
Anexa1 

    Experienţa profesională: 

De la - Până  la Locul  Instituţia Funcţia Descriere 

1977-1989 Tulcea – Direcţia Comercială –  economist  

1989-1990 Tulcea – Direcţia Comercială–  şef contabil şi 
dir.adj. 

 

1990-1992 Tulcea – Prefectura judetului Tulcea  director adj.  

1992-1995  – Consiliul jud.Tulcea –  director adjunct  

1995-1996  – Consiliul jud.Tulcea –  director gen. 
adjunct 

 

1996-2003  – Consiliul jud.Tulcea -  director general  

2003-prezent  - Consiliul jud.Tulcea - director executiv  

 

Anexa 2 

Alte  calificări  

1998 – 1999 – responsabil financiar – proiecte în cadrul Programului PHARE derulate de 

Consiliul judetean Tulcea. 

*Expert contabil 

*Auditor financiar 

*1995 – <Directori programe-prognoze-buget-finanţe>  organizat de Centrul de perfecţionare a funcţionarilor 
publici din administraţia publică locală Bucureşti 

*1996 - <Management administrativ> organizat de Centrul teritorial de perfecţionare profesională a 
reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală Bucuresti 

*1998 - <Evaluarea patrimoniului public> organizat de Centrul teritorial de perfecţionare profesională a 
reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală Bucuresti 

*1998 - <Abilităţi manageriale în administraţia publică> organizat de Centrul teritorial de perfecţionare 
profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală Bucuresti 

*1998 - <Bugete Locale-Reformă şi Decizie> organizat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) şi Chemonics Internaţional 

*1999 - <Formare de formatori în domeniul bugetelor> organizat de Opportunity Associates-Romania, Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Chemonix Internaţional 

*1999 - <Implementarea legii privind finanţele publice locale> organizat de Partners Romania – FPDL şi 
Centrul teritorial de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti 

*1999 - <Administraţia locală în slujba dezvoltării economice şi a îmbinătăţirii calităţii vieţii> organizat de 
Institutul Fordoc Călăraşi 

 *2000 - <Local Government Financial Management> organizat de Local Government Assistance Program, 
Romania (LGA) şi United States Agency for International Development (USAID) în America 

*2000 - <Reguli generale privind aplicarea auditului intern la instituţiile publice> organizat de Ministerul de 
Finanţe şi Consiliul judeţean Brăila în colaborare cu Fundaţia pentru o societate deschisă 



*2001 - <Managementul proiectelor> organizat de Asociaţia de Prietenie Romăno-Franceză 

*2001 - <Birou de consultanţă pentru promovarea proiectelor de dezvoltare regională> organizat de 
Consiliul judeţean Tulcea şi Centrul de Resurse pentru O.N.G. – Tulcea 

*2002 - <Creşterea capacităţii structurilor asociative din administraţia publică locală de a planifica şi 
derula programe de instruire> organizat de Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) – RTI 

*2002 - <Curs de formare formatori> organizat de Institutul European de Administraţie Publică Luxemburg 

*2003 - <Indicatori de analiza economica socio-teritoriala> – organizat de CRFCAPL si ADECJR 

*2003 - <Programele multianuale si bugetele de investitii> organizat in cadrul Programului GRASP 

*2003 - <Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the Public 
Procurement contract > / organizat de Ministerul Finantelor Publice si ICON - INSTITUT EIPA SVASTA Consult 
CIEEL  

*2004 - <Formare formatori in domeniul finantelor publice locale> - organizat de Ministerul Administratiei si 
Internelor - Institutul National de Administratie  

*2004 - <Programul de formare a Trainerilor „Planificarea, Elaborarea si Scrierea Proiectelor”>  - organizat 
de FPDL si USAID/GRASP 

*2004 - <Progect management in world bank-funded projects: Control of project delivery, procurement 
and financial management procedures> - International Labour Organisation International Training Centre Turin  

*2004 - <The seminar on European Project Management> - USAID/DAI 

*2004 - <Management financiar si bugetar> - organizat de USAID/GRASP, DAI, ADECJR 

*2004 - <Planificarea multianuala a investitiilor> - organizat de USAID/GRASP, DAI, ADECJR 

*2004 - <Achizitii publice> - organizat de USAID/GRASP, DAI, ADECJR 

*2005 - <Intarirea capacitatii institutionale a administratiei publice romanesti in vederea realizarii 
descentralizarii financiare> - organizat de MAI, MFP 

*2006 - <Permisul European de Conducere a Computerului Start> organizat de ECDL Romania 

*2006 - <Financial Management of Structural Funds> organizat de Hermes Training, Laboratorio di Scienze 
della Cittadinanza si Centru Regional de Formare Continua Bucuresti 

*2011 - < Formator> - curs de perfecţionare organizat de Perform Center SRL si acreditat de MMFES ş i MECT 

*2011 - <Auditul public intern prin cooperare> - seminar organizat de Asociaţia Comunelor din România în 
parteneriat cu Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România  

*2011 - <Comunicare în limba oficială> - curs de formare continuă pentru mediatori organizat de Patronatul de 
Comerţ. Turism, Industrie şi Servicii şi acreditat de MMFES şi MECT 

*2012 - <Prezentare utilizare Elo> - organizat organizat în cadrul proiectului „Dezvotarea serviciillor electronice 
către cetăţeni şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea” 

 

Anexa 3 

Publicatii : 

  1. „Bazele contabilitãtii“ 

2. „Stadiul descentralizării financiare în România“ - 2003 

3. „Contabilitatea in partida dubla la comune „ - 2004 



4. „Analiza teritoriala - Indicatori economico - financiari specifici administratiei publice locale la 
nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est“ 

5. „Indicