societăţi care au 
introdus, în spitalele din judeţul Argeş, seringile de unică folosinţă, materiale şi 
instrumentar chirurgical, aparatură medicală, materiale destinate nounăscuţilor şi copiilor 
mici; 

 În anul 1994, am înfiinţat societatea SC ELIXIRUM VITAE SRL, având ca domeniu de 
activitate farmacie şi cabinet medical. Farmacia a fost prima societate privată cu acest 
specific din cartierul Trivale şi între primele din oraş. Cabinetul medical a funcţionat 
integrat cu farmacia, aici efectuându-se consultaţii pe mai multe specialităţi: ORL, 
Homeopatie, Medicină internă, Pediatrie, Cardiologie; 

 În anul 1998, am înfiinţat societatea SC SPERANŢA VITAE FARM SRL, cu domeniul de 
activitate farmacie, unde am promovat, pe lângă produsele specifice medicaţiei alopate şi 
medicamente homeopate, ceaiuri, tincturi, unguente, toate fiind naturale şi nu produse de 
sinteză; 

 În anul 2002, am înfiinţat societatea SC CENTRUL DE SĂNĂTATE CRISTIAN SRL, 
unde, în premieră, în Piteşti, s-au efectuat tratamente complementare: reflexoterapie, masaj 
terapeutic şi tratamente naturale constând în alimentaţie naturală dirijată pe grupe sanguine, 

mailto:cnegru01@yahoo.com


tincturi, alte extracte naturale pentru o gamă foarte largă de afecţiuni, în special, cancer şi 
boli autoimune; 

 În anul 2003, am pus în funcţiune, în Piteşti, în colaborare cu firma producătoare, primul 
aparat pentru reechilibrarea energetică a organismului uman, tip ENERGOSTAR, cu 
eficacitate pe o serie de afecţiuni cronice; 

 În anul 2004, am înfiinţat societatea SC ASTRA INVESTMENT GROUP SRL, iar, în anul 
2008, societatea SC PROAPGA GRUP 2008 SRL, societăţi ce au ca activitate alte domenii 
decât cel medical. 

 
 
Activităţi în folosul societăţii: 
 Acordat asistenţă medicală gratuită următoarelor categorii sociale: pensionari şi copii, din 

blocul 18 Trivale, unde aveam înfiinţată prima farmacie particulară din cartier. 
 
Cărţi şi publicaţii: 
 Am participat ca îndrumător la scrierea de cărţi având ca temă tratamentele 

neconvenţionale, în colaborare cu Fundaţia „TERAPIA NATURISTĂ”. 
 



 
 
 

NICOLESCU, MARIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: comuna Răteşti, sat Răteşti, nr. 56, judeţul Argeş, CP 117610; 
 Telefon: 0248664002; 0723946441; 
 Fax: 0248664466; 
 E-mail: camp.2000@personal.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 2 martie 1951; 
 Locul naşterii: Câmpulung Muscel, judeţul Argeş; 
 Stare socială: căsătorit, 4 copii, 5 nepoţi; 
 1997: dobândit cetăţenia SUA. 

 
Educaţie şi formare:  
 1957 – 1965: Şcoala generală nr. 3, Câmpulung; 
 1965 – 1969: Liceul Dinicu Golescu, Câmpulung; 
 1970 – 1974: Facultatea de Automobile, Piteşti; 
 1982 – 1986: Şcoala Politică şi de Conducere, Galaţi; 
 1991: Curs de Management Distribuţie Carburanţi – Athena, Grecia; 
 1993: Curs Reparaţii Armament – Arizona, USA; 
 1993 – 1994: Curs transporturi Agabaritice – Pennsylvania, USA. 

 
Experienţă profesională: 
 1999 – prezent: Manager Administrator SC CAMP 2000 Răteşti SRL – România, Fabrica 

Uscare Cherestea, Export Cherestea; 
 1996 – 1999: Manager AMRONEX – USA, Activităţi Import Export; 
 1991 – 1996: Operator şi Manager Transporturi – USA, Transport Încărcături Agabaritice; 
 1990 – 1991: Manager Centru Comercial Carburanţi – Athens – Grecia; 
 1988 – 1990: UJCOOP – Galaţi, Manager Atelier Reparaţii Întreţinere Auto; 
 1975 – 1987: IATSA – Dacia Piteşti, Director Filiala Galaţi-Brăila-Tecuci. 

 
Limbi străine: engleza. 

mailto:camp.2000@personal.ro


 
 
 

NIŢĂ, ILIE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Comuna Mozăceni, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0722224783; 
 Starea civilă: văduv; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 17 iulie 1947. 

 
Pregătire profesională: 
 Facultatea de Agronomie, Craiova. 

 
Profesia de bază: 
 Inginer agronom. 

 
Specializări, perfecţionări: 
 Domeniul agricol; 
 Management; 
 Curs USAIS. 

 
Experienţă: 
 Vechime, 39 de ani. 

 
Locul de muncă actual: 
 Primăria Mozăceni. 

 
Funcţia: 
 Viceprimar. 

 
Limbi străine cunoscute:  
 Germana. 



NIŢU, ION  
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 07.06.1946, comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Bucureşti, B-dul Unirii, nr.63, bl.F4, sc.A, et.5, sector 3; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit. 

 
Educaţie şi formare:  
 1960 – 1966: Şcoala Pedagogică de Învăţători;  
 1967 – 1971: Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate, specializarea 

economist; 
 1987 – 1989: Institutul de pregătire a Cadrelor de Conducere, Bucureşti.  

 
Experienţa profesională: 
 1971 – 1973: Institutul de Instalaţii şi Automatizare Bucureşti, economist; 
 1973 – 1976: Centrala Industriei Tricotajelor Bucureşti, Şef birou; 
 1976 – 1984: Centrala Industriei Tricotajelor Bucureşti, şef Serviciu preţuri, Preţ Cost, 

Analiză Economică; 
 1985 – 1989: Centrala Industriei Tricotajelor, Director financiar; 
 1990: Adjunct al Ministrului Industriei Uşoare; 
 2004: Banca Comercială Română S.A., Vice-preşedinte; 
 06.2004 – 2008: Romanian International Bank S.A., Preşedinte. 

 
Alte specializări: 
 1999 – prezent: Expert Contabil autorizat CECAR; 
 2000 – prezent: Auditor Financiar autorizat de camera de Audit Financiar din România. 
 

Alte funcţii deţinute: 
 1990 – 2004: Vice-preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii comerciale Române 

S.A.; 
 1999 – 2004: Preşedinte executiv şi Preşedinte al consiliului de administrare al Băncii 

Comerciale Române, Chişinău – Republica Moldova; 
 2000 – 2004: Membru C.A. Italo-Romena, Trevizo, Italia; 
 2001 – 2006: Vice-preşedinte al Colegiului Consultativ de Contabilitate, Bucureşti; 
 2001 – prezent: Vice-preşedinte al Asociaţiei pentru Studii şi Prognoze economico-sociale; 
 2004 – prezent: Vice-preşedinte al Consiliului de Administraţie TRANSFORD, Bucureşti; 
 2004 – 2008: Preşedinte al Consiliului de Administraţie Al Roumanian International Bank 

S.A. 
 
Activitate didactică: 
 1999 – 2000: Cadru Didactic Asociat – Curs Credite Bancare şi Curs Audit şi Control 

Bancar – Universitatea „Athenaeum”; 
 2001 – 2006: Credit Didactic Asociat – Curs Audit şi Control Bancar şi Curs Monedă 

credit – A.S.E.; 



 2000 – 2002: Conferenţiar Universitar - Curs Credite Bancare – Universitatea 
„Athenaeum”; 

 2000 – 2002: Conferenţiar Universitar – Curs Audit şi Control Bancar – Universitatea 
„Athenaeum”; 

 2003 – prezent: Profesor Universitar – Curs Audit şi Control Bancar – Universitatea 
„Athenaeum”; 

 2003 – prezent: Profesor Universitar: Audit şi Control Bancar - Universitatea 
„Athenaeum”; 

 2006 – 2008: Profesor Universitar – Şef Catedra Economică – Universitatea „Athenaeum”; 
 2008 – prezent: Profesor Universitar – Decan – Universitatea „Athenaeum”. 

 
Lucrări publicate: Peste 70 de lucrări ştiinţifice personale şi  peste 10 lucrări, în colaborare cu alţi 
autori, publicate în reviste de specialitate, în ziare şi în Analele BCR, în perioada 1999 – 2009; 

 
 
 



OANCEA , GHEORGHE 
 
 
 

Fiul lui Jan şi Filofteia Oancea, născut la 30 ianuarie 1933, în Câmpulung, judeţul Argeş, cu 
domiciliul în Câmpulung, strada Minerului, nr. 1A. Sunt căsătorit, din 1959, şi trăim, împreună, şi 
acum (anul acesta, am sărbătorit 50 de ani de căsnicie). Avem 2 copii (o fată, Olivia, care este 
economistă şi lucrează la Banca Comercială Centrală, este căsătorită. Băiatul este inginer şi 
lucrează la OPC, Arad, este căsătorit). 

Menţionez, de la început, că am avut, în această perioadă de viaţă, în familie şi la toate 
locurile de muncă numai satisfacţii, bucurii şi împliniri. 

În perioada 1947 – 1950, am făcut ucenicia şi şcoala profesională, unde m-am calificat în 
meseria de lăcătuş mecanic. 

În 1950, m-am angajat la IMS, unde am lucrat până în noiembrie 1953, când am fost 
transferat la Direcţia Regională Constanţa a Ministerului Afacerilor Interne, ca ofiţer. 

În 1956, am fost transferat la ARO, unde am desfăşurat activitatea până în 1965; în 1966, am 
fost luat la Comitetul Judeţean de Partid Argeş, unde am lucrat până în anul 1968. 

În anul 1968, am fost ales ca primar, în comuna Cetăţeni, unde am lucrat până în noiembrie 
1979, când am fost ales ca preşedinte al sindicatelor din Câmpulung.  

În martie 1982, am fost ales primsecretar şi primar al oraşului Câmpulung, unde am lucrat 
până în martie 1987. 

În aprilie 1987, am fost ales primsecretar şi primar al municipiului Arad, unde am lucrat până 
în martie 1990, când am fost pensionat. 

În martie 1992, am fost ales ca primar al municipiului Câmpulung, unde am lucrat până în 
iulie 1996. 

În toată perioada mea de activitate, de 47 de ani, am avut numai rezultate bune şi foarte bune. 
Studii: 
 În anul 1967, am absolvit şcoala de partid „Ştefan Gheorghiu”; 
 În 1968, am absolvit Liceul „Zinca Golescu” cu diplomă de bacalaureat; 
 În 1973, am absolvit Şcoala de Economie şi Administraţie de Stat; 
 În 1978, am absolvit Facultatea de Finanţe, Credit şi Circulaţie Bănească. 

În concluzie, am deţinut funcţia de primar timp de 25 de ani. 



OLĂRESCU, ADRIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 24.09.1955; 
 Localitatea naşterii: Stroeşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Stagiu militar: satisfăcut. 

 
Activitatea profesională: 
 Profesia: Inginer; 
 Ocupaţia: Director; 
 Domeniul de activitate: Construcţii; 
 Locul de muncă: SC ENERGOPLAST GROUP SA, Bucureşti. 

 
Profil intelectual: 
 Studii superioare: Facultatea de Utilaj Tehnologic; 
 Cunoştinţe de utilizare a calculatorului; 
 Limbi străine cunoscute: engleza; 
 Permis de conducere. 

 
 
 
 



OLTEANU, CONSTANTIN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 01.07.1944; 
 Locul naşterii: Ciofrângeni, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Constanţa, Şoseaua din Vii, nr. 71 A; 
 Telefon: 0744527815. 

 
Studii:  
 Şcoala profesională de 3 ani, curs de zi – specializarea Mecanic auto; 
 Liceul Teoretic cu Bacalaureat; 
 Şcoala Tehnică de Maiştri Auto – curs de zi, 3 ani – specializarea Maistru auto; 
 Facultatea de Autovehicule Rutiere – specializarea Inginer Autovehicule Rutiere. 

 
Activitate profesională: 
 1962 – 1964: Mecanic auto – I.T.A., Piteşti; 
 1967 – 1971: Şef Atelier Reparaţii – Întreţinere, UM 02162, Mangalia, Autobaza Marinei 

Militare; 
 1971 – 1975: Profesor, Liceul Auto, Specializarea: „Cunoaşterea, Întreţinerea şi Reparaţia 

Automobilelor”; 
 1975 – 1976: Mecanic auto, IATSA, Piteşti; 
 1976 – 1990: Şef Secţie Service, IATSA, Piteşti, Filiala DACIA SERVICE, Constanţa; 
 Mai 1999 – octombrie 2000: Administrator unic  şi Director General AUTOSTAL 

SERVICE SA (reprezentanţa Daewoo şi Mercedes); 
 1990 – prezent: Administrator şi Director General Rent Car Service Litoral, reprezentanţa 

Dacia, din 1993 şi concesionar Peugeot, 1998 – 2001; 
 1994 – prezent: Administrator şi Director General Total Service International, 

reprezentanţa RENAULT şi NISSAN. 
 
Specializări: 
 Uzinele DACIA Piteşti, OLTCIT Craiova, RENAULT Franţa, CITRÖEN Franţa şi 

PEUGEOT Franţa. 
 
 

 
 



OLTEANU, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 01.08.1964; 
 Locul naşterii: Şuici – Ianculeşti, judeţul Argeş; 
 Cetăţenie: română; 
 Stare civilă: căsătorit, un copil. 

 
Studii: 
 Octombrie 1964 – iunie 1969: UPB, Diploma de inginer; 
 2005 – 2006: Şcoala Naţională de Studii şi Politici Administrative, Diploma de Master. 

 
Titlul ştiinţific: Cercetător ştiinţific gradul I, Master. 
 
Experienţă profesională: 
 Februarie 2004 – prezent: CS1, Director General, ICEMENERG, Bucureşti; 
 Ianuarie 2001 – februarie 2004, ianuarie 1991 – mai 1997: Director General, Ministerul 

Economiei, Bucureşti; 
 Mai 1997 – ianuarie 2001: Director Tehnic, SC LUXTEN, Bucureşti; 
 Octombrie 1969 – ianuarie 1977: Inginer Tehnolog, şef serviciu, inginer şef, 

ELECTROARGEŞ, Curtea de Argeş; 
 Ianuarie 1977 – decembrie 1990: Director ELECTROARGEŞ, Curtea de Argeş. 

 
Realizări: Evitarea falimentului, în 2004, şi aducerea societăţii ICEMENARG pe locul I pe ţară, în 
anii 2005, 2006 şi 2007. 
 
Brevete şi invenţii: 2 invenţii şi 70 inovaţii în domeniul maşinilor electrice de mică putere. 
 
Lucrări elaborate şi/sau publicate: 
 Olteanu Gh. şi colectiv, Energia în Epoca postpetrol. Soluţii pentru evitarea crizei, Ed. 

ICEMENERG, 2005; 
 Daescu I., Olteanu Gh., Crăciun F., Pleşa V., Simen F., ERNERGOFIX – metodă şi 

echipament pentru determinarea calităţii energiei electrice, Rev. Producerea, Transportul şi 
Distribuţia Energiei Electrice şi Termice, nr. 4, 2005, p. 7; 

 Zlatanovici D., Zlatanovici R., Cicerone C., Olteanu Gh., Reglementări tehnice pentru 
racordarea la Reţeaua Electrică de Transport din România a producătorilor de energie 
electrică. CIGRE SC A1 and EPFL Joint Colloquium On Large Electrical Machines, 7 
September 2005 at EPFL Laussane, Switzerland; 

 Zlatanovici D., Zlatanovici R., Cicerone C., Olteanu Gh., Anghelescu V., Diagnosticarea 
echipamentului electroenergetic. Experienţa României. Proceeding of the International 
Conference Energy of Moldova – 2005, 21 – 24 september, 2005 – Chişinău, Republica 
Moldova, rap. A22, p. 236; 



  Zlatanovici D., Zlatanovici R., Olteanu Gh., Instrumentaţia virtuală – mijloc modern 
pentru investigarea off-line şi on-line a stării generatoarelor electrice, Proceedings of the 
Regional Energy Forum FOREN 2002, Neptun Olimp, România, Rap. P2.2, 6 pg. 2004; 

 Strategia de pregătire a economiei româneşti (secţiunea industrie) pentru aderarea la UE, 
Şef colectiv, 1994 – 1995. 

 
Membru al asociaţiilor profesionale:  
 Vicepreşedinte al Patronatului Energia; 
 Membru în Comitetul Naţional Român. 

 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză. 
 
Specializări şi calificări: 
 Masterat administraţie publică – Puterea Executivă 2004 – 2006, SNSPA, Bucureşti; 
 Cursuri de bilanţuri electroenergetice UPB, 2006; 
 Curs „Economia de piaţă”, Universitatea Tehnică La Rochelle, Franţa, 1991; 
 Curs postuniversitar „Organizarea şi conducerea întreprinderilor industriale”, Institutul 

pentru pregătirea cadrelor de conducere din industrie, 1985 – 1986; 
 Specializare tehnologii electrotehnice: Mikafil şi Rotel, Elveţia, 1977 – 1978; 
 Curs postuniversitar „Asigurarea calităţii”, UPB, 1984; 
 Curs postuniversitar „Tehnologii în electrotehnică”, UPB, 1979; 
 Curs managementul calităţii, Blach&Decker, Londra, 1976. 

 
Experienţa profesională şi managerială acumulată: 
 Asimilarea în fabricaţie, premiera naţională a uneltelor electrice portabile dublu izolate, a 

micromotoarelor seria U2 şi U5; 
 Elaborarea tehnologiilor aferente fabricaţiei de micromotoare pe linii automate; 
 Brevete de invenţie pentru colectoare de turaţie înaltă, arbori fără trepte, motor EAY 

export SUA, aspirator Ajax Anglia, maşina de impregnat, carcase cu ambutisare succesivă 
etc. 1974 – 1990; 

 Linie automată galvanizări; Micromotor protrident Elveţia; electropompa Citroen, 1982 – 
1986; 

 Reprezentant al României în grupa 8 Interelectro, 1978 – 1982; 
 Restructurarea Uzinei de Vagoane Arad, anularea Hotărârii de Guvern de creditare a 

importului de vagoane şi achiziţia licenţei vagoanelor Coraille (colectiv 1994 - 1995); 
 Restructurarea CNLO, Târgu Jiu (1993 - 1994); 
 Pregătirea privatizării Uzinelor Dacia (colectiv 1994 - 1997); 
 Şef al grupului Ministerului Industriei pentru elaborarea Strategiei de pregătire a industriei 

în vederea aderării la UE – comisia Snagov, 1994 – 1995; 
 Membru în CA la IME, Piteşti, Electroargeş, CNLO, Târgu Jiu, Petrom, Bucureşti, CN 

Sarii, SN Ape Minerale, CN Transelectrica, Transgold, Baia Mare (1991 - 2005). 
 



OPREA, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 06.10.1945; 
 Locul naşterii: comuna Uda, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 1 copil. 

 
Studii:  
 Şcoala tehnică postliceală de salarizare – normare, Piteşti. 

 
Activitate profesională: 
 1970 – 1975: tehnician, Grupul de Şantiere Construcţii 805, Piteşti; 
 1975 – 2000: şef serviciu salarizare şi tehnician, la Institutul de Cercetări Nucleare, Piteşti; 
 2000 – prezent: pensionar. 

 
Limbi străine cunoscute: rusă, franceză – începător 
 
Activitate politică: 
 1992: membru PSD; 
 1997: Preşedinte, Organizaţia Municipală PSD, Piteşti. 

 
Administraţie: 
 Consilier local din anul 2000; 
 În prezent, preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate, sport, muncă şi 

protecţie socială, familie şi protecţia copilului. 



OPREA, ORTENSIA MIHAELA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Naţionalitatea: română; 
 Locul naşterii: comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorită. 

 
Educaţie: 
 Academia de Studii Economice, Facultatea Economia Industriei, Construcţiilor şi 

Transporturilor, Bucureşti; 
 Master în Administraţie şi Servicii Publice – Universitatea Constantin Brâncoveanu, 

Piteşti. 
 
Apartenenţa la organisme profesionale: 
 Membru, din anul 1995, în Asociaţia „Arges Solidaire” – asociaţie care promovează 

acţiunile de colaborare între judeţul Argeş şi Departamentul Savoia – Franţa; participare la 
derularea unor proiecte cu partenerii francezi – finanţate de Uniunea Europeană prin 
programul PHARE, pe domenii: agro-turism, dezvoltare rurală, protecţia mediului, 
parteneriate între şcoli/licee din judeţul Argeş şi departamentul Savoia-Franţa; 

 Membru, din anul 1998, în „Alianţa Franceză” Piteşti – participare la acţiuni comune, 
seminarii, sesiuni de comunicări, conferinţe ş.a.; 

 Membru al reţelei de multiplicatori de informaţie europeană din 2002: participare la 
reuniunile reţelei de multiplicatori, organizate de Delegaţia Comisiei Europene la 
Bucureşti; prezentarea Strategiei de comunicare la nivelul judeţului Argeş, în cadrul 
Conferinţei de la Craiova – martie 2005; 

 Co-autor al Cartei Comunicării pentru Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană. 
 
Funcţia deţinută în prezent: 
 Şef Serviciu Sinteze Activităţi socio-economice din cadrul Consiliului Judeţean Argeş. 

 
Vechimea în cadrul instituţiei: 14 ani. 
 
Formare profesională: 
 Atestat de limba franceză – emis de Alianţa Franceză şi Ambasada Franţei la Bucureşti – 

1998;  
 Atestat de limba engleză – emis de Universitatea din Piteşti – 1999; 
 Atestat „Manager de proiect” emis de centrul de Perfecţionare pentru Administraţia Publică 

locală – Bucureşti – 2004; 
 Seminar de formare pentru Programul PHARE ro9707.01 – Bucureşti – 1999, Centrul de 

Perfecţionare Continuă pentru Administraţia Publică Bucureşti – cu Atestat; 
 Cursuri de perfecţionare pe tema: „Techonologie d'information et communication; 

technique d'evaluation en formation continue” – Universitatea Piteşti, 2001 – cu Atestat; 
 Cursuri de perfecţionare pe tema: „Information appliquee a l'enseignement des langues 

etrangeres”; Universitatea Piteşti – 2002 – Atestat; 



 Prezentarea temei: „Cooperarea descentralizată dintre judeţul Argeş şi Departamentul 
Savoia-Franţa” – la Conferinţa organizată cu membri UNCJR, la Universitatea Constantin 
Brâncoveanu – 2003; 

 Cursuri de perfecţionare finanţate de USAID, pe tema „Managementul Proiectelor”, 15.04 
– 15.06.2004, cu Atestat; 

 2005 – Prezentarea lucrării „Descentralizarea şi Cooperarea Descentralizată Franco-
Română” – la Universitatea din Lyon-Franţa; 

 2007 – Master pe tema „Management în Administraţie şi Servicii Publice” – Universitatea 
Constantin Brâncoveanu, Piteşti. 

 
Experienţa specifică în domeniu: 
 Noiembrie 1997: Prezentarea judeţului Argeş la conferinţa de la Universitatea din 

Montpellier – cu ocazia aderării judeţului Argeş la Asociaţia Regiunilor din Europa – 
Universitatea din Montpellier, Franţa; 

 1998 – 03.2009: Şef Serviciu Integrare Europeană – CJ Argeş; 
 2002 – 2008: Coordonatorul proiectului „Reţeaua de centre de informare europeană în 

judeţul Argeş”, finanţat de Fondul Europa, de către Uniunea Europeană – CJ Argeş; 
 2003: Prezentarea temei „Cooperarea descentralizată dintre judeţul Argeş şi Departamentul 

Savoia, Franţa” – la Conferinţa organizată cu membrii UNCJR, la Universitatea Constantin 
Brâncoveanu, Piteşti; 

 Mai 2004: Prezentarea judeţului Argeş la Adunarea Generală a Asociaţiei Internaţionale a 
Regiunilor Francofone, Paris - Prefectura Regiunii Ile de France, Paris; 

 2003 – 2004: Membru în Grupul de Acţiune din judeţul Argeş, constituit cu reprezentanţii 
GRASP şi USAID – CJ Argeş; 

 2003 – 2004: Membru al echipei proiectului finanţat de USAID – programul GRASP de 
îmbunătăţire a activităţii administraţiei locale – CJ Argeş; 

 Prezentarea unor proiecte ale judeţului Argeş la conferinţe, seminarii, simpozioane interne 
şi internaţionale – CJ Argeş; 

 2005 – 2006: Participare la emisiunile TVα  „Argeşul în context european” – TVα, Piteşti; 
 Martie 2005: Prezentarea Planului de comunicare europeană la nivelul judeţului Argeş, în 

cadrul Conferinţei multiplicatorilor de informaţie Europeană de la Craiova – CJ Dolj; 
 Iulie 2005: Prezentarea lucrării „Descentralizarea şi Cooperarea Descentralizată Franco-

Română” – La Universitatea Jean Moulin din Lyon – Franţa; 
 2005 – 2006: Articole tematice pentru Buletinul informativ al CJ Argeş şi alte publicaţii 

locale: Argeşul, Curierul Zilei, Orizont Economic Argeşean ş.a. – CJ Argeş; 
 2006: Co-autor al „Cartei Comunicării pentru Reţeaua Multiplicatorilor de informaţie 

europeană” – editată de Delegaţia Comisiei Europene în România – Delegaţia Comisiei 
Europene, Bucureşti; 

 2006: Coordonatorul proiectului „Europa la liceu”, iniţiat de Delegaţia Comisiei Europene 
şi derulat în municipiile şi oraşele din judeţul Argeş; 

 2006: Participare la emisiunile TV pe teme europene – TV Terra Sat, Piteşti; 
 03. 2009 – prezent: Şef serviciu Sinteze Activităţi Socio-Economice – CJ Argeş. 



OPRICAN, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. Intrarea Viilor, nr. 9, sector 5, Bucureşti, România; 
 Telefon: 0213162065; 0744604437; 
 Fax: 0213162067; 
 E-mail: gheorgheoprican@girom.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 1 martie 1956. 

 
Experienţă profesională: 
 Decembrie 1995 – prezent: Manager general la SC GIRO INTERNAŢIONAL SRL. 

Sectorul de activitate: economic – afaceri – întreprinderi mijlocii; 
 1997 – 2002: Asistent tehnic tren metrou, la SC METROREX. Sectorul de activitate: 

construcţii industriale. 
 
Educaţie şi formare: 
 1983 – 1986: Institutul de Telecomunicaţii – Ministerul Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor, diploma: asistent tehnic electronică şi electrodinamică; 
 1985 – 1986: curs de specializare în domeniu – prin Ministerul Transporturilor – 

Petersburg, diploma: asistent tehnic electronică şi electrodinamică. 
 
Calităţi şi competenţe: 
 Limbi străine: italiană şi franceză; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: am competenţe şi abilităţi sociale, calităţi de lider, fiind 

capabil să conduc şi să coordonez activităţi din cele mai diverse; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: am spirit organizatoric, întotdeauna motivez şi 

mobilizez echipa cu care lucrez, orientând-o spre performanţă; 
 Competenţe şi aptitudini tehnice: am aptitudini tehnice legate de domeniul ocupaţional; 
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, Access, Excel, Power Point, 

Internet, E-mail; 
 Competenţe şi aptitudini artistice în domeniul muzicii; 
 Competenţe şi aptitudini sportive: practic tenisul de câmp, coordonez, ca preşedinte 

executiv, echipa de fotbal Girom Albota; 
 Alte competenţe şi aptitudini: sunt o persoană sociabilă, simpatică, open-mind, proactivă, 

îmi place să-mi asum responsabilităţi şi să ajut oamenii; 
 Permis de conducere categoria B; 
 Începând din data de 16 iulie 2009, sunt membru fondator şi preşedinte executiv în cadrul 

Asociaţiei Sportive, Clubul de Fotbal Girom, Albota. 

mailto:gheorgheoprican@girom.ro


ORĂŞANU, FLOAREA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. Independenţei, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 12, Piteşti, România; 
 Telefon/Fax: 0726176074; 0248212166; 
 E-mail: primaria@primariapitesti.ro 
 Cetăţenia: română; 
 Data naşterii: 07.03.1952; 
 Sex: feminin. 

 
Experienţa profesională: 
 16.07.1998 – prezent: 

Numele şi adresa angajatorului: Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei, nr. 24; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţia Publică Locală; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Şef Serviciu Contabilitate; 
• Organizarea şi conducerea activităţii Serviciului Contabilitate; 
• Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind operaţiunile 

economico-financiare şi patrimoniale care se derulează direct de către Primăria 
Municipiului Piteşti; 

• Răspunde de organizarea şi funcţionarea contabilităţii valorilor patrimoniale, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• Asigură respectarea prevederilor legale privind înregistrarea, în evidenţa contabilă, 
a patrimoniului aflat în administrare şi ia toate măsurile pentru recuperarea 
pagubelor, în cazul în care acestea se produc; 

• Răspunde de efectuarea plăţilor în limita fondurilor alocate prin buget; 
• Participă la organizarea şi realizarea sistemului informaţional, aplicând măsuri de 

raţionalizare  şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi automatizarea 
prelucrării datelor; 

• Acordarea vizei de control financiar preventiv; 
 
 01.12.1993 – 16.07.1998: 

Numele şi adresa angajatorului: Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a 
Judeţului Argeş; 
Funcţia sau postul ocupat: Controlor financiar; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţia Publică Locală; 
 

 03.1990 – 01.12.1993: 
Numele şi adresa angajatorului: Administraţia Domeniului Public, Piteşti, str. Obor, nr. 3; 
Funcţia sau postul ocupat: Director Economic, Administraţia Domeniului Public, Piteşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Serviciu subordonat Administraţiei Publice 
Locale; 
 
 

mailto:primaria@primariapitesti.ro


 10.06.1974 – 05.03.1990: 
Numele şi adresa angajatorului: Combinatul Petrochimic Piteşti, bulevardul 
Petrochimiştilor; 
Funcţia sau postul ocupat: Şef Birou Analiză Economică; 
 

 27.10.1971 – 25.03.1974: 
Numele şi adresa angajatorului: I.L.J. Oltul, Slatina; 
Funcţia sau postul ocupat: Contabil. 

 
Educaţie şi formare: 
 2004 – 2006: 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Studii post-universitare – master; 
 

 13 – 17.11.2006: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Ministerul administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de 
Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă, Bucureşti; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: „Achiziţii publice”, certificat nr. 
8253/17.11.2006; 
 

 Martie 2006: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Programul de instruire „Contabilitatea Instituţiilor Publice” - 
Diplomă; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ: Cursuri de instruire; 
 

 15 – 17 decembrie 2004: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Programul „Strategic Planning and Financial Management in Local 
Public Administration”, Certificat – managementul planificării strategice şi finaciare 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Administraţia Publică Locală Governance 
Reform and Sustainable Partnership; 
 

 03 – 05.06.2004: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Evaluarea Economică şi Financiară a 
Întreprinderii – Certificat Seria H, nr. 000392/25.06.2004; 
 

 August 2000: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Şcoala de vară „Finanţe Publice pentru Administraţia Publică”, 
Mangalia, Local Government Assistance Program in Romania – USAID – Tbe Black Sea 
University Foundation; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Cursuri de perfecţionare; 



 1975 – 1978: 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Finanţe 
Contabilitate - economist; 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Cursuri universitare. 
 

Limbi străine cunoscute: franceză, rusă. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale:  
 Persoană comunicativă, sociabilă; 
 Eficacitate în desfăşurarea activităţii în condiţii dificile;  
 Posibilitatea îndeplinirii, cu succes, a sarcinilor, atât individual, cât şi în echipă; 
 Capacitate sporită de asimilare a noilor cunoştinţe în domeniul de activitate. 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
 Team-lider, abilităţi sporite de management în situaţii de criză. 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice:  
 Aptitudini tehnice dobândite în calitate de expert contabil în implementarea proiectelor cu 

finanţare externă derulate de Primăria Municipiului Piteşti. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:  
 Word, Excel, Acces, Powerpoint, Internet. 

 
 



PALERU, GHEORGHE 
 
 
 

Originea, aria de reprezentativitate: 
 Născut în Piteşti – judeţul Argeş, la 01.07.1934; 
 Aria de reprezentativitate: am lucrat pe platforma industrială Colibaşi, Piteşti, în perioada 

1957 – 1994, iniţial, la întreprinderea de Piese Auto, Colibaşi, Piteşti şi, în continuare, la 
Întreprinderea de Autoturisme, Piteşti, Centrul de Cercetări Ştiinţifice şi Inginerie 
Tehnologică pentru Autoturisme şi Centrala Industrială de Autoturisme, Piteşti. Am ocupat, 
succesiv, funcţii de inginer tehnolog, şef atelier, şef serviciu, inginer şef, director tehnic, 
director general al Întreprinderii de Autoturisme, director plan producţie al Centralei de 
Autoturisme, Piteşti, iar, după reorganizarea platformei industriale Colibaşi, în funcţia de 
director general al S.C. SEGMOT SA, până în 1994, când m-am pensionat la limită de 
vârstă.  

 
Merite profesionale: 
 Publicaţii: am publicat articole de specialitate în revista „Construcţii de Maşini” despre 

fabricaţia pistoanelor din aliaje de aluminiu şi fabricaţia supapelor pentru auto şi tractoare, 
în perioada anilor 1965 – 1975. 

 Invenţii, inovaţii: în decursul activităţii mele profesionale, am realizat mai multe inovaţii şi 
invenţii, care s-au aplicat în procesele tehnologice de fabricaţie a pieselor şi/sau 
componentelor pentru fabricaţia autoturismelor, autocamioanelor şi tractoarelor, din care 
amintesc: 

• Transportul aliajelor din aluminiu în stare lichidă, de la Întreprinderea de 
Aluminiu Slatina, la Întreprinderea de piese Auto, Colibaşi (1966); 

• Fabricaţia supapelor prin electrorefulare (1960); 
• Turnarea inserţiilor pentru pistoane din NIREZIST – direct din cubilou (1975); 
• Procedeu de obţinere a pistoanelor bimetalice turnate cu strat de difuziune 

(1975); 
• Compozit de polietilenă pentru armăturile uşilor de autoturisme, împreună cu un 

colectiv de la Combinatul Petrochimic, Piteşti. 
 Fidelitate pentru domeniul de activitate: am lucrat întreaga activitate profesională, din 

1957, când am terminat facultatea şi până în 1994, când am ieşit la pensie, exclusiv pe 
platforma industrială de la Colibaşi – Piteşti; 

 Prestigiu moral, profesional şi civic câştigat ca urmare a implicării în dezvoltarea şi 
modernizarea instituţiilor sau obiectivelor de interes public. Având specialitatea de inginer 
metalurg, iniţial, am lucrat ca inginer tehnolog, iar, apoi, ca inginer principal în cadrul 
serviciului Metalurg şef, după care am promovat ca şef secţie adjunct al turnătoriilor de 
fonte şi neferoase şi, în continuare, şef serviciu metalurg şef şi inginer şef prelucrări la cald. 
În aceste funcţii, prin prestigiul câştigat – profesional şi civic – am fost principalul 
coordonator al dezvoltării sectoarelor calde la Întreprinderea de Autoturisme – Piteşti, 
dezvoltare care s-a realizat, în mare, până în 1980, corelat cu fabricaţia de autoturisme. Ca 
urmare a prestigiului moral – profesional şi civic, în 1976 am fost promovat director tehnic, 
iar în 1978 am fost promovat director general al Întreprinderii de Autoturisme, Piteşti. În 
perioada 1979 – 1985, din motive de sănătate, am funcţionat ca director tehnic la  CCSITA, 



iar, din 1985 şi până în 1991, ca director plan-producţie al centralei Industriale de 
Autoturisme Piteşti, unde consider, că, în special, datorită prestigiului meu profesional şi 
moral, am putut coordona activitatea centralei, respectiv, a tuturor unităţilor industriale 
componente la un nivel corespunzător ca fabricaţie câştiguri salariale, condiţii de muncă 
etc., într-o perioadă recunoscută ca cea mai grea din economia ţării noastre. În perioada 
1991 – 1994, în calitate de director general al S.C. Segmot SA, am reuşit să realizez o 
fabrică de producţie  segmenţi şi seturi motoare auto şi tractoare, ale căror produse aveau 
desfacere la export peste 60%. 

 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 În perioada în care mi-am desfăşurat activitatea, pot preciza că dezvoltarea fabricaţiei de 

autoturisme pe platforma Colibaşi – Mioveni, precum şi a unităţilor industriale din cadrul 
Centrului Industrial de Autoturisme, au condus la dezvoltarea localităţilor şi a zonelor 
adiacente, unde erau amplasate aceste obiective cu consecinţe în plan social. În principal, în 
judeţul Argeş, s-au dezvoltat localităţi ca Mioveni, care a devenit oraş; localităţile 
adiacente platformei Colibaşi (Mărăcineni – comunele de pe valea râului Doamnei etc.); 
Topoloveni, unde s-a amplasat  Întreprinderea de Supape şi Bolţuri – actualmente - S.C. 
Componente Auto, Costeşti, unde s-a amplasat Întreprinderea de Scule şi Dispozitive – 
actualmente S.C. COMEFIN SA. În Piteşti, s-a dezvoltat o nouă unitate de piese şi 
componente auto FPAPM – preluată din sistemul industriei locale, care a fost modernizată 
şi dezvoltată în corelaţie cu nevoile industriei de autoturisme. În toate aceste unităţi, s-a 
angajat personal din zonă, care a fost şcolarizat şi specializat pentru unităţile respective. Ca 
dovadă a bunei organizări şi a încadrării cu personal a acestor obiective, trebuie menţionat 
că toate aceste unităţi industriale funcţionează şi în prezent. 

 
Contribuţie deosebită la construcţia, dezvoltarea, modernizarea obiectivelor: 
 Cât am lucrat în domeniul sectoarelor calde, am lucrat, efectiv, sau am coordonat 

activităţile de dezvoltare şi modernizare a acestor sectoare, inclusiv a fabricaţiei de 
segmenţi, după licenţa Goetze – Germania; 

 După promovarea în funcţii de conducere la Întreprinderea de Autoturisme Piteşti, director 
tehnic sau director general, sau la centrala de Autoturisme Piteşti – director plan-producţie, 
m-am ocupat de dezvoltarea şi dotarea cu utilaje şi instalaţii adecvate pentru creşterea 
capacităţilor, pentru fabricaţia autoturismelor, respectiv, pentru realizarea şi dezvoltarea 
unităţilor din Industria orizontală, corelată cu nevoile de producţie a autoturismelor; 

 În aceste perioade, o problemă deosebită a fost asigurarea forţei de muncă calificată pentru 
noile specialităţi necesare producţiei de autoturisme, forţa de muncă ce s-a adaptat şi îşi 
continuă activitatea în noile condiţii economice. 

 
Consider că, prin întreaga mea activitate, în cei aproape 40 de ani cât am lucrat pe platforma 
industrială Colibaşi, actuala S.C AUTOTURISME DACIA, MIOVENI, am încercat să rezolv 
sarcinile profesionale ce le-am avut, contribuind la dezvoltarea industriei autoturismelor şi a 
componentelor auto şi tractoare, cu prioritate în judeţul Argeş. 



 
 
 

PENESCU, ION 
 
 
 

Informaţii personale:  
 Adresă: str. Bibescu Vodă, nr. 15, bl. A, sc. B, ap. 9, cod poştal 110222, Piteşti, Argeş; 
 Telefon: 0348419233; 
 Mobil: 0744176020; 
 E-mail: ionescu@yahoo.com 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 04.09.1950; 
 Sex: masculin. 

 
Experienţă profesională:  
 01.01.2005 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Şef centru – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Bascovele, 
Cotmeana, Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: DGASPC, Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Asistenţă socială; 
 

 01.03.1992 – 31.12.2004: 
Funcţia sau postul ocupat: Director – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele, 
Cotmeana, Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: SSPH, Bucureşti; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Asistenţă socială; 
 

 23.01.1977 – 28.02.1992: 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor – Şcoala Ajutătoare Valea Nandrii, Dârmăneşti, Argeş; 
Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educaţie, Instruire şi Asistenţă socială. 

 
Educaţie şi formare: 
 2007: 

Calificarea/diploma obţinută: Competenţă în prestări servicii sociale şi de sănătate; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării; Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; Ministerul Sănătăţii; 
 

mailto:ionescu@yahoo.com


 2001 – 2003:  
Calificarea/diploma obţinută: Master Management; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative, Bucureşti; 
 

 1996 – 2000:  
Calificarea/diploma obţinută: Inginerie Managerială; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Facultatea de inginerie 
Economică şi Managerială – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, 
Bucureşti. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. În prezent, sunt Şef de centru, 

unde coordonez un colectiv de 65 de salariaţi care se ocupă de supravegherea, îngrijirea, 
tratarea celor 83 beneficiari instituţionalizaţi pe perioadă nedeterminată. Am experienţă în 
management, ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă şi în 
schimburile de experienţă din Franţa; 

 Pasionat de dansurile populare. Am pregătit grupuri de dansatori cu care am participat la 
concursuri artistice. În 1974, am participat la concursul judeţean, unde am obţinut locul I; 

 Cunoştinţe de utilizare a calculatorului; 
 Hobby-uri: dansul, călăria, cititul; 
 Permis de conducere: categoria B. 

 
 



PETCU, PETRE DUMITRU  
 
 

 
Date personale: 

 Data şi locul naşterii: 01.02.1941, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Telefon: 0744300413. 

 
Educaţie şi formare:  
 1960: Liceul Teoretic „Titu Maiorescu”, Giurgiu; 
 1973-1978: absolvent al Universităţii Braşov, Facultatea de Industrializarea Lemnului. 

 
Experienţa profesională: 
 1966 – 1977: C.P.L. Piteşti, inginer tehnolog, şef grup fabrici; 
 1977 – 1979: Societatea Mixtă Româno-Nigeriană „NIROWI-Ondo”, inginer proiectant; 
 1979 – 1984: C.P.L. Piteşti, inginer principal; 
 1984 – 1985: SEROWOOD – CALABAR – NIGERIA, inginer proiectant-şef, fabrica de 

mobilă; 
 1985 – 1988: C.P.L., Piteşti, inginer principal; 
 1988 – 1990: Director de producţie;  
 1990 – prezent: C.P.L. ALPROM, Piteşti, Director general.  

 
Limbi străine cunoscute: Limba engleză – scris şi vorbit nivel mediu.  
 



PIETRĂREANU, ION  
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 24.08.1932, comuna Dragoslavele, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Victoriei, nr. 7, bl.89, sc.C, ap.7, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit. 

 
Educaţie şi formare:  
 1944 – 1948: Liceul Militar, Iaşi; 
 1948 – 1951: Liceul Comercial, Câmpulung Muscel; 
 1951 – 1956: Institutul Politehnic, Braşov, Facultatea de Silvicultură, specializarea - 

inginer silvic. 
 

Experienţa profesională: 
 1956 – 1959: Întreprinderea forestieră, Rucăr, şef Sector exploatări forestiere, şef 

Serviciu producţie; 
 1960 – 1963: Întreprinderea forestieră, Rucăr, Inginer şef; 
 1963 – 1967: Comisia economică a regiunii Argeş, inginer cu probleme de economie 

forestieră; 
 1967 – 1969: Combinatul de prelucrarea lemnului, Piteşti, Director comercial; 
 1969 – 1973: Combinatul de exploatare şi comercializarea lemnului, Piteşti, Director 

tehnic; 
 1974 – 1991: Combinatul de prelucrarea lemnului, Piteşti, Director general. 

 
Merite profesionale: 
 Activitate în valorificarea masei lemnoase, în construirea şi extinderea drumurilor de 

transport în fondul forestier al regiunii Argeş; 
 Modernizarea fabricilor de prelucrarea lemnului Stâlpeni, Curtea de Argeş; 
 Punerea în funcţiune şi modernizarea fabricilor din cadrul Combinatului de prelucrarea 

lemnului, Piteşti; 
 Membru din delegaţia română la a doua Reuniune Tehnică Tripartită Internaţională 

pentru Industria lemnului şi mobilei, organizată la Geneva, 1975; 
 La Combinatul Piteşti, a organizat, împreună cu Institutul de Cercetări şi Proiectări de 

Profil din România, 2 simpozioane internaţionale, cu temele „Valorificarea superioară şi 
eficientă a lemnului” şi „Eficienţa românească în organizarea economiei forestiere”, la 
care au participat specialişti de profil din 45 de ţări, printre care: Ceylon, Iran, Nigeria, 
Africa centrală, Mongolia etc.; 

 Membru al Consiliului de Conducere al Ministerului Economiei forestiere şi materialelor 
de construcţie; 

 Parlamentar de Argeş, în Circumscripţia Muşăteşti (1975-1980). 
 
 
 



Activităţi socio-umane: 
 A ajutat la realizarea primilor 5 km de reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna 

Dragoslavele (1965-1966) şi a cedat, în 2004, o suprafaţă cu resurse de izvoare cu apă 
potabilă, moştenite de la părinţi, în punctul Valea Cascadelor, pentru realizarea unor 
captări moderne a noii reţele de alimentare cu apă potabilă a comunei natale; 

 A participat, efectiv, şi a susţinut acţiuni majore pentru viaţa comunei; 
 A fost unul dintre iniţiatorii reorganizării Obştei moşneneşti şi Ocolului Silvic de profil al 

acesteia şi a făcut parte din primul Consiliu de administraţie al Obştei moşnenilor 
dragosloveni. 

 
Premii: 
 1970: Ordinul Muncii clasa I, pentru punerea în funcţiune şi modernizarea fabricilor din 

cadrul Combinatului de prelucrarea lemnului Piteşti, împreună cu întregul colectiv de 
muncă; 

 1984: Combinatul de prelucrarea lemnului Piteşti a fost nominalizat unitate etalon pe 
ramura Industriei lemnului.  



 
 
 

POPA, EUGEN  
 
 
 

S-a născut la 24 decembrie 1961, în Piteşti, judeţul Argeş, într-o familie de intelectuali. După 
absolvirea Liceului cu profil de matematică-fizică, „N. Bălcescu” (actualmente, „I.C. Brătianu”), în 
1980, a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice – Institutul de Construcţii Bucureşti, pe 
care le-a absolvit în anul 1987. 

Tot în 1987, prin repartiţie, a început primii doi ani de stagiatură inginerească la TAGCH 
Bucureşti, ACH „Porţile de Fier 2”, Şantierul 3, Ecluza Iugoslavă, ca inginer stagiar, cu sarcina de 
supraveghere şi urmărire a activităţii formaţiilor de fierari-betonişti, sudori şi dulgheri. Al treilea an de 
stagiatură l-a efectuat la ACH „Argeş” Piteşti, între anii 1988 şi 1989, ca şef schimb subteran, la 
aducţiunea principală Sătic-Rucăr, din investiţia CHE „Rucăr-Dragoslavele”. 

Reîntors la „Porţile de Fier 2” ca şef de lot, a executat, între anii 1989-1994, ecluza iugoslavă şi 
avantporturile, blocuri locuinţe de serviciu în colonia definitivă Ostrovul Mare, motelul din Ostrovul 
Mare, spitalul din com. Burila Mare, jud. Mehedinţi, pasarela de acces suplimentar în Ostrovul Mare 
peste braţul Gogoşu al fluviului Dunărea.  

Din anul 1994 şi până în 1996, a deţinut, succesiv, funcţiile de inginer şef constructor al 
Şantierului 3 şi inginer şef constructor al Sucursalei „Porţile de fier 2”. Conform atribuţiilor funcţiei, a 
coordonat activităţile serviciilor şi compartimentelor tehnic, ofertare, topografic, producţia şi 
urmărirea contractelor. Proiecte mai importante derulate în această perioadă: Centrala Suplimentară 
Gogoşu; Alimentarea, cu apă, a municipiului Drobeta Turnu Severin din sursa Topleţ; Protecţii de mal 
în lacul de acumulare Porţile de Fier 2; Castel de apă şi reţele de alimentare cu apă potabilă a com. 
Gogoşu.  

În anul 1996, a fost promovat în funcţia de director la Hidroconstrucţia Bucureşti, Sucursala 
„Cernavodă”, mutată, în anul 1997, în Bucureşti, executând proiectele „Piaţa de Gros Bucureşti”, 
„Centrele de colectare Vidra, Cuza Vodă  şi Brezoaiele”, „Iradiatorul în scopuri multiple din Platforma 
de Fizică Nucleară Măgurele”, „DJ 200 Gagu-Dorobanţu”, „Acumulator Ogrezeni”. În anul 1998, prin 
fuzionarea Sucursalei „Bucureşti” cu Sucursala „Olt Inferior”, a ocupat funcţiile de consilier al 
Directorului Sucursalei „Olt Inferior”, apoi, Director pentru Calitatea Producţiei la Sucursală. 

În perioada octombrie 1999-mai 2001, pe baza unui contract cu firma Romproiect, a executat, în 
Germania, trei proiecte: „Ansamblul rezidenţial în Feldmoching – Munchen”, „Ansamblu rezidenţial 
de blocuri şi locuinţe individuale Weblinger Hang, în oraşul Dachau” şi „Clădiri de birouri pe Altsta în 
oraşul Munchen”. 

Revenit în ţară, a fost numit inspector de platformă pentru lucrările de canalizare din municipiul 
Petroşani şi CHE Cornetu. 



Din 2002, director de management al societăţii, coordonând activitatea de resurse umane, 
salarizare, învăţământ, organizare, patrimoniu din cuprinsul societăţii şi sucursalelor din subordine. 

Din anul 2004, este director tehnic al societăţii, coordonând activitatea tehnică, ofertare internă-
externă, marketing, informatică, proiectare şi tehnologie din societate şi sucursale. Îşi desfăşoară 
activitatea în condiţiile pieţii de construcţii care are un ritm crescător, dar într-o concurenţă reală, la 
care participă şi mari companii europene. În acest context, principiul de conducere aplicat se bazează 
pe faptul că ofertarea, participarea la licitaţii şi rezultatele de adjudecare sunt elemente determinante în 
menţinerea cotei de piaţă a Hidroconstrucţia şi a poziţiei de lider al sectorului de construcţii din 
România. Gradul de adjudecare a contractelor este influenţat de tehnologiile, materialele şi 
echipamentele noi aplicate, de metodele de creştere a productivităţii, dar şi de modul de asociere cu 
parteneri şi subcontractori specializaţi. Aceste deziderate sunt confirmate de rezultatele obţinute de 
Societate, 33% din licitaţii fiind adjudecate în anul 2007. 

Din anul 2006, este ales vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii 
(ARACO). 

A urmat cursul de perfecţionare Management de Întreprindere – IROFAI, 1998, cursul de 
formare Sisteme moderne de Management – IROFAI, 2002, directivele Europene de mediu Q Test 
SA, Integrare Europeană în domeniul Securităţii şi Sănătăţii Muncii – Q Test SA. 

Alte funcţii deţinute în prezent: 
 Membru în Consiliul de Administraţie al SC Q Test SA; 
 Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Hidroturism SRL; 
 Administrator unic al SC Hidroedil SRL. 

Limbi străine cunoscute: engleză, germană.  



POPA, MIRCEA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: b-dul Republicii, bl. E3b, sc. D, ap.1, Piteşti, România; 
 Telefon: 0744548880; 0248222192; 
 E-mail: popamircea@yahoo.com. 

 
Formare: 
 Absolvent al Institutului de Construcţii, Bucureşti, 1975; 
 Autorizat inspector în construcţii; 
 Licenţa de evaluator tehnic – membru ANEVAR; 
 Autorizat ca expert evaluator; 
 Absolvent al seminarului de protecţie a mediului. 

 
Experienţa profesională: 
 2004 – 2009: SC CONS EVAL PIT SRL, General manager, coordonarea activităţii de 

design, coordonarea asistenţei tehnice în atelier de prelucrarea lemnului şi a produselor 
semifabricate; 

 2002 – 2004: SC PITON IMPEX SRL PITEŞTI, General manager, coordonarea 
activităţii de design, coordonarea asistenţei tehnice în atelier de prelucrarea lemnului şi a 
produselor semifabricate; 

 1996 – 2000: CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ – DEPARTAMENTUL TEHNIC, 
Director sector urbanism Argeş, Director sector drumuri şi poduri – Argeş; 

 1991 – 1996: PRIMĂRIA PITEŞTI, Vice-primar – activităţi tehnice şi coordonarea 
investiţiilor la Primăria Piteşti; 

 1988 – 1991: CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, Director sector investiţii; 
 1978 – 1988: ŞANTIER 11, CONSTRUIREA CĂII FERATE PITEŞTI, Inginer şef – 

complex, construirea căii ferate Vâlcele – Rm. Vâlcea; 
 1975 – 1977: CENTRALA CANAL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ, Inginer 

constructor – stagiar. 
 
Limbi străine: vorbesc, fluent, franceza şi italiana. 
Informatică: Office, Internet. 
Hobby-uri: Navomodelism, grădinărit. 
 
Experienţă: 
 SC AGIP ROMÂNIA SA – consultanţă construcţii pentru staţii de distribuţie carburanţi; 
 ADP, Piteşti (Administraţia Domeniului Public) – consultanţă în lucrări de asfaltare 

pentru reabilitarea axei centrale a municipiului Piteşti; 
 ICAS, Bucureşti – consultanţă pentru construcţii şi reamenajări drumuri forestiere; 
 SC PROCON SRL – consultanţă de lucrări de corectare torenţi şi amenajări drumuri 

forestiere; 
 SC BOMAX IMOBILIARE, Bucureşti – consultanţă pentru lucrarea: Piaţa 

Agroalimentară Colentina; 
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 SC IBT ROM CONSTRUCT SRL – consultanţă tehnică de specialitate pentru investiţia 
Jupiter City, Piteşti (Carreffour, Media Galaxy, Pracktiker, Mobexpert, Galerii 
comerciale); 

 SC ROLAST SA – consultanţă tehnică de specialitate pentru investiţia: Supermarket 
(Real, Obi), Piteşti; 

 SC MC-BAUCHEMIE SRL – consultanţă de specialitate proiectare. 



 POPA, SORIN MIHAI  
 
 
 

Informaţii personale: 
Tel: 021/ 301.61.17;  
Fax: 021/ 301.61.18;  
Data naşterii: 05.09.1964; 
Cetăţenia: română. 
 
Studii:  
 1988: Academia de Studii Economice, Bucureşti – Facultatea de Finanţe Contabilitate;  
 1991 – 1992: Ecole Supérieure de Gestion – Toulouse, Franţa;  
 Institutul de Administrarea Întreprinderilor (I.A.E.) – Diplomă internaţională management;  
 1994 – 1996: Stagiu de formare la Société Générale Paris, Franţa – audit, control general; 
 1999: Stagiu de formare BHFM – Société Générale Paris, Franţa – Gestiunea patrimoniului.  

 
Experienţa profesională:  
 1988 – 1990: MEFIN Costeşti, Economist stagiar – comercial, contabilitate;  
 1990 – 1993: Ministerul de Finanţe – Administraţia Financiară Piteşti – inspector;  
 1993 – 1996: Société Générale - Sucursala Bucureşti – Controlor general – audit/control 

general;  
 1996 – 1999: Société Générale – Sucursala Bucureşti, Director Executiv;  
 1999: Membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Române pentru Dezvoltare, numit de 

Société Générale Paris;  
 1999 – 2003: Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale – Director, 

Departamentul Reţelei (D.A.G.R., D.S.R., D.M.R.) Adjunct al Directorului General Adjunct – 
Reţea;  

 2003 – prezent: BRD – Groupe Société Générale – Director General Adjunct. 



POPESCU, ELENA  
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 10.01.1940, comuna Bălăceşti, judeţul Gorj; 
 Domiciliul: Comuna Muşăteşti, sat Vâlsăneşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Religie: ortodoxă; 
 Stare civilă: căsătorită, 2 copii; 
 Telefon: 0248268559. 

 
Educaţie şi formare: absolventă a Facultăţii de Agricultură, Institutul de Agronomie „Nicolae 
Bălcescu” Bucureşti, specializarea inginer agronom. 
 
Experienţa profesională: inginer agronom. 
 
 



POPESCU, ION 
 

  
Date personale: 

 Data şi locul naşterii: 15.03.1954, comuna T.Vladimirescu, judeţul Brăila; 
 Domiciliul: Piteşti, Zona Centru, bl. E3a, sc.F, ap.4, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii. 

 
Educaţie şi formare:  
 1969 – 1973: Liceul Economic „Ion Ghica”, Brăila; 
 1977 – 1981: Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi 

Contabilitate, specializarea finanţe – credit.  
 
Experienţa profesională: 
 1981 – 1994: Automobile Dacia Piteşti, cu funcţiile de Economist Şef Departament CFI 

(1981-1984), Şef Departament CFI (1984-1986), Şef Serviciu Contabilitate ( 1986-1988) 
şi Director Financiar (1988-1994); 

 1990 – Membru Fondator, S.C.Automobile DACIA S.A.; 
 1994 – 2008: Consiliul de Administraţie Dacia - Renault; 
 1994 – 1999: BANCOREX S.A., manager, Sucursala Argeş & manager Regional, pentru 

judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Giurgiu; 
 1999 – 2001: ABN AMRO BANK, manager Dezvoltarea Afacerilor;  
 2001 – prezent: RAIFFEISEN BANK, Director regional Corporaţii (Argeş, Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt, Vâlcea). 
  

Atestări, specializări: 
 CECCAR – Expert Contabil; 
 ANEVAR – Evaluator Expert; 
 Institutul Bancar Român – „Bazele managementului în sistemul bancar”; 
 Academia de management Raiffeisen. 
 

Abilităţi şi competenţe:  
 operare PC, Windows XP, MS Excel, Lotus Notes; 
 abilitatea de a aplica tehnicile, metodele şi principiile de management: analiza, sinteza, 

planificare, evaluare, risc de management, procesul de luare a deciziilor, organizare, 
stabilirea obiectivelor, control; 

 abilitatea de a comunica oral şi în scris, a negocia în relaţii publice; abilităţi deosebite 
privind managementul resurselor umane; 

 capacitatea de a coordona proiecte multiple şi complexe, cu un obiectiv exact, la 
standarde profesionale înalte, capabil de a lua decizii şi a le urmări până la soluţia optimă. 

 
Hobby:  
 Plimbări pe munte; 
 Sport (tenis, fotbal, înot); 
 Sociologie. 



POPESCU, ANDREI 
 
 
 

Data şi locul naşterii: 12 aprilie 1948, Retevoeşti – Argeş. 
Studii: Facultatea de drept, Bucureşti, promoţia 1971. 
Titlul ştiinţific: Doctor în drept (1980) – Universitatea Bucureşti. 
 
Experienţa profesională şi didactică: 
 1971 – 1973: Asistent stagiar, Facultatea de Drept, Bucureşti; 
 1973 – 1974: Specializare, Facultatea de Drept, Geneva; 
 1974 – 1985: Asistent titular, Facultatea de Drept, Bucureşti; 
 1985 – 1990: Lector, Facultatea de Drept, Bucureşti; 
 1990 – 1997: Cercetător Ştiinţific gr. III, II, I (începând din 1991), Institutul Naţional de 

Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; 
 1991 – 1992: Director General Adjunct al Direcţiei Generale de Legislaţie a Muncii, 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; 
 1992 – 1996: Director al Direcţiei de relaţii internaţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale, Bucureşti; 
 1996 – 2001: Şeful Departamentului pentru Armonizarea Legislaţiei cu Reglementările 

Comunitare – Consiliul Legislativ, Bucureşti; 
 2001 – 2005: Secretar de Stat, Ministerul Integrării Europene, Bucureşti; 
 2005 – 3.03.2009: Şeful Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările 

Uniunii Europene - Consiliul Legislativ, Bucureşti; 
 1997 – 08.03.2000: Conferenţiar SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică, Bucureşti; 
 08.03.2000 – prezent: Profesor universitar, SNSPA – Facultatea de Administraţie Publică, 

Bucureşti; 
 03.03.2009 – prezent: Agentul României pentru Curtea de Justiţie a Comunităţilor 

Europene şi T.P.I., subsecretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene. 
 
Membru al asociaţiilor profesionale:  
 Uniunea Juriştilor – România; 
 Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă – România; 
 Societatea Internaţională de Drept al Muncii şi Securităţii Sociale – Geneva (Elveţia); 
 Asociaţia Internaţională a Specialiştilor în Drept Internaţional al Muncii – Geneva 

(Elveţia); 
 Grupul european de cercetare în domeniul dreptului muncii – Anvers (Belgia). 

 
Limbi străine cunoscute: Franceză, Engleză. 
 
Alte competenţe: 
 Director şi fondator al Revistei Române de Drept Comunitar; 
 Fondator al Revistei Române de Dreptul Muncii. 

 
 
 



Specializări şi calificări: 
 Elveţia – 1973 – 1974: Specializare în drept internaţional al muncii şi drept social european 

(Atestat); 
 Franţa – octombrie 1991: Stagiu de specializare în dreptul european (Consiliul Europei); 
 Franţa – februarie 1992: Stagiu de specializare în dreptul muncii (Ministerul Muncii); 
 Franţa/Româna – 5 iunie – 23 noiembrie 2000: Cursuri privind managementul public şi al 

afacerilor europene (Atestat); (E.N.A.). 
 
Experienţa acumulată în programe de cercetare naţionale/internaţionale: 
 Programul internaţional al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Uniunii Europene (în 

cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale) – având ca obiectiv elaborarea unui nou 
Cod al muncii, 2000. 

 
Lista volumelor publicate (autor sau co-autor): 
 Introducere în dreptul internaţional al muncii (curs). Tipografia Universităţii Bucureşti, 

1982; 
 Îndrumar juridic pentru tineret (coautor şi coordonator). Editura Politică, Bucureşti, 1982; 
 Tineretul şi dreptul la muncă, Ed. Politică, Bucureşti, 1983 (în colaborare); 
 Cui ne adresăm? (breviar), Ed. Albatros, Bucureşti, 1983 (în colaborare); 
 Dicţionar juridic, Ed. Albatros, Bucureşti, 1985 (în colaborare); 
 Dreptul muncii (curs), Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986, 180 p.; 
 Codul muncii comentat şi adnotat, Ed. Politică, Bucureşti, 1988 (în colaborare); 
 Conflictele colective de muncă şi greva (în colaborare), Ed. Forum, Bucureşti, 1991; 
 Contractul colectiv de muncă, salarizarea şi impozitarea (în colaborare), Ed. Forum, 

Bucureşti, 1991; 
 Noul sistem de salarizare în România (în colaborare), Ed. Scripta, Bucureşti, 1991; 
 Consiliul Europei – un consiliu pentru întreaga Europă în colecţia „Mărturii despre azi”, 

Ed. Azi, Bucureşti, 1992; 
 Elemente de drept al muncii (în colaborare), Centrul de Formare şi Studii în domeniul 

Muncii, Bucureşti, 1994; 
 Legea nr. 54/1991 a sindicatelor (comentarii) (în colaborare), Centrul de Formare şi Studii 

în Domeniul Muncii, Bucureşti, 1994; 
 Visa pour la Roumanie (Partea „Gestion des resources humaines”) (în colaborare), Centra 

d'Information sur le Travail International, Paris, 1994; 
 Introducere în studiul dreptului. Dreptul muncii (curs, în colaborare), Ed. România de 

mâine, Bucureşti, 1994; 
 La privatisation de la protection sociale: renouveau ou declin?, Ed. Conseil de l'Europe, et 

IPSE, Paris. 1994 (în colaborare); 
 Les dimensions ethniques et spirituelles du progres social, New York, 1994 (în 

colaborare); 
 Dreptul muncii. Elemente fundamentale (curs, în colaborare), Ed. Metropol, 1995; 
 Convenţiile OIM ratificate de România (în colaborare), Centrul Franco-Român de Formare 

şi Studii în Domeniul Muncii şi, respectiv, I.R.D.O., Bucureşti, 1995 (3 ediţii 1995, 1996, 
1997); 

 Drept şi legislaţia muncii (curs), Ed. România de mâine, Bucureşti, 1996; 



 Reglementări ale relaţiilor de muncă. Practică europeană, Editor Tribuna Economică, 
Bucureşti, 1998; 

 Dreptul internaţional al muncii, Ed, Holding Reporter, Bucureşti, 1998; 
 Dicţionar de termeni comunitari (în colaborare), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 
 Organizaţii europene şi euroatlantice (în colaborare), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000; 
 Dreptul social european (curs) (în colaborare), Ed. România de mâine, Bucureşti, 2003; 
 Organizaţii europene şi euroatlantice (curs), Ed. România de mâine, Bucureşti, 2004; 
 Dreptul muncii (curs în colaborare – 2 capitole – 120 pagini), Ed. Rosetti; 
 Libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene (culegere de documente şi 

comentarii – în colaborare), Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005; 
 Organizaţii europene şi euroatlantice (în colaborare), Ed. Economică, Bucureşti, 2005; 
 Dreptul social european, Ed. România de mâine, Bucureşti, 2006; 
 Dreptul internaţional al muncii (curs master), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006; 
 Dreptul internaţional şi european al muncii, Ed. C.H. Beck; Bucureşti, 2008; 
 Organizaţii europene şi euroatlantice (în colaborare), Ed. Univers Juridic, Bucureşti, 2009; 

 
A coordonat, ca expert al Consiliului Europei, volumul de documente, „Tratate esenţiale ale 
Consiliului Europei”, Ed. Consiliului Europei, Bucureşti, 2002. 
 
A coordonat volumul de studii „Dreptul mai presus de toate”, Ed. Junimea, Bucureşti, 2008. 
 
A publicat trei cărţi de nuvele şi povestiri: „Muguri de foc” (Ed. Albatros, 1971), „Povestiri de 
dragoste” (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989), „Operaţie de extirpare a sentimentelor” (Ed. 
Neverland, 2009).  



PREOTEASA, F. MINA  
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 16.01.1955; 
 Domiciliul: Cîmpulung Muscel, Str. Grigore Andreescu, nr. 8, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorită, 2 copii; 
 Telefon: 0722595328; 0248511330. 

 
Educaţie şi formare:  
 1970 – 1974: Liceul Economic Râmnicu -Vâlcea, profil economia turismului; 
 1987:  Cursuri de agent de turism, la Centrul de Formare şi Perfecţionare pentru cadrele din 

Industria hotelieră şi turism. 
 
Experienţa profesională: 
 1974 – 1979: recepţioner la O.J.T. Argeş, Hotel Muscelul; 
 1979 – 1990: agent de turism la O.J.T. Argeş, Filiala Câmpulung; 
 1990 – 1994: agent de turism la S.C. MUSCELUL S.A.; 
 1994-1999: Director adjunct la  S.C. MUSCELUL S.A.; 
 1999 – 2009: Director general la S.C. Muscelul S.A. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – atestat; 
 Limba germană: începători; 
 Limba rusă: începători. 
 

Hobby: 
 Călătorii; 
 Literatura clasică şi literatura de specialitate. 

 
Capacitate profesională: 
 Gândire rapidă; 
 Persoană dinamică. 
 

 
 



 
 
 

ROŞULESCU, LONGIN  
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 01.01.1929, comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa; 
 Naţionalitate: română; 

 
Educaţie şi formare: 1951– Academia Comercială Română, Facultatea de Finanţe şi Credit, cu 
licenţă. 
 
Experienţa profesională: 
 1951 – 01.12.1990: Ministerul Finanţelor, încadrat în structurile teritoriale ale controlului 

financiar de stat (Serviciul Regional de Control şi Revizie, Argeş, Direcţia Teritorială de 
Control şi Revizie, nr. 13, Piteşti, Inspecţia Teritorială Financiară de stat Argeş – cu 
activitate în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea); 

 01.12.1962 – 01.08.1967 – Controlor revizor, Controlor revizor principal, Controlor revizor 
şef de grupă; 

 15.05.1973 – 15.01.1978: Inspector general; 
 01.08.1967 – 15.05.1973: Director adjunct; 
 15.01.1978 – 01.12.1990: Director adjunct. 

 
Specializări: 1958 – Expert Contabil. 
 
Contribuţii personale:  
 Am efectuat sau coordonat acţiuni de control în legătură cu integritatea valorilor materiale 

şi băneşti, în toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale, utilizarea, cu eficienţă, a 
banului public, atragerea, la buget, a resurselor financiare disponibile, respectarea normelor 
legale cu privire la întocmirea bilanţurilor contabile etc.; 

 Am contribuit la întărirea controlului financiar preventiv şi controlului gestionar de fond, 
precum şi la ridicarea cunoştinţelor profesionale ale aparatului cu atribuţii în domeniul 
controlului financiar şi al evidenţei financiar-contabile. 

 
 



 
 
 

ROTARU, NICOLAE 
 
 

Date personale: 
 Adresă: Mun. Bucureşti, str. Gheorghe Şincai, nr. 2, bl. 4, sc. C, ap. 72, sector 4 (din anul 

1983 până în prezent); 
 Locul şi data naşterii: 30.03. 1950, comuna Corbi, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit, 1 copil; 
 Studii: A.S.E. Bucureşti (1969 - 1973) – Facultatea de Contabilitate; anul absolvirii - 1973. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Activitate profesională: 
 1973 – 1974, Inspector în Banca Naţională a României – Filiala Sector 3, Bucureşti; 
 1974 – 1977, Inspector în Banca Naţională  României; 
 1978 – 1982, Inspector de specialitate în Banca Naţională a României – Centrala Direcţie 

Coordonare şi Sinteză; 
 1983 – 1987, Inspector principal de specialitate în Banca Naţională a României – Centrala 

Direcţie Coordonare şi Sinteză; 
 1987 – 1993, Director adjunct în Banca Naţională a României – Centrala – Direcţia de 

autorizare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare; 
 1995 – 1996, Director al Direcţiei supraveghere bancară, din cadrul Direcţiei generale 

autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare din Banca 
Naţională a României; 

 1996 – 1999, Director al Direcţiei metodologie contabilă şi analiză a bilanţului societăţilor 
bancare, din cadrul Direcţiei generale autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială 
a societăţilor bancare, din Banca Naţională a României; 

 1999 – 2000, Director general adjunct la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar; 

 2000 – 2002, Vicepreşedinte, Banca de Investiţii şi Dezvoltare (B.I.D.) S.A.; 
 2002 – în prezent, Director la S.C. PROMEC S.A., Director la S.C. CONDOR 

EXCHANGE GROUP S.R.L., Director comercial la S.C. CONDOR INVESTMENT 
GROUP S.R.L.. 

 
 



Alte activităţi: 
 Cursul de iniţiere în comerţul exterior, organizat de Ministerul Comerţului Exterior, în anul 

1975; 
 Cursul postuniversitar de specializare Limba Franceză: 1984 – 1985, organizat de 

Universitatea Bucureşti; 
 Cursul privind activitatea bancară şi cea a agenţilor economici în condiţiile economiei de 

piaţă, organizat de Banca Naţională a României şi Banca Franţei, în nul 1992; 
 Cursul privind politica monetară, organizat de Banca Naţională a României şi Banca 

Franţei, în anul 1992; 
 Cursul „gestiunea bancară”, organizat de Institutul Româno-Francez de Administrare a 

Întreprinderilor, în anul 1994; 
 Cursul privind noul sistem de contabilitate bancară, organizat de Institutul Bancar Român, 

în anul 1995; 
  Cursul contabilitatea bancară şi consolidare, organizat de Institutul Bancar-Financiar 

Internaţional din Paris, în anul 1998; 
 Curs pentru utilizarea calculatoarelor personale, organizat de Institutul Bancar Român, în 

anul 1998. 
 



 
 
 

SÂRBU, MARIAN 
 
 
 
  
Date biografice: 
 Data şi locul naşterii: 12 ian. 1958, Localitatea Budeşti, jud. Călăraşi; 
 Stare civilă: căsătorit, un copil. 
 

Studii şi specializări: 
 1990: Facultatea de Drept. 
 

Activitate profesională: 
 1990 – 1994: Preşedinte, Federaţia Sindicatelor Libere, Ind. lemnului; 
 1992 – 1994: Vicepreşedinte CNSLR - Frăţia; 
 1994 – 1996: Secretar de Stat - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 
 1996 – 2000: deputat; 
 2000 – 2003: deputat, Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale; 
 2003 – 2004: deputat, Ministru delegat pentru Relaţia cu Partenerii Sociali. 
 

Funcţii, activităţi într-un partid politic: 
 1994 – 1996: PDSR - membru Birou Executiv; 
 1996 – 2000: PDSR - şef Departament Politică Socială; 
 2000 – 2001: PDSR - membru Birou Executiv; 
 2001 – 2004: PSD - membru Birou Executiv; 
 2004: PSD - membru Birou Coordonator. 
 

Funcţii, activităţi într-o organizaţie sindicală, patronală etc.: 
 1990 – 1992: CNSLR; 
 1992 – 1994: CNSLR - Frăţia. 
 

Funcţii, activităţi parlamentare anterioare: 
 1996 – 2000: vicepreşedinte, Comisia pentru muncă şi protecţie socială; 
 1998 – 2000: preşedinte Grup de prietenie cu Republica Liban. 
 
 
 



Funcţii, activităţi în organizaţii internaţionale: 
 1993 – 1994: membru, Biroul Executiv al Federaţiei Internaţionale a Sindicatelor din 

Construcţii şi Lemn. 
 

Distincţii, decoraţii: 
 Decorat cu “Steaua României” în grad de Cavaler. 



 
 
 

SARU, ION  
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 24.07.1960; 
 Domiciliul: Topoloveni, Str. Învăţător Bivolaru, nr. 7, bl. P57, sc. A, ap. 3, judeţul 

Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, un copil; 
 Telefon: 0248667315, 0722229518; 
 E-mail: spiculbrancovenesc@yahoo.com 

 
Educaţie şi formare: 1981 - 1985 - absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea 
mecanică Agricolă, specializarea inginer mecanic. 
 
Experienţa profesională: 
 1986 – 1989: inginer stagiar la S.M.A. Izvoru, judeţul Argeş; 
 1989 – 1995: inginer mecanic la S.C. Tigris Comp S.A., Topoloveni; 
 1995 – prezent: asociat unic la S.C. Spicul Brâncovenesc S.R.L.; 
 Membru al Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase 

(ROMPAN). 
 

Cursuri de perfecţionare: 
 2004: calificare profesională de brutar şi morar; 
 2005: implementarea sistemului ISO 9001-2001 pentru Industria alimentară; 
 2006: implementarea sistemului HACCP pentru Industria alimentară. 
 

Diplome: 1990 – Diploma eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Argeş, locul V 
în topul firmelor din domeniul Industriei Alimentare şi al Microîntreprinderilor. 
 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – vorbit, citit şi scris bine; 
 Limba rusă – mediu.  

 



SAVA, GR. GHEORGHIŢA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. N. Racoviceanu, nr. 105, cartier Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş, 

România; 
 Telefon: 0348455114; 
 Mobil: 0730444752; 
 Fax: 0348455114; 
 E-mail: savagheorghita@yahoo.com 
 Cetăţenia: Română; 
 Data naşterii: 30.08.1955; 
 Sex: feminin. 

 
Experienţa profesională: 
 1984 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Şef Serviciu Finanţe – Contabilitate; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Întocmirea şi execuţia bugetului local; 
• Coordonarea şi controlul activităţii serviciului economic; 
• Organizarea, verificarea şi executarea operaţiunilor de decontare cu terţii; 
• Executarea contractului cu terţii din punct de vedere al plăţilor; 
• Efectuarea controlului financiar preventiv pentru patrimoniul instituţiei; 

Numele şi adresa angajatorului: Primăria oraşului Mioveni, b-dul. Dacia, nr. 1, Mioveni, 
jud. Argeş; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie Publică Locală; 

 
 1975 – 1981: 

Funcţia sau postul ocupat: Contabil; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

• Evidenţa contabilă a activelor fixe; 
• Efectuarea plăţilor cu terţii; 
• Întocmirea documentaţiei în relaţia cu terţii; 

Numele şi adresa angajatorului: SC Autoturisme Dacia SA; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producerea şi comercializarea de autoturisme 
Dacia. 

 
Educaţie şi formare: 
 2007 – prezent: 

Calificarea/diploma obţinută: Studii de Master; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Managementul finanţelor în Uniunea 
Europeană; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de 
Ştiinţe Economice; 
Nivelul de clasificare al formei de învăţământ: Postuniversitare; 

mailto:savagheorghita@yahoo.com


 2003 – 2007: 
Calificarea/diploma obţinută: Diplomă de Licenţă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Management financiar, contabilitate 
financiară şi bancară; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Ecologică Bucureşti – Facultatea de 
Management; 
Nivelul de clasificare al formei de învăţământ: Universitare. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: franceză; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: Sociabilă, responsabilă, spirit de echipă, comunicativă, 

dorinţă de perfecţionare, corectitudine; 
 Competenţe şi abilităţi organizatorice: Abilităţi de lucru în echipă, organizarea şi 

conducerea serviciului economic al instituţiei; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Microsoft Office (Word, Excel), 

programul de contabilitate „Mestro 2005”. 
 

  



 
 
 

SCARLAT, IOAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Locul şi data naşterii: Slatina, Olt, 6 septembrie 1935; 
 Naţionalitate: română; 
 Starea civilă: căsătorit, 1 copil. 

 
Studii: 
 ASE Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Credit, promoţia 1957, economist. 

 
Experienţa profesională: 
 1957: repartizat, comisia guvernamentală la Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de 

Control şi Revizie (Controlul de Stat) – Serviciul regional de control şi revizie al Regiunii 
Argeş – unde am deţinut, în perioada 1957 – 1992, următoarele funcţii: 

• Controlor revizor stagiar; 
• Controlor revizor II şi I; 
• Controlor revizor şef serviciu (1965); 
• Inspector general (1977); 
• Inspector şef (1980); 
• Director general (1990); 

 Curtea de Conturi Argeş – director, prin transfer, din 1992 – 2001 (pensionat); 
 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, în perioada 1993 – 2001, lector asociat cu 

contract de colaborare; 
 2001 – 2007: lector universitar, cu contract de muncă (pensionat); 
 Cursuri predate: Contabilitate generală; preţuri şi tarife; Control financiar bancar şi 

expertiza contabilă; Contabilitate comerţ-turism; Contabilitatea instituţiilor publice 
(publică); Audit financiar; Economie locală, Trezoreria instituţiilor publice; Contabilitate 
financiară; 

 Cărţi universitare publicate: Controlul financiar bancar (1995); Controlul financiar bancar 
şi expertiza contabilă (2000); Auditul financiar (2000); Economia locală a judeţului Argeş 
(2004); 

 Îndrumător lucrări de licenţă – peste 200 studenţi, în perioada 1995 – 2007; 
 Alte calificări: expert contabil de onoare (1965), Auditor financiar (2001). 



SCHIAUCU, PAUL 
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 07.04.1947, comuna Lereşti, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Mihai Eminescu, nr. 15, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
Educaţie şi formare:  
 1965 – 1970: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Energetică, specializarea 

inginer, cursuri de zi; 
 1975 – 1979: Academia de Ştiinţe Economice, Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale, economist, cursuri de zi cu scutire de frecvenţă. 
 
Experienţa profesională: 
 1970 – 1977: Trustul de Construcţii Hidrotehnice, Bucureşti; 
 1978 – 1988: Întreprinderea de Comerţ Exterior AUTODACIA (între anii 1984 – 1988, 

ca Director adjunct comerţ exterior) şi Comerţ exterior Automobile Dacia, Piteşti şi 
ARO, Câmpulung; 

 1988 – 1991: Consilier la Ambasada României din Franţa, comerţ; 
 1992 – 1994: Director general al SC. EURIAL ROMANIA, importator automobile 

PEUGEOT în România şi Dealer Automobile Dacia, comerţ; 
 1995 – 2009: Director general al SC DAPEROM GRUP AUTO SRL, importator scutere, 

biciclete şi accesorii PEUGEOT în România şi Dealer Automobile Dacia, comerţ; 
 1996 – 2002: Membru în Consiliul de Administraţie al Băncii pentru Mica Industrie şi 

Libera Iniţiativă ATE BANK SA; 
 1997 – 2001: Preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile 

(A.P.I.A.) din România; 
  2001: Preşedinte de onoare al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile 

(A.P.I.A.) din România; 
 1988 – 2002: Vicepreşedinte al Organizaţiei Internaţionale a Conducătorilor de 

Automobile (O.I.C.A.), cu sediul la Paris; 
 2000 – 2008: Consilier local în Consiliul Local al Municipiului Piteşti; 
 Prezent: Preşedinte – Director General al SC DAPEROM GRUP AUTO SA. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – vorbit, citit şi scris;  
 Limba engleză – vorbit, scris şi citit. 

 



 
 
 

ŞERBAN, ILIE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Oraş Voluntari, str. Drumul Bisericii, nr. 48, vila 28, jud. Ilfov; 
 Telefon: 0213875128; 
 Mobil: 0742111319; 
 E-mail: serbanilie64”gmail.com 
 Cetăţenia: română; 
 Data naşterii. 27 octombrie 1964; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
Experienţa profesională: 
 27.04.2009 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Şef serviciu – inspecţie fiscală; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare activitate serviciu; 
Numele şi adresa angajatorului: ANAF – str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti; 
 

 01.01.2008 – 27.04.2009: 
Funcţia sau postul ocupat: Director – Direcţia de Informaţii Fiscale; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare activitate direcţie; 
Numele şi adresa angajatorului: ANAF – str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti; 
 

 08.10.2007 – 31.12.2007: 
Funcţia sau postul ocupat: Împuternicit cu exercitarea atribuţiilor funcţiei publice de 
conducere de director general adjunct – Activitatea de inspecţie fiscală la DGAMC – 
aparatul propriu ANAF; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare activitate de inspecţie fiscală; 
Numele şi adresa angajatorului: ANAF - Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili – str. Mihail Sebastian, nr. 88, sector 5, Bucureşti; 

 
 06.09.2007 – 07.10.2007: 

Funcţia sau postul ocupat: Împuternicit cu exercitarea atribuţiilor funcţiei publice de 
conducere de director adjunct, la Direcţia Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF; 



Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare activitate de inspecţie fiscală şi 
compartiment de analiză şi sinteză; 
Numele şi adresa angajatorului: ANAF – Direcţia Antifraudă Fiscală – str. Apolodor, nr. 
17, sector 5, Bucureşti; 
 

 09.01.2004 – 05.09.2007: 
Funcţia sau postul ocupat: Consilier; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Inspecţie fiscală, controale inopinate şi încrucişate, 
raportări lunare, trimestriale şi semestriale, referitoare la controale; Proiecte legislative – 
puncte de vedere; 
Numele şi adresa angajatorului: ANAF – Direcţia Generală de Inspecţie Fiscală, Direcţia 
Generală de Inspecţie Financiar Fiscală; Direcţia Antifraudă Fiscală – str. Apolodor, nr. 17, 
sector 5, Bucureşti; 
 

 01.01.2000 – 08.01.2004: 
Funcţia sau postul ocupat: Inspector/consilier; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Control fiscal/Inspecţie fiscală, controale tematice, 
inopinate şi încrucişate; 
Numele şi adresa angajatorului: MFP – Direcţia Generală Control Fiscal; Direcţia Generală 
de Îndrumare şi Control Fiscal; Direcţia Generală de Revizie Fiscală; Direcţia Generală de 
Revizie Fiscală şi de Metodologie şi Proceduri pentru Control – str. Apolodor, nr. 17, 
sector 5, Bucureşti; 
 

 03.06.1997 – 31.12.1999: 
Funcţia sau postul ocupat: Inspector; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Control financiar fiscal/Inspecţie controale 
tematice şi încrucişate; 
Numele şi adresa angajatorului: Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului 
Financiar de Stat Argeş – B-dul Republicii, nr. 118, Piteşti, jud. Argeş; 
 

 11.09.1995 – 17.03.1997: 
Funcţia sau postul ocupat: Contabil şef; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare departament financiar contabil; 
Întocmire buget de venituri şi cheltuieli, dări de seamă trimestriale şi anuale; 
Numele şi adresa angajatorului: Primăria oraşului Topoloveni – Topoloveni, jud. Argeş; 
 

 20.06.1994 – 10.09.1995: 
Funcţia sau postul ocupat: Operator facturare/contabil; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Facturare, introducere facturi în baza de date, 
lucrări de contabilitate; 
Numele şi adresa angajatorului: SC Sitaco SA – şoseaua Viilor, sector 5, Bucureşti; 
 

 01.09.1992 – 20.06.1994: 
Funcţia sau postul ocupat: Director agenţie imobiliară; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonare activitate agenţie imobiliară şi 
reprezentare; 



Numele şi adresa angajatorului: SC Bravo SA/ SC Bravo Group SRL – Bucureşti – sector 
3; 
 

 19.03.1990 – 01.09.1992: 
Funcţia sau postul ocupat: Programator/economist/referent de specialitate; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Programare, implementarea introducerii 
microcalculatoarelor în activitatea statistică, centralizare şi analiză date referitoare la 
indicatorii producţiei industriale; 
Numele şi adresa angajatorului: Comisia Naţională pentru Statistică – B-dul Libertăţii, nr. 
16, sector 5, Bucureşti; 
 

 15.10.1988 – 19.03.1990: 
Funcţia sau postul ocupat: Economist; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: centralizare, agregare, analiza şi sinteza datelor 
raportate de unităţile industriale despre principlii indicatori care caracterizau producţia 
industrială la acel moment; 
Numele şi adresa angajatorului: Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita – Miercurea Ciuc, 
jud. Harghita. 

 
Educaţie şi formare: 
 Calificarea/diploma obţinută: Consultant fiscal/Carnet nr. 4103/2008. 
 
 2007 – 2009 

Calificarea/diploma obţinută: Masterat; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Investigarea fraudelor; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Master. 
 

 1989 – 1990:  
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de absolvire studii postuniversitare; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Conducerea, organizarea şi planificarea 
unităţilor agricole/management; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Academia de Studii 
Economice – Facultatea Economia Producţiei Agricole şi Alimentare; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Postuniversitară. 
 

 1984 – 1988:  
Calificarea/diploma obţinută: Diploma de licenţă; 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Cibernetică economică/economist; 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Academia de Studii 
Economice – Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economice; 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Academic. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine: franceză, engleză; 



 Competenţe şi aptitudini tehnice: certificat de participare la cursul „Elaborarea manualelor 
sub Lotus Forum 3.0” Bucureşti, 4-8.04.2005; 

 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Power Point; 
 Permis de conducere: categoria B, ianuarie 1993. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

SIMIONAŞ, ALEXANDRU CRISTIAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 06.08.1958; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Limbi străine: franceză, engleză. 

 
Studii: Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică Economică, 1982. 
 
Activitate profesională: 
 2009: Director, Regionala (12 judeţe din Muntenia) Bank Leumi România; 
 2003 – 2007: Director, EUROM BANK, Sucursala Piteşti (actuala denumire BANK 

LEUMI ROMÂNIA); 
 2001 – 2003: Director, Banca Transilvania, Sucursala Piteşti; 
 1995 – 2001: Director, Banca Românească, Sucursala Piteşti; 
 1990 – 1995: Inspector, D.G.F.P.C.F.S., Argeş; Director adjunct, Administraţia Financiară 

a Municipiului Piteşti; Inspector de Specialitate, D.G.F.P.C.F.S., Argeş; 
 1983 – 1990: Economist, I.F.E.T., Piteşti; 
 1982 – 1983: Economist Stagiar, I.F.E.T., Suceava, U.F.E.T., Vatra Dornei. 

 
Cursuri de pregătire, perfecţionare: 
 2007: Coaching Perfomant, Bank Leumi România; 
 2005: Arbitru, Camera de Comerţ şi Industrie, Argeş; 
 2001 – 2002: Master off Business Administration – Open University Business School; 
 2001: Bank's Customer Relationship Management Program – International Executive 

Service Corps; 
 2000: Management bancar; 
 1999: Elemente de marketing bancar, IBR; 
 1997: Urmărirea şi controlul creditelor, IBR; 
 1997: Evaluator ANEVAR; 
 1997: Agent valori mobiliare CNVM; 
 1996 – 1997: Principii, metode şi tehnici de creditare, IBR; 
 1995: Contabil autorizat CECAR. 



SORA, TUDOR 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 10.02.1954, comuna Căldăraru, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii; 
 Domiciliul: oraşul Mioveni, judeţul Argeş. 

 
Studii: 
 Liceul Pedagogic Câmpulung, judeţul Argeş, 1974; 
 Facultatea de Drept Bucureşti – Specializarea Drept Economic Administrativ, 1984; 
 Facultatea de Drept Bucureşti – Specializarea Drept (ştiinţe juridice), 1992. 

 
Locul de muncă: 
 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Oficiul registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Argeş. 
 
Funcţia: 
 Consilier juridic. 

 
Contribuţii şi rolul în cadrul istoriei locale: 
 1974 – 1980: ca învăţător, director cu probleme educative şi director de cămin cultural, în 

comuna Căldăraru, am contribuit la instruirea şi educarea tinerelor generaţii din această 
localitate, la păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor culturale al colectivităţii locale; 

 1989: ca jurisconsult al fostului Consiliu Popular Mioveni  (din iulie 1989), am participat, 
activ, la evenimentele din decembrie 1989, fiind persoana care am asigurat trecerea, de la 
fosta conducere administrativă a oraşului, către noile organe ale administraţiei locale; 

 1990 – 1994: ca secretar al Consiliului Local Mioveni, am contribuit, efectiv, la realizarea 
obiectivelor prioritare pe care le-a impus noua conjunctură socio-economică şi politică pe 
care o traversa comunitatea locală: 

• Am asigurat asistenţa juridică pentru noile organe ale administraţiei locale; 
• Am realizat noua structură organizatorică şi funcţională a primăriei şi consiliului 

local, în conformitate cu noua legislaţie; 
• Am participat, efectiv, la aplicarea noilor acte normative în plan economic şi social, 

Legea fondului funciar fiind una dintre cele mai importante în acest sens; 
• Am iniţiat şi finalizat, împreună cu organele administraţiei locale, demersurile 

pentru asigurarea autonomiei locale în plan economic, înfiinţând SC MIVCOM SA 
şi Cooperativa PROGRESUL Mioveni, prin desprinderea patrimoniului local 
deţinut de fostele întreprinderi socialiste de stat şi cooperativele meşteşugăreşti din 
Piteşti; 

• Am contribuit la realizarea noului plan urbanistic al oraşului Mioveni, în cadrul 
căruia au fost proiectate noile edificii: primărie, catedrală, noua şcoală George 
Topârceanu, stadion, pentru care s-a dus o adevărată bătălie, în vederea obţinerii 
aprobărilor şi deschiderii finanţărilor, neexistând autonomie financiară în această 
perioadă. 

 



Din 1994, în funcţia de consultant juridic la Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi, din 
2003, până în prezent, în funcţia de consilier juridic la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Argeş, am avut prilejul să ajut mii de întreprinzători particulari din judeţul Argeş să 
înfiinţeze firme, care contribuie, cu succes, la viaţa economică a judeţului. 



STAN, ELENA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 12 iunie 1960; 
 Adresa: localitatea Topoloveni, str. Blocurilor, nr. 10, judeţul Argeş, România; 
 Telefon: 00400728392474. 

 
Studii: 
 1967 – 1975: Şcoala Generală, Topoloveni; 
 1975 – 1979: Liceul Teoretic, Topoloveni; 
 1980 – 1984: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept. 

 
Perfecţionări: 
 1995: Administraţie Locală – inspector; 
 2002: Managementul Proiectelor; 
 2002: Noutăţi legislative (I); 
 2003: Noutăţi legislativeîn domeniul finanţelor publice şi resurselor umane; 
 2005: Instituţii Europene şi Politici Comunitare; 
 2006 – prezent: Master - Universitatea din Piteşti, specializarea: Managementul Resurselor 

Umane; 
 2006: Guvernare modernă şi dezvoltare locală; 
 2007: Guvernare modernă şi dezvoltare locală; 
 2009: Cadrul legal privind achiziţiile publice şi investiţiile publice. 

 
Carieră profesională: 
 2007 – 2009: Serviciul - Coordonarea Consiliilor Locale, Modernizare – Dezvoltare, 

Consiliul Judeţean Argeş; 
 01.04.2006: Şef Serviciu Legislativ – Transparenţă Decizională; 
 01.03.2005 – 01.04.2006: Şef Serviciu Coordonarea Consiliilor Locale Modernizare – 

Descentralizare; 
 1999 – 01.03.2005: Şef Serviciu Juridic – Contencios, Stare Civilă; 
 1997 – 1999: Şef Birou Juridic – Contencios; 
 1992 – 1997: consilier juridic – Biroul Juridic – Contencios; 
 1992 – Prezent: Consiliul Judeţean Argeş; 
 1984 – 1992: UJCAP Argeş – consilier juridic. 



 
 
 

STANCIU, IOAN  
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 09.04.1932, comuna Săpata, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Teilor, nr. 11, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorită. 

 
Educaţie şi formare: 1953: absolvent al Colegiului Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti. 
 
Experienţa profesională: 
 1953 – 1960: salariat în cadrul Cooperaţiei de Consum, Costeşti; 
 1960 – 1968: U.J.C.C. Argeş-Piteşti, Vicepreşedinte al Cooperativei oraş, Piteşti; 
 1968 – 1974: Şef serviciu U.J.C.C. Argeş-Piteşti; 
 1974 – 1980: Preşedinte al  Cooperativei oraş Piteşti – activitate din care am obţinut locul 

I pe ţară şi de două ori locul II fruntaş pe ţară, cu rezultate economice deosebite; 
 1980 – 1983: Şef serviciu la U.J.C.C., Argeş; 
 1983 – 1993: Preşedinte la Cooperativa de Consum Bascov, unde am obţinut locul I pe 

ţară şi, de două ori, locul II pe ţară, cu rezultate economice deosebite; 
 1993: pensionat şi am înfiinţat, împreună cu soţia mea, societatea S.C. SANDRINA 

COMP Piteşti, cu profil producţie echipament de protecţie şi de lucru, precum şi repere 
din cauciuc pentru piese de schimb auto Dacia.  

 
Diplome şi premii: 
 1998: Diplomă locul III în topul firmelor C.C.I. Argeş; 
 2005: Diplomă de membru fondator al Patronatului I.M.M. Argeş; 
 2006: Premiu de excelenţă al Federaţiei Patronatelor al I.M.M. Argeş; 
 2006: Premiu pentru activitatea desfăşurată a Patronatului Comercianţilor şi 

Producătorilor de Piese Auto România; 
 2008: Premiu special al I.M.M. Argeş. 



STĂNCIULESCU, MIHAELA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. Calea Bucureşti, nr. 22, bl. 34, cod 110134, Piteşti, România; 
 Mobil: 0744674688; 
 Telefon: 0248211101; 
 Fax: 0248211101; 
 E-mail: nanu_mihaela@yahoo.com 
 Naţionalitate. Română; 
 Data şi locul naşterii: 29.06.1964; 
 Sexul: femeiesc; 
 Date de stare civilă: căsătorită, un copil. 

 
Angajator/domeniu ocupaţional: 
 Instituţia: Avocatul Poporului din România, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 
Experienţă profesională: 
 August 2006 – prezent: Instituţia - Avocatul Poporului din România, Biroul teritorial Piteşti 

– Expert coordonator; 
 Octombrie 2006 – prezent: Universitatea Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă – 

Asistent universitar asociat; 
 Noiembrie 1991 – iunie 2006: Serviciul Român de Informaţii – Formaţiunea Analiză 

Sinteză; 
 Septembrie 1984 – octombrie 1991: Administraţie Publică Locală, Primăria Piteşti, 

Consiliul Judeţean Argeş – Funcţionar. 
 
Principalele responsabilităţi şi activităţi: 
 Împuternicit al Avocatului Poporului pentru înfiinţarea, organizarea şi punerea în funcţiune 

a Biroului Teritorial, Piteşti şi Biroului Teritorial, Timişoara; 
 Împuternicit al Avocatului Poporului pentru iniţierea şi asigurarea interrelaţionării între 

reprezentanţii locali ai Ombudsmanului şi autorităţile administraţiei publice locale, Argeş şi 
Timiş; 

 Invitat în cadrul Consiliului Consultativ al instituţiei Avocatul Poporului; 
 Activitate de reprezentare a Avocatului Poporului din România în manifestări interne şi 

internaţionale; 
 Membru al grupului de lucru al instituţiei Avocatului Poporului, în cadrul programului 

„MATRA” de dezvoltare a capacităţii instituţionale, în colaborare cu Ombudsmanul 
Naţional al Olandei; 

 Membru al grupului de reprezentare al Avocatului Poporului, în Programul twinning, 
pentru parteneriatul cu Ombudsmanul din Serbia. 

 
 
 
 

mailto:nanu_mihaela@yahoo.com


Educaţie şi formare profesională:  
 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România, Doctorand în 

studii politice, specializarea relaţii internaţionale, cu tema de cercetare „Dimensiunea 
religioasă a conflictelor din Balcani în perioada Post – Război Rece”, faza de susţinere; 

 Programul MATRA finanţat de guvernul Olandei şi Ombudsmanul Naţional al Olandei – 
„Training de specializare în interviuri organizat pentru membrii instituţiei Avocatul 
Poporului”, la Academia Naţională de Poliţie a Olandei; 

 Universitatea Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, master în 
administraţie publică „Spaţiul Public European”; 

 Universitatea Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specialitatea teologie-asistenţă 
socială; 

 Universitatea Piteşti, Facultatea de Drept, specializarea drept juridic (în curs). 
 
Aptitudini şi competenţe ocupaţionale: 
 Competenţe prin cercetare privind regiunea Europei de Sud Est, spaţiul balcanic şi statele 

desprinse din fosta Yugoslavie, grupuri etnice, religioase şi minorităţi, securitate şi politici 
sociale; 

 Competenţe prin practică privind drepturile omului, drepturi şi libertăţi fundamentale, 
asigurarea echilibrului puterilor în stat, medierea privind îndreptarea actului de 
administrare defectuoasă a autorităţilor publice. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine: engleză; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: abilitate şi capacitate practică de lucru în echipă; 

capacităţi şi abilităţi dobândite prin practică în elaborarea de analize, studii şi strategii în 
domeniul ştiinţelor sociale, administrative, securitate şi apărare, geo-politică şi geo-
strategie; 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: bună capacitate de organizare şi relaţionare; 
 Aptitudini şi competenţe pentru computer: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point; 
 Permis de conducere: Categoria B. 

 
Participări la manifestări interne şi internaţionale: 
 Decembrie 2008, Bucureşti, seminarul „Constituţie şi religie”, organizat de Centrul pentru 

studii constituţionale şi Facultatea de Drept, Bucureşti; 
 Noiembrie 2008, Alba Iulia, conferinţa internaţională „Legislaţia internă şi Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului”, organizată de Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba 
Iulia, Facultatea de Drept; 

 Septembrie 2008, Skopje, Republica Macedonia – conferinţa internaţională „Drepturile 
omului şi drepturile minorităţilor în Europa”, organizată de „Fundaţia Konrad Adenauer” 
din Germania, în colaborare cu Comisariatul European pentru Drepturile Omului şi 
Ombudsmanul Naţional al Republicii Macedonia; 

 Mai 2008, Piteşti, România, Simpozionul internaţional „Itinerariul şi conţinutul formării 
ecumenice”, Universitatea Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă, în colaborare cu 
Episcopia Argeşului şi Muscelului, Consiliul Judeţean Argeş, Institutul de Studii 
Economice „San Bernardino” – Veneţia; 



 Februarie 2008, Bucureşti, România, Seminarul Internaţional „Întărirea capacităţii 
organizatorice şi instituţionale a Avocatului Poporului”, organizat de instituţia Avocatul 
Poporului din România şi Ombudsmanul Naţional al Olandei cu prilejul încheierii 
proiectului MATRA; 

 Noiembrie 2007, Bucureşti, România, „Dinamica Securităţii Mării Negre şi Alianţa Euro 
Atlantică. Riscuri şi ameninţări în Bazinul Mării Negre. Mediul de securitate regională în 
perioada post război rece”, în cooperare cu Institutul pentru Istorie Modernă şi 
Contemporană din Dresda, Germania şi Institutul pentru Studii Politice şi Istorie Militară 
Bucureşti; 

 Noiembrie 2007, Alba Iulia, România, Conferinţa Internaţională „Drepturile Omului” a 
Universităţii Alba Iulia, Facultatea de Drept, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi 
Cultelor din România şi Institutul Român pentru Drepturile Omului; 

 Septembrie 2007, Sofia, Bulgaria, Seminarul Internaţional „Intervenţia Ombudsmanului 
între principiile legalităţii şi bunei administrări”, în parteneriat cu Consiliul Europei – 
Comisariatul European pentru Drepturile Omului, Programul proiect al Ombudsmanului 
Grec „Eunomia”, privind promovarea instituţiilor Ombudsmanului şi Ombudsmanul 
Bulgariei; 

 August 2007, Mangalia, România, Conferinţa Internaţională „Fundamentalismul religios – 
un pericol pentru securitatea mondială”, în colaborare cu Biserica Evanghelică din Sibiu, 
Arhiepiscopia Tomisului, Biserica Evanghelică din Germania, Biserica Luterană din 
Bavaria, Munchen, Institutul „Glaube in der 2 Welt”, Zurich, Secretariatul de Stat pentru 
Culte şi Institutul pentru Studii Politice Apărare şi Istorie Militară; 

 Iunie 2007, Bucureşti, România, Conferinţa Internaţională „Uniunea Europeană şi NATO 
acţionând împreună în spaţiul Sud-Est European – Rolul cooperării Organizaţiilor 
Neguvernamentale”, Bucureşti, în colaborare cu Institutul Diplomatic Român, Institutul 
pentru Studii Politice Apărare şi Istorie Militară, Asociaţia Tratatului Nord Atlantic, 
Comisia Mării Negre pentru Prevenirea Conflictelor, Fundaţia EURISC şi Asociaţia 
Română pentru Legislaţie Internaţională şi Relaţii Internaţionale; 

 Martie 2007, Bucureşti, România, Seminarul Internaţional al Academiei Naţionale de 
Informaţii Bucureşti „România, în contextul politicii de securitate europeană”, Secţiunea 
„Strategii de securitate europeană”. 

 
Articole şi studii: 
 Jurnalul de Studii Juridice/Journal of Legal Sttudies, Universitatea „Petre Andrei”, Centrul 

de Cercetări Juridice, Anul IV, nr. 1-2/2009, Casa de Editură Venus, 2009, articolul 
„Politică şi gen în Balcani. Modele patriarhale în Europa de Sud-Est”; 

 Jurnalul de Studii Juridice/Journal of Legal Studies, Universitatea „Petre Andrei”, Centrul 
de Cercetări Juridice, Anul III, nr. 3-4/2008, Casa de editură Venus, 2008, articolul 
„Raportul dintre stat şi religie”; 

 Magazine for Politica land Social Issues, Political Thought, Year 6, Number 23, 
September, Skopje, 2008, Protection Human and Minority Rights in Europe, Institute for 
Democracy „Societas Civilis”, Skopje and Konrad Adenauer Siftung, articolul „The 
Ombudsman in Romania Works for individuals, p. 45-54; ISSN 1409-9853; 

 European Ombudsman Newsletter, Issue No. 9, October 2007, articolul „Romania – 
Equality of Opportunity, p. 61-62, ISSN 1725-6062; 



 Anales Universitais Apulensis, Series Jurisprudenta 10/2007, Alba Ilia, 2007, articolul 
„Problematica Balcanilor de Vest şi implicaţiile acesteia asupra liberei circulaţii în spaţiul 
comunitar” p. 324-328, ISSN 1454-4075; 

 Dinamica inteligence-ului. Provocări, oportunităţi şi priorităţi – Vol. II; Secţiunea I: mediul 
de securitate în noul context internaţional, articolul: „Consecinţele diferendelor culturale şi 
etnic – religioase asupra securităţii în spaţiul balcanic, p. 184-195, Editura ANI, Bucureşti, 
2007, ISBN general 978-973-7610-34-8; ISBN specific 978-973-7610-36-2; 

 România în contextul politicii de securitate europeană, vol. I, Secţiunea I: strategii de 
securitate europeană, articolul: „România factor de echilibru în stabilitatea etnic-religioasă 
a Balcanilor, p. 137-146, Editura ANI, Bucureşti, 2005; 

 The Bridge, A bimonthly on European Integration, SE Europe the SE Mediterranean, 
01/2008, Issue 8, articolul „Romania – 8 year afterjoining the european union”; 

 European Mediator, European Council, Eumonia Greek Programme, lucrarea „Intervenţia 
instituţiei Ombudsmanului în promovarea şi monitorizarea principiului legalităţii şi al 
bunei administrări”; 

 Revista „Actualitatea Românească”, ziarul românilor de pretutindeni, anul VI, nr. 21-21, 
27.05.2008, articolul „Modalităţile de intervenţie ale instituţiei Avocatul Poporului, în 
privinţa garantării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale reglementate de 
Constituţia României”. 



STĂNCIULOV, BIBIANA DOLORES  
 
 
 

Date personale: 
 Data naşterii: 14.09.1953; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: văduvă; 
 Telefon: 0213402666, 0722705950. 

 
Educaţie şi formare: 
 1962 – 1972: Liceul Traian, Bucureşti; 
 1973 – 1977: Facultatea de Filozofie – Sociologie. 

 
Experienţa profesională: 
 1986 – 1988: Liceul Industrial IOR, Director; 
 1988 – 1990: Inspector personal, Bucureşti; 
 1990 – 1993: Radio România Actualităţi, redactor; 
 1993 – prezent: S.C. SONIMPEX SERV COM S.R.L., Director general.  

Proiecte: 
 2001 – 2002: RICOP, Director general; 
 2007 – 2009: FEADR, Director general; 
 2007 – 2009: Obţinerea Indicaţiei Geografice Protejate, pentru „magiun natural de prune 

Topoloveni”, Director general.  
 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză;  
 Limba engleză;  
 Limba germană. 

 



ŞTEFĂNESCU, LILICA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data şi locul naşterii: 13 mai 1943, Galaţi; 
 Cetăţenia: română; 
 Stare civilă: căsătorită cu arh. Ştefănescu Gabriel. 

 
Studii:  
 Şcoala generală şi Liceul teoretic – Galaţi, perioada 1950 – 1961; 
 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti, perioada 1961 – 1967. 

 
Experienţa profesională: 
 1967 – 1972: Institutul de Proiectare al Judeţului Galaţi: 

Lucrări importante realizate: 
• Detalii de sistematizare a zonei industriale Focşani; 
• Detaliu de sistematizare a zonei Gării Galaţi, proiect premiat de U.A.R., în 1971. 
 

 1972 – 1993: Institutul de Proiectare al Judeţului Argeş (azi, SC Proiect Argeş SA) 
Lucrări importante realizate: 

• Schiţa de sistematizare a oraşului Câmpulung Muscel; 
• Detalii de sistematizare a Zonei Industriale Barbusa – Câmpulung; 
• Studiu pentru dotări, în domeniile: sănătate, învăţământ şi social-cultural, în 

Municipiul Piteşti. 
 
 Primăria Municipiului Piteşti (unde am venit prin transfer): Director al Direcţiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, perioada 1993 – 1997. 
 
 În prezent, sunt pensionar şi lucrez ca PFI, cu B.I.Arh., având drept de semnătură din 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor. 
 
Proiecte personale de arhitectură: 
 Cămin-spital, 200 de locuri, Piteşti – proiect unicat; 
 Blocuri-locuinţe P+10 etaje, cu spaţii comerciale la parter, zona Prundu-intrare din 

autostrada Bucureşti – Piteşti; 
 Blocurile A8, A9, A10, P+8-10 etaje, cu spaţii comerciale la parter, zona centrală a oraşului 

Piteşti. Acest proiect a fost premiat de U.A.R., în anul 1983; 
 Blocuri de locuinţe, zonele Vişoi şi Gruiu, P+4 panouri mari, Câmpulung Muscel. 

 
Proiecte de arhitectură realizate în colaborare: 
 Şcoala generală nr. 3, Piteşti, cu 24 săli de clasă; 
 Liceul de Chimie Prundu, cu 24 săli de clasă, laboratoare, ateliere, cantină şi cămine; 
 Blocuri zona centrală Bascov – proiect premiat de U.A.R., în 1984. 

 
 



Membru al Asociaţiilor Profesionale: 
 Uniunea Arhitecţilor din România, din anul 1968; 
 Ordinul Arhitecţilor din România, din anul 2003. 

 
 



ŞTEFĂNESCU, MARIA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 02.07.1951; 
 Domiciliul stabil: com. Mihăeşti, sat Drăghici, jud. Argeş, tel. 561033; 
 Domiciliul ales: oraş Mioveni, str. Stadionului, bl. F8, sc. C, et. I, ap. 5, jud. Argeş; 
 Starea civilă: necăsătorită; 
 Telefoane: 0248261118; 0741227131; 0730444771. 

 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: 
Studii superioare: 
 1976 – 1980: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, specializarea drept economic-

administrativ; 
 1991: atestat pentru specializarea DREPT (ştiinţe juridice). 

 
Cursuri speciale absolvite:  
 Curs de pregătire profesională a secretarilor birouri executive ale consiliilor populare 

comunale în perioada 10.01 – 16.04.1983; 
 Curs de perfecţionare secretari ai birourilor Executive ale Consiliilor Populare Comunale, 

în perioada 14.11 – 10.12.1988; 
 Cursul „Fundamentarea deciziei administrative”, în perioada 24 – 28 mai 1999; 
 Seminariile de dezvoltare economică Locală PRFM, în perioada martie – septembrie 2000; 
 Cursul „Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale”, în perioada 15 – 

19.07.2002; 
 Curs de perfecţionare „Sistemul electoral român”, în perioada 02 – 06.06.2003; 
 Institutul Naţional de Administraţie, programul de perfecţionare „Managementul 

administraţiei publice locale”, în perioada 08 – 14.08.2004; 
 Institutul Naţional de Administraţie, programul de perfecţionare „Controlul legalităţii 

actelor administrative”, 24 – 28.01.2005; 
 Institutul Naţional de Administraţie, programul de perfecţionare ”Managementul 

administraţiei publice locale”, în perioada 15 – 19.08.2005; 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, septembrie 2005. 

 
Studii postuniversitare de specializare: 
 Drept public şi ştiinţe administrative, cu durata de un an – 2005; 
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
 Cursul de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în perioada 12 – 

16.09.2005; 
 Programul de perfecţionare „Fondurile structurale – promovare pentru oraşele româneşti”, 

21 – 23.03.2006; 
 Institutul Naţional de administraţie Managementul administraţiei publice, 11 – 15.12.2006; 
 Controlul Legalităţii actelor administrative prin contenciosul administrativ, 5 martie 2007 – 

09.03.2007; 
 Seminar: Dezvoltarea urbană, în contextul postaderării la Uniunea Europeană. 



Limbi străine cunoscute: franceză – satisfăcător. 
 
Experienţă profesională: 
 08.10.1973 – 10.02.1975: Bibliotecar – Consiliul Popular, Stâlpeni; 
 10.02.1975 – 01.07.1975: Librar, Centrul de Librării, Dâmboviţa; 
 01.07.1975 – 10.11.1975: Primitor - Distribuitor; 
 10.11.1975 – 15.09.1978: Bibliotecar, Consiliul Popular, Tuşnad, judeţul Harghita; 
 01.09.1980 – 08.08.1994: Secretarul comunei, Consiliul Popular al comunei Ţiţeşti; 
 08.08.1994: Secretarul oraşului, Consiliul Local, Mioveni. 



STEGĂRESCU, MARIA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 12.10.1954; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorită. 

 
Educaţie: 
 1970 – 1974: Liceul Agricol Curtea de Argeş – Profilul Contabilitate şi Merceologie. 

 
Limbi străine cunoscute: franceză. 
 
Apartenenţa la asociaţii profesionale: Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi – 
Secţia Contabili Autorizaţi. 
 
Alte abilităţi: Spirit de echipă, potenţial de muncă, operare PC, permis categoria B. 
 
Poziţie actuală: Contabil Şef,  Centrul Bugetar Ion Mihalache. 
 
Vechime în cadrul firmei/organizaţiei: 7 ani. 
 
Calificări cheie/ocupaţia în prezent:  
 Atestat de Consilier financiar; 
 Curs de broker.  

 
Experienţă profesională: 
 Decembrie 1997 – aprilie 2004:  

Instituţia: Centrul bugetar Ion Mihalache, Topoloveni; 
Domeniul de activitate al întreprinderii: Educaţie şi Învăţământ; 
Funcţia: Contabil şef; 
Responsabilităţi: coordonarea activităţii economico-financiare. 
 

 August 1995 – decembrie 1997:  
Instituţia: ASIROM SA, Localitatea Topoloveni; 
Domeniul de activitate al întreprinderii: Asigurare şi reasigurare; 
Funcţia: Inspector de asigurări; 
Responsabilităţi: coordonarea activităţii de asigurare. 
 

 Decembrie 1980 – august 1995:  
Instituţia: PRESTIND SA, Localitatea Topoloveni; 
Domeniul de activitate al întreprinderii: Prestări servicii în construcţii, confecţii metalice, 
prestări în industria uşoară, modernizări în zootehnie şi producţie panificaţie; 
Funcţia: Contabil şef; 
Responsabilităţi: coordonarea activităţii economico-financiare. 



 Septembrie 1974 – decembrie 1980:  
Instituţia: I.L.F. Argeş – C.L.F., Localitatea Topoloveni; 
Domeniul de activitate al întreprinderii: Achiziţionarea şi prelucrarea legumelor şi 
fructelor; 
Funcţia: Lucrător comercial pe probleme de export; 
Responsabilităţi: coordonarea activităţilor de export ale centrului de produse 
semiindustrializate. 

 
Alte activităţi: Conducerea evidenţelor contabile cu contract de colaborare, cenzor. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

STOIAN, AUREL 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Piteşti, str. Popa Şapcă, bl. P1, sc. B, et. 2, ap. 10; 
 Telefon: 0740223514; 
 E-mail: Aurel.StoianAG@mailmfinante.ro 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 12.01.1949; 
 Starea civilă: căsătorit, un copil; 
 Studii superioare: ASE, Bucureşti, profesia Economist. 

 
Educaţie şi formare: 
 Doctor ştiinţe economice – ASE, Bucureşti; 
 Master - specializarea Management Financiar Contabil, Universitatea Craiova, Facultatea 

de ştiinţe Economice; 
 Master - „Managementul Sectorului Public”, Facultatea de Administraţie Publică, 

Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative; 
 Cursuri de pregătire profesională pe lângă Institutul Naţional de Administraţie Publică 

Bucureşti, specializarea „Finanţe Publice, Buget şi Contabilitate Publică” ; 
 Diverse cursuri – Cursuri de pregătire pe lângă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. (Audit financiar, Standarde internaţionale de 
contabilitate, Evaluarea patrimoniului, Proceduri de lichidare a societăţilor comerciale); 

 Expert contabil evaluator. 
 
Experienţă profesională: 
 2001 – prezent: Comisar şef, Garda Financiară, Secţia Argeş; 
 1990 – 1991: Economist principal, Baza Judeţeană de Aprovizionare, Argeş; 
 1991 – 2001: Inspector de specialitate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Argeş; 
 1970 – 1991: Economist, Comitetul Judeţean Argeş. 

 
Limbi străine cunoscute: engleză, rusă. 
 
Activitate didactică: Lector universitar doctor, Universitatea Piteşti, coautor la diferite cărţi de 
specialitate. 

mailto:Aurel.StoianAG@mailmfinante.ro


STROE, N. CONSTANTINA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Costeşti, str. Alexandriei, bl. D3, sc. C, et. 2, ap. 11; 
 Telefon/fax: 0749195484; 
 Data şi locul naşterii: 29 mai 1951, Suseni; 
 Gradul didactic şi anul obţinerii: I – 1989. 

 
Experienţa profesională: 
 1975 – 2008: Liceul Teoretic, Costeşti, Profesor ştiinţe socio-umane, Diriginte în fiecare an 

şcolar; 
 1997 – 2005: Liceul Teoretic, Costeşti, Profesor ştiinţe socio-umane, Responsabil comisie 

metodică a profesorilor diriginţi; 
 1999 – 2001: Liceul Teoretic, Costeşti, Profesor ştiinţe socio-umane, Director educativ; 
 2005 – 2007: Liceul Teoretic, Costeşti, Profesor ştiinţe socio-umane, Responsabil comisie 

metodică; 
 2008: Şcoala Specială, Costeşti, Director. 

 
Studii şi cursuri: 
 1970 – 1975: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Profesor; 
 13 – 15 octombrie 2006: Casa Corpului Didactic, Consiliere şi orientare; 
 29 – 30 aprilie 2007: Fundaţia Principesa Margareta a României, Dezvoltarea echipei de 

voluntari; 
 12 – 13 mai 2007: Fundaţia Principesa Margareta a României, Strângerea de fonduri în 

comunitate; 
 24 – 25 noiembrie 2007: Fundaţia Principesa Margareta a României, Managementul 

proiectelor; 
 1 – 2 decembrie 2007: Fundaţia Principesa Margareta a României, Tehnici de prezentare. 

 
Publicaţii reviste: 9 articole 
 
Participări la simpozioane ştiinţifice de specialitate: 
 25 octombrie 2006: Seminar interjudeţean – Rolul factorilor educaţionali în integrarea 

şcolară a copiilor cu CES; 
 9 mai 2008: Copiii României, Copiii Europei; 
 20 mai 2006: Dimensiuni ale relaţiei profesor-elev, în contextul noilor abordări 

educaţionale; 
 30 martie – 1 aprilie 2007: Metode şi strategii de atenuare a crizei de adaptare a elevului la 

alt ciclu de învăţământ; 
 17 martie 2007: Şcoala şi educaţia pentru toţi; 
 5 mai 2007: Schimbări de paradigmă în educaţia românească al mileniului a III-lea; 
 27 decembrie 2007: Valenţe formative ale metodelor interactive de predare; 
 27 aprilie 2006: Pământul – Casa noastră, Programul Eco-şcoala; 
 18 – 20 mai 2006, 24 – 26 mai 2007: Seminar – Didactica Internaţional; 



 2007: Sesiune Internaţională – Şcoala, Centrul Cultural Comunitar; 
 13 octombrie 2007: Romanitatea, Cultura, Educaţie-Valori ale perenităţii noastre în lume. 

 
Participări la alte activităţi organizate de ISJ: 
 Am fost evaluator la olimpiadele de ştiinţe socio-umane, în perioada 2005 – 2008. 

 
Alte activităţi desfăşurate: 
 21 martie 2007: Inspecţie specială definitivat, Liceul Topoloveni – Fugulin Mihai; 
 13 mai 2007: Inspecţie curentă, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – Turcescu Alina; 
 18 octombrie 2007: Inspecţie curentă, Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” – Boieru 

Luminiţa; 
 24 mai 2007: Inspecţie specială definitivat, Grupul Şcolar Agricol – Suvergel Paicu 

Florica. 
 
Realizarea unor activităţi în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice: 
 2005: Referat cerc – Evaluare-tradiţie şi modernitate; 
 2006: Referat – Relaţia dintre şcoală şi familie; 
 2006: Referat – Distanţa profesor-elev în timpul orei; 
 2006: Lecţie deschisă – Personalitatea şi laturile ei; 
 2006: Referat – Proiectarea didactică a lecţiei; 
 2007: Referat – Sacrul şi profanul în concepţia lui Mircea Eliade; 
 2008: Lecţie deschisă – Legile generale ale silogismului. 

 
Proiecte în cadrul programelor de reformă educaţională: 13. 



 
 
 

ŞUŢA, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 19 septembrie 1954; 
 Adresa: str. Neagoe Basarab, nr. 106, comuna Domneşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248269035; 0724246771; 
 E-mail: ion-suta@yahoo.com 
 Naţionalitate: română. 

 
Experienţă profesională: 
 Iunie 2002 – prezent: Raiffeisen Bank, Agenţia Domneşti, Director; 
 Mai 1992 – mai 2002: Banca Română pentru Dezvoltare – G.S.G, Agenţia Domneşti, 

Director; 
 Martie 1990 – aprilie 1992: Banca Agricolă, Sucursala Argeş şi Filiala Curtea de Argeş, 

Inspector creditare; 
 Mai 1980 – martie 1990: Direcţia Generală pentru Agricultură Argeş, Consiliul Unic 

Agroindustrial de Stat şi Cooperatist, Domneşti, Economist şef; 
 Aprilie 1974 – mai 1980: Cooperativa de Consum Zonală, Domneşti, Merceolog. 

 
Educaţie şi formare: 
 Octombrie 2006 – iunie 2008: Cursul de Master „Finanţe şi Management în contextul 

Integrării Europene”, din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” – Facultatea de Ştiinţe 
Economice; 

 1973 – 1979: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi 
Cibernetică Economică – diploma de licenţă în Ştiinţe Economice, specializarea Planificare 
şi Cibernetică Economică; 

 1969 – 1973: Liceul Teoretic, Domneşti. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: franceză, rusă; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi organizatoric, 

flexibilitate, adaptabilitate la diverse medii, capacitate de decizie; 
 Aptitudini şi competenţe tehnice: operare calculator (Windows 2000, Word, Excel, Lotus 

Notes, Open Office, Internet, ICBS, ABT); 
 Permis de conducere: categoria B. 

mailto:ion-suta@yahoo.com


TĂNĂSESCU, MIHAI 
 
 
 

Date biografice: 
 Data şi locul naşterii: 11 ianuarie 1956, Bucureşti; 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii; 
 A copilărit şi a revenit, permanent, la bunici, la Valea Mare-Pravăţ. 

 
Studii: 
 Facultatea de Finanţe Contabilitate, ASE, Bucureşti (1978); 
 Specializare „macroeconomie şi politică financiară”, ASE, Bucureşti (1991); 
 Statistica Finanţelor Publice, Fondul Monetar Internaţional, Washington DC – USA 

(1996); 
 Politica bugetară, execuţie şi control – Paris, Ecole Nationale d'Administration (ENA) 

(1992 - 1993); 
 Politici macroeconomice şi finanţe publice – Washington DC, FMI (1996); 
 Politici economice executive, Harvard Business School, SUA (1998); 
 Doctorand ASE Bucureşti – specializarea teme de fiscalitate – Impozitul pe venitul global 

(2000). 
 
Activitate profesională: 
 Şef Serviciu Contabilitate – ICRAL „Vitan”, Bucureşti (1978 - 1983); 
 Economist, Ministerul de Finanţe (1983 - 1990); 
 Director General – Departamentul Veniturilor Statului – impozite directe, Ministerul de 

Finanţe (1990 - 1992); 
 Director General – Departamentul Bugetului de Stat, Ministerul de Finanţe (1992 - 1993); 
 Director General – Departamentul Datoriei Publice, Ministerul de Finanţe (1993 - 1997); 
 Director Executiv Adjunct – Banca Mondială, Washington DC (1997 - 2000); 
 Ministrul Finanţelor Publice (2000 - 2004); 
 Director pentru România al FMI (2009 - prezent); 
 Director Executiv Adjunct – Banca Mondială, Washington DC, pentru un grup de 12 ţări, 

între care şi România (Bulgaria, Ucraina, Croaţia, Moldova, Macedonia etc.) (1997 - 2000). 
 
Publicaţii: 
 Lucrări ştiinţifice, analize economice şi financiare, previziuni macroeconomice, publicate 

în Financial Time, Wall Street Journal, International Herald, Ziarul Financiar etc. 
 
Distincţii şi premii: 
 Cavaler al Legiunii de Onoare în grad de Comandor, conferit de Preşedintele Franţei, în 

2002; 
 Steaua României în grad de Cavaler, conferit de Preşedintele României, în 2002. 



ŢINTILĂ NEACŞU, ELENA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 30.06.1955; 
 Naţionalitatea: română; 
 Starea civilă: căsătorită, 2 copii; 
 Adresa: Primăria municipiului Piteşti, str. Victoriei, nr. 24; 
 Telefon: 0248223586. 

 
Educaţia: 
 1976 – 1980: Facultatea de Drept Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice; 
 2003 – 2005: Studii de masterat, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti. 

 
Limbi străine cunoscute: engleza. 
 
Apartenenţa la organisme profesionale: 
 Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru 

Cetăţeni; 
 Membru în Biroul Executiv al Asociaţiei „Solidaritatea Umană”; 
 Membru al Corpului Specialiştilor în Servicii Sociale, din cadrul Asociaţiei Municipiilor 

din România. 
 
Funcţia deţinută în prezent: Director Executiv al Direcţiei Administraţiei Publice Locale – 
Primăria Municipiului Piteşti, de la 1 ianuarie 1997. 
 
Realizări profesionale: 
 Coordonator de proiecte - crearea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni al Primăriei 

Municipiului Piteşti, deschis la 20 mai 1998, cu asistenţă tehnică din partea CHEMONICS 
INTERNAŢIONAL, contractor USAID; 

 Coautor la ediţia a II-a a Manualului Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni, ediţia 2002, 
finanţat de către USAID, prin contractorul RTI; 

 Trainer în cadrul Centrului Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală CRAIFOR, Craiova, din 2001; 

 Experienţă în programe cu finanţare europeană, coordonator al proiectului „Speranţa”, 
finanţat prin programul PHARE – RICOP, vizând acordarea de servicii sociale persoanelor 
defavorizate – vârstnici, persoane fără adăpost – 2003, al proiectului PHARE – Coeziune 
Economică şi Socială 2004 „Şanse pentru toţi”, care furnizează servicii socio-medicale 
persoanelor adulte cu handicap. 

 
Experienţa profesională: 
 1980 – 1991: SC Lactag SA, consilier juridic; 
 1991 – 1994: SC Trivale SA, consilier juridic; 
 1994 – 1995: Primăria Piteşti, director; 
 1995 – 1996: Primăria Piteşti: secretar municipiu; 



 1997 – 2009: Primăria Piteşti, director executiv. 
 
Călătorii de studii: 
 1997: SUA – program de administraţie publică locală, finanţat de USAID; 
 2001: SUA – program privind liberul acces la informaţii, finanţat de Institutul republican; 
 2007: Olanda; 
 2008: Polonia. 

 
Alte aptitudini: 
 Abilităţi în comunicare; 
 Experienţă în lucrul cu organizaţiile neguvernamentale, membru în echipele de 

implementare ale mai multor proiecte cu finanţare externă; 
 Experienţă în scrierea proiectelor cu finanţare externă. 



TOMESCU, ALEXANDRU 
 
 

Alexandru Tomescu (n. 15 septembrie 1976, Bucureşti) este un violonist român, câştigător al 
numeroase premii naţionale şi internaţionale la festivalurile de muzică clasică. 

Preocuparea sa pentru muzica de cameră îl determină ca, în 2003, împreună cu pianistul 
Horia Mihail şi violoncelistul Răzvan Suma, să formeze „Romanian Piano Trio”, formaţie, deja, 
cunoscută melomanilor din România, prin apariţiile sale în diverse festivaluri din România şi din 
străinătate, precum şi prin turneele MusicON organizate în premieră naţională. Anul acesta, este 
vorba despre un proiect încă mai îndrăzneţ: popularizarea muzicii clasice în oraşe din România, 
care nu au o stagiune simfonică permanentă. În perioada 17 octombrie – 14 decembrie, cei trei 
artişti vor vizita peste 30 de localităţi din ţară, prezentând muzică clasică într-o nouă lumină. 

În septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câştigat dreptul de a cânta la faimoasa vioară 
Stradivarius Elder-Voicu 1702, pentru o perioadă de cinci ani. Vioara Stradivarius Elder, folosită, 
timp de patru decenii, de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi una din cele mai bine conservate 
Stradivariusuri. 

Este angajat ca solist concertist permanent al Orchestrei Naţionale Radio Bucureşti (din 
2002) şi ca solist concertist al Filarmonicii Piteşti (din 2008). 

 
Studii: 
 2001: École Superieure de Musique, Sion, Elveţia – Prof. Tibor Varga; 
 2000: Southern Methodist University, Dallas, Texas – Prof. Edward Schmieder; 
 1995-1999: Conservatorul din Bucureşti – Prof. Ştefan Gheorghiu; 
 1983-1995: Liceul de Muzică „George Enescu”, Bucureşti – Prof. Mihaela Tomescu. 

 
Concursuri internaţionale: 
1999: 
 Premiul I - Concursul internaţional „George Enescu”, Bucureşti – România; 
 Premiul II - „Yehudi Menuhin” – Concursul „M. Long – J. Thibaud”, Paris – Franţa; 
 Premiul special - SACEM pentru cel mai bun recital „M. Long – J. Thibaud”, Paris – 

Franţa. 
 
1997: 
 Premiul II - „Tibor Varga”, Sion – Elveţia; 
 Premiul IV - „Pablo Sarasate”, Pamplona – Spania; 
 Premiul III - International Music Competition, Viena – Austria. 

 
1995: 
 Premiul I – Phenian, Coreea de Nord; 
 Premiul I - „Jeunesses Musicales”, Bucureşti – România; 
 Premiul II - (premiul I nu s-a acordat) „Nicolo Paganini”, Genova – Italia. 

 
1994: Premiul I, Braşov – România. 
 
1993: Premiul I - „Kloster Schöntal”, Schöntal – Germania. 
 



1991: Medalia UNICEF – Parma, Italia. 
 
1990: Premiul I şi marele premiu – titlul de laureat „J. Kocian”, Republica Cehă. 
 
1989: Premiul - „Rudolf Neudörfer”, Berlin – Germania. 
 
1988: Premiul I absolut „Rovere d’oro”, San Bartolomeo – Italia. 
 
1984: Premiul I absolut „Citta di Stresa”, Stresa – Italia. 
 
Concerte şi recitaluri: Albania, Anglia, Austria, Bulgaria, Cipru, Coreea de Nord, Coreea de Sud, 
Costa Rica, Elveţia, Filipine, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia, Japonia, Macedonia, 
Olanda, Republica Cehă, Republica Moldovă, Polonia, România, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria, 
SUA. 
 
Concerte cu dirijori renumiţi: Horia Andreescu, Garry Bertini, Philippe Entremont, Christoph 
Eschenbach, Valery Gergiev, Kurt Masur, Jin Wang. 



 
 
 

TUDOR, GHEORGHE 
 
 
S-a născut la 1 august 1945, în comuna Podari, judeţul Dolj, într-o familie de ţărani. 

Copilăria, dar, mai ales, adolescenţa, au fost două perioade dificile - tatăl, cântăreţ de biserică, 
fiind arestat şi deţinut politic la Aiud. 

 
Studii: 
 Liceul Nicolae Bălcescu, din Craiova;  
 Institutul de Teatru, Bucureşti, clasa de actorie (absolvent în 1966).  

 
Cariera artistică: 
 1966 - angajat la Teatrul Naţional Craiova, devenind, la 21 de ani, unul dintre cei mai tineri 

actori din ţară. După rolurile jucate în studenţie, debutează pe scena Naţionalului craiovean 
în Paznicul tânăr din „Cocoşul negru”, de Victor Eftimiu - un debut destul de modest, 
marcând, totuşi, începutul unei cariere pe care avea să o construiască prin talent, multă 
muncă şi abnegaţie, ajungând unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi actori români;  

 Până la adevărata afirmare, ce a urmat peste câţiva ani, continuă să joace roluri de comedie 
sau dramă, alături de mari actori craioveni ai timpului, reuşind ca, din roluri, de cele mai 
multe ori, mici, să obţină adevărate bijuterii interpretative, ca în „Visul unei nopţi de 
iarnă”, de Tudor Muşatescu, „D-ale carnavalului”, de I.L. Caragiale, sau „Doamna 
nevăzută”, de Calderon de la Barca;  

 În perioadele 1970 - 1980 şi 1980 – 1990, a realizat interpretări de mare profunzime 
artistică, în „Mitică Popescu”, de Camil Petrescu, „Filfizonul pedepsit”, de John Vanbrugh, 
„Unchiul Vanea”, de A.P. Cehov, sau inegalabilul „Pasăre”, din „Piticul din grădina de 
vară”, de D.R. Popescu;  

 În 1969, după trei ani de studiu asiduu, iese la rampă cu primul său recital – „Menestrel la 
curţile dorului”. Succesul a fost nemăsurat, pentru prima dată în România, un om, o chitară, 
farmecul şi poezia ţintuind, în sală, sute de spectatori pentru un timp record: peste două ore 
fără pauză;  

 După alţi doi ani de studii aprofundate, făcute la Institutul de folclor, Bucureşti, urmează al 
doilea recital – „Şapte balade”;  

 Din 1969, anul primului recital şi, până în 1996, Tudor Gheorghe a realizat nu mai puţin de 
22 spectacole-recital de muzică şi poezie;  

 Începând cu 1996, a lansat un adevărat program cultural, intitulat „Tudore, deschide 
poarta!”, care conţine şapte noi recitaluri, şase dintre ele fiind, deja, prezentate publicului, 
iar, cel de al şaptelea, aflându-se în lucru. Primul dintre aceste recitaluri – „Reîntoarcerea”, 
a fost înregistrat în vederea realizării primului CD Tudor Gheorghe, apărut la 1 iunie 1999;  



 Succesul, cariera şi evoluţia lui Tudor Gheorghe pot părea „venite de la sine”, dar, în 
spatele uriaşului succes, se găsesc ani de muncă înverşunată, de studiu intens şi de multe 
oprelişti şi nevoi. Având nenumărate probleme - adevărate ciocniri - cu organele de 
represiune din perioada comunistă, lui Tudor Gheorghe i s-a interzis apariţia în public 
pentru aproape zece ani, până la Revoluţia din 89. I-au fost cenzurate, totodată, 
spectacolele, represiunea culminând în anul 1979, când spectacolul „Pe-un franc, poet”, pe 
versuri de I.L. Caragiale, a fost oprit imediat după premieră. 

 Astăzi, Tudor Gheorghe îşi continuă, neobosit, cariera începută în 1966, susţinând, în 
continuare, recitaluri în ţară şi străinătate şi interpretând roluri dintre cele mai diverse pe 
scena Naţionalului craiovean. 



TUDOSE, MIŞU  
 
 
 

Date personale: 
 Data şi locul naşterii: 09.06.1949, comuna Morăreşti, judeţul Argeş; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Plopilor, nr.17; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Telefon: 0348430505, 0769602710. 
 

Educaţie şi formare: Diplomă de tehnician auto. 
 
Experienţa profesională: 
 1961 – 1978: IRTA Argeş – Piteşti, şef coloană; 
 1978 – 1989: Şef autobază; 
 1989 – 2001: PRODCOOP Piteşti, director; 
 2001 – prezent: CONSUMCOOP Argeş, preşedinte. 

 
Abilităţi şi competenţe:  
 Utilizarea uzuală a calculatorului, cunoştinţe de navigare pe internet, Word, Excel; 
 capacitate de conducere, spirit de iniţiativă, spirit de autoperfecţionare; 
 capacitate de organizare, capacitate de coordonare şi îmbinare a activităţilor firmei. 
 

Aptitudini:  
 abilităţi de comunicare, de coordonare şi munca în echipă; 
 perseverenţă, consecvenţă şi dinamicitate pentru realizarea obiectivelor propuse; 
 flexibilitate pentru rezolvarea situaţiilor noi. 

 



 
 
 

ŢURLEA, MARIN 
 
 
 
Informaţii personale: 
 Adresă: Piteşti, str. B-dul Republicii, bl. E3a, sc. F, et. 3, ap. 7; 
 Telefon: 0248217323; 
 E-mail: turlea_marin@yahoo.com 
 Naţionalitate: română;   
 Data naşterii: 19.06.1954. 

 
Experienţă profesională: 
 25.05. 2009 – prezent: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, nr. 

118, director coordonator adjunct, Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor 
Statului, coordonare activitate specifică A.M.A.V.S.; 

 01.01.2004 – 24.05.2009: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director executiv adjunct, Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor 
Statului, coordonare activitate specifică A.M.A.V.S.; 

 22.07.2003 – 01.01.2004: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director executiv adjunct, Activitatea de Metodologie şi Administrarea Veniturilor 
Statului, coordonare activitate specifică D.M.A.V.S.; 

 11.06.2001 – 15.07.2003: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director, Direcţia de Administrare a Veniturilor Statului, coordonare activitate 
specifică D.A.V.S.; 

 01.04.2000 – 06.04.2001: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director, Direcţia de Administrare a Veniturilor Statului, coordonare activitate 
specifică D.A.V.S.; 

 01.07.1992 – 01.04.2000: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director, Direcţia Impozite şi Taxe, coordonare activitate specifică D.I.T.; 

 01.06.1991 – 01.07.1992: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, director general adjunct, coordonare activitate specifică;  

 01.12.1990 – 01.06.1991: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, şef birou I.C.M., coordonare activitate specifică I.C.M.; 

 01.08.1990 – 01.12.1990: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, b-dul Republicii, 
nr. 118, inspector principal impozite şi taxe, activitate de control agenţi economici; 

 1984 – 1990: S.C.P.V.V. Ştefăneşti, Argeş, şef birou financiar contabilitate, coordonare 
activităţi financiar contabile; 

 1978 – 1984: I.E.E.L.F. Argeş, economist, activităţi financiar contabile. 
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Educaţie şi formare: 
 1995 – 2002: Academia de Studii Economice, Bucureşti, doctorat;  
 1974 – 1978: Academia de Studii Economice, Bucureşti, diploma de licenţă; 
 1969 – 1973:  Liceul Economic, Piteşti, diploma de bacalaureat. 

 
Alte tipuri de studii: 
 Camera Consultanţilor Fiscali din România, Consultant fiscal; 
 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Expert contabil; 
 Camera Auditorilor din România, Certificat de auditor financiar; 
 O.E.C.D. Paris (Centru Budapesta), Certificat impozit pe proprietate; 
 O.E.C.D. C.C.N.M. (Centru Ankara), Certificat - schimbul de informaţii ce intră sub 

incidenţa acordurilor fiscale;  
 Trezoreria SUA, Certificat în managementul colectării impozitelor;  
 Price Waterhouse Coopers, Certificat Standardele Internaţionale de Audit şi Contabilitate. 

 
Limbi străine cunoscute: franceză. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: cunoştinţe operare calculator – nivel mediu. 
 
Permis de conducere: A, B, C, D, E. 



 
 
 

UNGUREANU, MARIA DOINA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: str. Parcului, nr. 13, bl. P28, sc. C, ap. 3; CP 115500; oraş Topoloveni, judeţul 

Argeş; 
 Telefoane: 0248666259; 0745149890; 
 Fax: 0248666469; 
 E-mail: doina.ungureanu@topoloveni.cjarges.ro 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 26.11.1963; 
 Sex: feminin. 

 
Experienţa profesională: 
 1991 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat: Secretar oraş; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activităţi şi responsabilităţi prevăzute în Legea 
215/2001, exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de 
Consiliul Local şi Primar. Coordonarea activităţilor cu caracter juridic, de stare civilă, 
autoritate tutelară, licitaţii publice, participarea la întocmirea proiectelor cu finanţare 
externă; 
Numele angajatorului: Primăria Oraşului Topoloveni; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie publică; 
 

 2000 – 2001: 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predarea noţiunilor de drept; 
Numele angajatorului: Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ; 
 

 1988 – 1991: 
Funcţia sau postul ocupat: Secretar al biroului executiv; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Aplicarea legislaţiei în vigoare. Realizarea 
sarcinilor şi atribuţiilor încredinţate de Consiliul Local, Primar şi/sau prevăzute de alte acte 
normative; 
Numele angajatorului: Primăria Bobiceşti; 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Administraţie publică; 
 

Educaţie şi formare: 
 2002 – 2003: 

Diploma obţinută: Diplomă postuniversitară în domeniul Managementului Administraţiei 
Publice Locale; 
Numele instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice Bucureşti; 

 
 1983 – 1988: 

Calificarea/diploma obţinută: Licenţiat în ştiinţe juridice, diploma de licenţă; 
Numele instituţiei de învăţământ: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, profilul 
Ştiinţe juridice; 
 

 2006 – 2009: 
Calificarea/diploma obţinută: Doctor în Drept Internaţional; 
Numele instituţiei de învăţământ: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept. 
 

Informaţii suplimentare: 
 2001: Curs - Formare secretari; 
 2001: Curs - Relaţii publice – relaţia cu mass-media; 
 Curs - Managementul deşeurilor solide; 
 Curs - Protecţia mediului; 
 2005: Curs - Managementul situaţiilor de urgenţă; 
 2007: Curs - Instrumente pentru o guvernare mai bună; 
 2007: Curs - Achiziţii publice – Management de proiect; 
 2007: Curs - Fondurile Europene Postaderare; 
 2009: Curs - Implicarea Comunităţii în planificare urbană. 

 
 
 



 

 

 

 

 

UNGURENUŞ, GHEORGHE 
 
 
 
Numit, după B.I., Ungurenuş Gh. Gheorghe, dar cunoscut, în colectivitate, cu numele de 

Ungureanu. 
Am venit pe lume în 1930, februarie 17, comuna Stăneşti, judeţul Muscel. 
Ciclul primar l-am făcut la şcoala din Pârâieşti, având ca învăţător pe Maria şi Mihai Dudu, în 

perioada septembrie 1937 - iunie 1941. 
Din septembrie 1941 până în iunie 1949, am urmat învăţământul Şcolii normale Carol I din 

Câmpulung  şi, în urma examenului de diplomă, am ieşit învăţător. 
După examenul de admitere, susţinut în septembrie 1963, am intrat la Institutul de trei ani, fără 

frecvenţă, din Bucureşti, facultatea de Istorie – Geografie, pe care l-am absolvit în 1967,  după 
examenul de diplomă. 

În 1970, am fost examinat pentru gradul doi, iar, în 1974, pentru gradul unu. 
În septembrie 1949, am fost încadrat ca învăţător la Şcoala română din comuna Casasova, 

raionul Reşiţa, regiunea Banat. Aici, am funcţionat până la 1 octombrie 1951. 
De la mijlocul lui octombrie 1951 până la 1 noiembrie 1954, mi-am satisfăcut serviciul militar 

în oraşele: Fălticeni, Iaşi, Bacău, Roman, Bucureşti.  
De la 1 ianuarie 1955 până la 31 august 1957, funcţionez ca învăţător şi instructor superior de 

pionieri  la Şcoala generală Muşăteşti  - Argeş. 
Începând cu 1 septembrie 1957, până la pensionare, 31 august 1992, am funcţionat la Şcoala 

generală Stăneşti – Argeş, după cum urmează: 
 1 septembrie 1957 – 31 august 1966, învăţător; 
 1 septembrie 1966 – 31 august 1968, director la Şcoala Stăneşti; 
 1 septembrie 1968 – 31 august 1978, director coordonator al Şcolii din comuna Corbi, 

Argeş; 
 1 septembrie 1978 – 31 august 1992, profesor: istorie – geografie – muzică  şi diriginte, 

la clasele V-VIII,  Şcoala Stăneşti. 
Colectivul  didactic, format din profesori  cu înaltă calificare şi temeinică pregătire metodică, a 

făcut ca unitatea şcolară să ocupe locul doi, ca valoare şi calitate în rândul unităţilor judeţene. Elevi 
de la şcolile din Slatina, Sboghiţeşti, Corbişori, Domneşti, vin la Stăneşti. Două eleve ale şcolii 
noastre, Tiţa Claudia şi Miu Diana, în ani diferiţi, cuceresc locul unu la Olimpiada de Limba română. 

Am condus brigada sistem revistă a şcolii, echipa de teatru şi corul care a executat  compoziţii 
ale marilor creatori, Verdi, Weber, ori melodii populare din folclor. 

Echipa de dansuri a şcolii a fost de două ori laureată. 



Am condus echipa de teatru, prezentând, pe scena  Căminului cultural, o mulţime de piese ale 
dramaturgilor: Caragiale, Mihail Sebastian, Davidoglu, Victor Ion Popa, Gogol, Moliere, Goldoni, 
Alecsandri. 

Prin munca mamelor, s-au confecţionat 18 costume pentru fete şi 18 pentru bărbaţi, necesare 
echipei de dansuri. 

În fiecare an, am organizat drumeţii şi excursii  în localităţile: Turnu Severin, Hunedoara, 
Deva, Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Mărăşeşti, Iaşi etc.  

Am sprijinit campania de electrificare a satului Stăneşti, în 1958. 
Cu sprijinul elevilor şi părinţilor, am realizat: 
 local pentru  grădiniţa cu patru săli de clasă - a  fost  început în 1973, iar, la 1 

septembrie 1975, printr-un program festiv cu public, localul a fost dat întrebuinţării; 
 teren de fotbal şi volei; 
 pistă sportivă;  
 fântână în curtea şcolii;  
 alee pavată paralelă cu strada;  
 parc cu plante ornamentale; 
 gard din beton şi fier în faţa şcolii.  

În iunie 1957, m-am căsătorit cu învăţătoarea Niţu Elisabeta din Pietroşani. A ocupat postul de 
educatoare şi, mai apoi, învăţătoare la Stăneşti. 

În 1959, sotia naşte pe Marius care lucrează, astăzi, în Miami, S.U.A. 
În 1971, familia sporeşte, venind pe lume Maria –Luiza, plecată cu soţul la Dablin, în Irlanda. 
Împreună cu prof. Hera Nicolae, am elaborat şi editat „Monografia satului Stăneşti”, în anul 

1968. 
Am întocmit lucrarea cu caracter monografic, sprijinit de Ungurenuş Mihai şi Maria, în 2008, 

intitulată „Familii de ieri şi de azi din Stăneşti”. 
În anul 1984, am publicat lucrarea „Toponimia pe Valea Râului Doamnei”, la îndemnul 

profesorului universitar  Pisota, spre a fi folosită la facultăţile de geografie. 
Am terminat lucrarea intitulată „Nume, prenume şi porecle din Stăneşti”. Caut posibilitatea 

materială spre a o publica.  
Munca mea, efortul depus în cei 37 de ani la Şcoala din Stăneşti, a fost răsplătită prin faptul că 

am fost medaliat: 
 în  1970, „Medalia muncii clasa a III-a”;  
 în  1971,  am primit „Medalia a 50-a Aniversare”. 

  



 
 
 

VASILE, ION DAN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: oraş Costeşti, str. Victoriei, bl. B1Jl 23, sc. B, ap. 12, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0248672263, 0740001999; 
 E-mail: danvasile1958@yahoo.com 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 18.03.1958; 
 Profesie: economist. 

 
Experienţa profesională: 
 2004 – 2008: primar, oraşul Costeşti; 
 2001 – 2003: asistent social, referent, primăria municipiului Piteşti; 
 1995 – 2000: viceprimar, oraşul Costeşti; 
 1990 – 1995: inspector, primăria Costeşti; 
 1989 – 1990: preşedinte CPUN – comuna Buzoeşti; 
 1987 – 1989: primar, comuna Buzoeşti; 
 1984 – 1987: secretar UTC, Costeşti. 

 
Educaţie şi formare: 
 Liceul teoretic „Zinca Golescu”; 
 Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. 

 
Limbi străine cunoscute: rusă, engleză. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: absolvent al cursurilor de asistenţă socială. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 1992 – prezent: Consilier local, oraş Costeşti; 
 2006 – 2010: deputat în Adunarea Eparhială a Episcopiei Argeşului şi Muscelului; 
 Primarul anului „Cel mai activ primar de oraş în anul 2006” din România, din partea 

„Asociaţiei Oraşelor din România”; 
 2004 – 2008: Membru în Comisia judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

 
 

mailto:danvasile1958@yahoo.com


Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Absolvent al programului de perfecţionare „Fonduri structurale – provocare pentru oraşele 

româneşti” – organizat de Institutul Naţional de Administraţie Publică; 
 Program perfecţionare „Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice româneşti 

în vederea realizării descentralizării financiare” – organizat de PHARE; 
 1995 – 2008: 15 cursuri de specializare în administraţia publică. 

 
Permis de conducere – categoria B, din anul 1986. 



VASILESCU, CONSTANTIN 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 15 martie 1937; 
 Locul naşterii: comuna Oeşti, judeţul Argeş; 
 Adresa: Bucureşti, Aleea Tohani, nr.1, bl. 30, ap. 6; 
 Telefon: 0213306273. 

 
Studii: Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca, 
absolvent în anul 1960. 
 
Activitatea profesională:  
 Extern prin concurs, 1958, UMF Cluj-Napoca; 
 Intern prin concurs, 1959 – 1961, UMF Cluj-Napoca; 
 Medic de circumscripţie rurală, comuna Ludeşti, judeţul Dâmboviţa, 1961 – 1963; 
 Cercetător ştiinţific stagiar prin concurs, Institutul de Neurologie al Academiei Române, 

1963; 
 Cercetător prin concurs, la Institutul de Neurologie al Academiei Române, 1972; 
 Medic specialist neurologie, prin concurs, Institutul de Neurologie al Academiei Române, 

1972; 
 Docent, Facultatea de Medicină a Universităţii Landului Saar, Hamburg/Saar, Alexander 

von Humboldt-Stiftung, Bonn, Germania, 1973 – 1974; 
 Medic primar neurolog, Institutul de Neurologie al Academiei Române, 1974; 
 Cercetător ştiinţific principal gr. III prin concurs, la Institutul de Neurologie al Academiei 

Române, 1974; 
 Cercetător ştiinţific principal gr. II (echivalent Conferenţiar Universitar) prin concurs, în 

anul 1983, (concurs blocat la Academia de Ştiinţe Medicale şi CNST până în anul 1990), 
când, în urma Memoriului înaintat Comisiei special înfiinţate la CPUN, condusă de domnul 
Nicu Stăncioiu, Comisie care se ocupa de abuzurile şi fărădelegile comise în anii dictaturii 
comuniste, în luna mai 1990, am fost confirmat cercetător ştiinţific principal gr. II, în baza 
concursului susţinut şi câştigat în anul 1983;  

 Medic primar neurolog, Şef de Departament la Institutul Naţional de Neurologie şi Boli 
Neuro Vasculare al Ministerului Sănătăţii, Bucureşti din 1995. 

 
Domenii de competenţă: Neurologie, Boli Neuro Musculare, Neuro Toxicologie, Neuro 
Farmacologie, Electrodiagnostic. 
 
Stagii în străinătate: 
 Docent, Facultatea de Medicină a Universităţii Landului Saar, Hamburg/Saar, Alexander 

von Humboldt-Stiftung, Bonn, Jean Paul, str. 12, 5300 Bonn, Germania; 
 Visiting – Professor; 
 Department of Neurology, „Albert Einstein” College of Medicine, Bronx, New York, 

Morris Park Avenue, New York; 
 Department of Neurology, Hospital of the University of Pennsylvenia, Philadelphia, PA; 



 EMG Laboratory and Neuromuscular Diseases, N.I.N.C.D.S., National Institutes of Health 
Building 10, Room 5N226, Bethesda, Maryland, USA; 

 Department of Clinical Neurophysiology, Harvard Medical School, Boston, 1400 PVW 
Parkway West Roxbury, Mass, USA; 

 Neurological Institute, College of Physicians & Surgeons of Columbia University, New 
York (Prof. L.P. Rowland, R.E. Lovelace); 

 În 1990, am fost invitat ca oaspete Internaţional la al 42-lea Congres al Academiei 
Americane de Neurologie de către Prof. L.P. Rowland, Preşedintele Academiei Americane 
de Neurologie şi ca Visiting-Professor, la Departamentul de Neurologie al Universităţii 
Columbia (Prof. L.P. Rowland, R.E. Lovelace, S. DiMauro), unde am prezentat Conferinţa: 
„Muscle hypertrophy and a syndrome of continuous motor unit activity in hereditary motor 
and sensory neuropathy”; 

 În 1992, am fost invitat ca Visiting-Professor la Clinica de Neurologie a Universităţii din 
Bonn (Direktor Prof. Dr. F. Jerusalem), la Clinica de Neurologie a  Universităţii din Mainz 
(Direktor Prof. Dr. H.C. Hopf), unde am prezentat Conferinţa: „Muscle hypertrophy and 
syndrome of continuous motor unit activity in Guillain-Barre polyneuropathy” etc.; 

 Am realizat 85 de lucrări ştiinţifice publicate în numeroase reviste de specialitate din 
străinătate şi ţară, care au fost preluate, prin citare, în peste 200 lucrări ştiinţifice şi tratate 
de specialitate care au apărut în prestigioase reviste şi tratate de specialitate în SUA, 
Europa de Vest, Japonia, Australia, Canada etc.  

  



VIŞOIU, VALENTIN  
 
 

 
Date personale: 

 Data naşterii: 25.10.1967; 
 Domiciliul: Piteşti, Str. Trivale, nr. 54 A; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0248223500, int. 4002; 0745111222; 
 E-mail: visoiu@conarg.ro. 

 
Educaţie şi formare: 1988 – 1994: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Inginerie, Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini, specializarea inginer. 
 
Experienţa profesională: 
 1988 – 1991: TCIND Piteşti – Antrepriza de montaj instalaţii, lăcătuş în construcţii civile şi 

industriale; 
 1991 – 1992: SC SIMARC SA – Piteşti, lăcătuş în construcţii civile şi industriale; 
 1993 – 1994: SC FULIMPEX SRL - Piteşti, domeniul comerţ, asociat, gestionarea 

activităţii societăţii;  
 1995 – 2000: SC VASICOS CENTER SRL – Piteşti, manager, exploatare, prelucrare şi 

export lemn; 
 2000 – 2007: SC CONARG SA – Piteşti, Director general, profil construcţii civile şi 

industriale: 
• 2002 – 2005: Centrul logistic de comercializare şi distribuţie piese schimb Dacia-

Renault, integral; 
• 2002: METROU Piteşti; 
• 2003: EURO APS, PEUGEOT Bucureşti, METROU Bucureşti;  
• 2003 – 2004: Showroom-Service-Depozit PEUGEOT Piteşti, Fabrica textile 

MILBRO Bucureşti; 
• 2003 – 2005: Amenajare, Piaţa Ceair, Piteşti; 
• 2004 – 2004: Apartamente de lux, zona Herăstrău, Hypermarket Cora Lujerului, 

Showroom OPEL-CHEVROLET, CITROEN şi TOYOTA, Piteşti; 
• 2006: Showroom şi service PEUGEOT, Pantelimon, Magazin universal BIG, 

Câmpulung, Hala producţie şi birouri CAFEA FORTUNA, Bucureşti, Hala 
industrială HONEYWELL GARETT, Bucureşti, Showroom şi depozite IKEA, 
Băneasa, Hala logistică UNIQUE DELAMODE, Otopeni; 

• 2006 – 2007: Ansamblul rezidenţial QUADRAPLACE, Bucureşti, PUGEOT, 
Ploieşti – showroom şi service, Hala cutii viteze MT1 Dacia- Renault, LINK 
MALL şi AMENITY BUilding, Băneasa; 

• 2007: Parcul logistic Bucureşti Vest – faza 1, EQUEST PARTNERS; 
• 2007 – 2008: Sediu birouri şi hala logistică LAZĂR COMPANY, Centrul 

comercial JUPITER, Piteşti. 
 



Premii, distincţii: Numeroase premii şi distincţii de apreciere a activităţii, rezultatelor şi 
performanţelor economice şi de calitate, personale şi pentru societăţi manageriale, ca director 
general. 

 
Alte funcţii deţinute: 
 Membru al Asociaţiei Inginerilor din România; 
 Membru al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri. 
 

Aptitudini şi competenţe:  
 Operare uzuală PC, , Word, Internet Explorer, Excel; 
 Practicant al sporturilor cu motor; 
 Aptitudini de comunicare, dialog şi lucru în echipă, de reprezentare şi colaborare la nivel 

decizional, cu instituţii publice şi private; 
 Experienţă în organizare, conducere, coordonare şi control la nivel de top management al 

unei societăţi. 
 

Limbi străine cunoscute: Limba engleză – vorbit, citit şi scris mediu; 
 



 
 
 

VLĂSCEANU, GHEORGHE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 20.01.1961; 
 Adresa: Dragoş Vodă, nr. 7, bl. P 24, sc. B, ap. 9, Piteşti, România; 
 Telefon: 0348424882; 0722430671; 
 E-mail: vlasceanu.gheorghe@rccag.ro 
 Naţionalitate: română. 

 
Experienţă profesională: 
 16.10.1985 – 15.04.1991: şef serviciu financiar, la Direcţia Generală pentru Agricultură, 

Argeş; 
 16.04.1991 – 15.07.1993: inspector de specialitate, la Inspectoratul Teritorial Financiar de 

Stat, Piteşti (România); 
 16.07.1993 – 16.05.2001: controlor financiar, la Curtea de Conturi a României; 
 16.05.2001 – prezent: director adjunct la Curtea de Conturi a României. 

 
Educaţie şi formare: 
 16.10.2002 – 05.01.2007: Universitatea din Craiova, domeniul Economie, Diploma de 

doctor; 
 15.09.1981 – 15-07.1985: Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi 

Economie Agrară Bucureşti, Diploma de licenţă; 
 15.09.1976 – 15.06.1980: Liceul Teoretic Topoloveni, Diploma de bacalaureat; 
 15.08.1968 – 15.05.1976: Şcoala Generală Râncăciov, Călineşti, judeţul Argeş, absolvent. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine: engleza; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii 

multiculturale, o bună capacitate de comunicare; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: conducător, în prezent, responsabilul unei echipe 

compuse din 18 oameni, spirit organizatoric (experienţă în logistică), experienţă bună a 
managementului echipei, competenţe dobândite prin formare profesională, context 
profesional, seminarii; 

mailto:vlasceanu.gheorghe@rccag.ro


 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: o bună stăpânire a instrumentelor 
Microsoft Office (Word, Excel şi Power Point); 

 Permis de conducere: categoria B. 



VOICU, ION 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 27.04.1938; 
 Locul naşterii: comuna Bradu, judeţul Argeş. 

 
Experienţă profesională: 
 Ministerul Finanţelor – Direcţia de Control Financiar de Stat Argeş, din 10.08.1959 – 

01.09.1993; 
 Camera de Conturi Argeş, din 01.09.1993 – 15.05.2001. 



VORNICEANU, MARIUS 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Data naşterii: 24 septembrie 1954; 
 Locul naşterii: Humele, judeţul Argeş; 
 Adresa: Bucureşti, sector 6, str. Nera 2, bl. OD5, sc. D, et. 3, ap. 136; 
 Telefon: 0733233217; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Stagiu militar: satisfăcut; 
 Naţionalitate: română. 

 
Studii: 
 1969 – 1973: Liceul Nicolae Bălcescu, Piteşti, diploma Bacalaureat; 
 1974 – 1978: Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, Universitatea Alexandru I. Cuza, Iaşi, 

diploma de Licenţă şi de Merit; 
 1983 – 1984: ASE Bucureşti, diploma de absolvire în Relaţii valutare financiare şi fiscale, 

interne şi internaţionale; 
 1994 – 1998: ASE Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Doctor în Economie; 
 2005: Colegiul Naţional de Apărare, diploma de absolvire; 
 1992: OECD, Viena, diploma de absolvire; 
 1995: Academia FBI, diploma de absolvire; 
 1996 – 1997: Ministerul Finanţelor din Ungaria, diploma de absolvire; 
 1999: Ministerul Finanţelor din Franţa, diploma de absolvire; 
 1999: Şcoala Superioară din Ludwisburg – Germania, diploma de absolvire; 
 2001: Academia Federală de Finanţe, Germania, diploma de absolvire; 
 2002 – 2004: Programul de Cooperare Bilaterală România – Olanda, diploma de absolvire; 
 2000: Camera Auditorilor din România, Membru al Consiliului Camerei Auditorilor din 

România; 
 1992: CECAR, Expert contabil; 
 2003: ANEVAAR, Expert evaluator ANEVAAR; 
 2006: Camera Consultanţilor Fiscali din România, Consultant fiscal. 

 
Activităţi pe linia elaborării actelor normative din M.F.P.: 
 Coordonator al colectivului Ministerului Finanţelor care a elaborat şi susţinut la nivelul 

Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Guvern, Camera Deputaţilor şi Senat în 
comisii şi în plen (direct şi nemijlocit), Legea nr. 87/1994, pentru combaterea evaziunii 
fiscale; 

 Membru direct şi permanent al colectivului care a elaborat proiectul Codului de procedură 
fiscală, ca reprezentant al D.G.I.F.; 

 Consultant activ şi permanent la elaborarea Codului Fiscal, precum şi la modificările şi 
completările la Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală; 

 Membru al colectivelor de specialitate care au organizat dezbateri şi au iniţiat proiecte de 
acte normative pe linie fiscală, împreună cu specialişti din Franţa, Germania, Olanda, 
Spania; 



 Coordonator de proiect în cadrul programului de colaborare bilaterală România – Olanda, 
cu tema: „Îmbunătăţirea activităţii de control fiscal” (2002 - 2004); 

 Participant, în calitate de membru, la şedinţele Comisiei Fiscale din cadrul M.F.P., ca 
locţiitor al Directorului Executiv al D.G.A.M.C. 

 
Cariera profesională: 
 Octombrie 2008 – prezent: Curtea de Conturi a României, Consilier de conturi; 
 Noiembrie 2007 – octombrie 2008: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia de 

Reglementare şi Monitorizarea Jocurilor de Noroc, Director; 
 Octombrie 2007: D.G.A.M.C., Director general adjunct; 
 Mai – septembrie 2007: D.G.A.M.C., Director executiv; 
 Decembrie 2002 – aprilie 2007: D.G.A.M.C., Direcţia Control Fiscal, Director executiv 

adjunct; 
 August 1998 – decembrie 2002: Ministerul Finanţelor, Direcţia Generală de Control Fiscal, 

Director general adjunct; 
 1993 – iulie 1998: Ministerul Finanţelor, Garda Financiară Centrală, Comisar general 

adjunct; 
 1992 – 1993: D.G.F.P.C.F.S., Direcţia Control Financiar de Stat, Director; 
 1990 – 1992: Ministerul Finanţelor, Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat, Şef 

serviciu; 
 1986 – 1989: Ministerul Finanţelor, Departamentul Veniturilor Statului, Şef Revizie 

Fiscală;  
 1978 – 1986: Ministerul Finanţelor, Inspecţia Teritorială Financiară de Stat, Bucureşti, 

Inspector. 
 
Activităţi didactice şi ştiinţifice: 
 1991 – 1994: Universitatea Iosif Constantin Drăgan, Cadru didactic; 
 1993 – 2000: ASE, Cadru didactic asociat; 
 2000 – 2004: Universitatea Titu Maiorescu, Lector Universitar Doctor; 
 2004 – prezent: Universitatea Spiru Haret, Lector Universitar Doctor. 

 
Publicaţii, lucrări: 
 Controlul activităţii economice, Tribuna Economică, Buletin economic legislativ, nr. 1-2, 

1994; 
 Controlul fiscal în condiţiile trecerii la economia de piaţă, vol. „Tranziţie economică şi 

reforma fiscală”, Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 1996; 
 Consideraţii privind modalităţile de perfecţionare a controlului fiscal, Revista Impozite şi 

Taxe, nr. 6, 1995; 
 Soluţionarea litigiilor societăţilor comerciale, Tribuna Economică, Buletin economic 

legislativ, nr. 4, 1994; 
 Morala, factor de stabilitate socială, Metode şi tehnici specifice utilizate în activitatea de 

control fiscal, Ed. Ministerului de Interne, 2002; 
 Fiscalitate, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008; 
 Convenţia corporativă şi auditul intern, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2009. 

 
Limbi străine: engleza. 



Cunoştinţe operare pe calculator: Word, Internet. 



ZEVEDEI, NICOLAE 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Adresa: Aleea Trandafirilor, vila 1, ap. 1, Curtea de Argeş; 
 Data, locul naşterii şi familia: născut la 26 mai 1940, în comuna Muşăteşti, sat Vâlsăneşti, 

judeţul Argeş, ca fiul cel mic din cei 4 fraţi ai lui Nicolae şi Elisabeta Zevedei. 
 
Educaţie şi formare: 
 Şcoala elementară din comună; 
 În 1963, obţine diploma de maturitate 5066/2097/10.09.1963, eliberată de Liceul „Nicolae 

Bălcescu” din Piteşti; 
 În 1965, absolvă Şcoala de Maiştri Craiova – specialitatea Instalaţii, an în care se şi 

căsătoreşte, iar, pe 6 iunie 1968 şi, apoi, pe 25 decembrie 1969, se nasc cei doi băieţi 
Bogdan, respectiv, Radu, actualmente, ingineri, căsătoriţi. 

 
Distincţii obţinute: 
 Ordinul Muncii clasa a III-a – prin Decretul Prezidenţial 149/1974. 

 
Locuri de muncă: 
 La 27 ianuarie 1958, se angajează ca instalator la Trustul Regional de Construcţii, Argeş; 
 În anul 1965, în urma absolvirii Şcolii din Craiova, devine maistru instalaţii în cadrul 

Trustului de Construcţii, Argeş; 
 Din 1970, devine maistru principal în şantierul 5 instalaţii din cadrul Trustului, iar, până în 

anul 1973, va fi transferat în diferite obiective din judeţ ale Trustului, ca şef de lot; 
 Din anul 1973, face parte din Comitetul judeţean Argeş, ca lucrător în politică, an în care se 

mută cu familia din Curtea de Argeş la Piteşti, făcând parte din colectivul TRUSTULUI 
DE CONSTRUCŢII HIDRO ARGEŞ-OLT, până în anul 1977; 

 În anul 1977, se mută, din nou, la Curtea de Argeş, unde devine (ca funcţie de stat) 
viceprimarul oraşului Curtea de Argeş; 

 În anul 1984, devine Primarul oraşului Curtea de Argeş; 
 În anul 1986, devine primarul Municipiului Piteşti şi activează până în 1989; 
 Din anul 1991, până în 1995, înfiinţează, împreună cu familia, societatea cu răspundere 

limitată SC PLEMI SRL; 
 Din anul 1995, activează, ca şef de birou, iar, apoi, ca Director, în cadrul SC Dacosport 

Piteşti, până la 01.06.2000, când se pensionează pentru limită de vârstă; 
 În anul 1996, a candidat ca Primar al Municipiului Curtea de Argeş, când deşi are cele mai 

multe voturi în primul tur, la al doilea tur de scrutin se clasează pe locul secund; 
 Din 1996 până în 2004, activează ca şi consilier local al Municipiului Curtea de Argeş. 

 
Trăsături personale: 
 O persoană comunicativă, maleabilă, bun organizator, iubitor de natură şi frumos, pescar 

(captura record – păstrăv 8,9 kg prins la undiţă în lacul Vidraru), microbist etc., cu realizări 
deosebite în cadrul activităţii şi a funcţiilor deţinute, un om pentru oameni. 
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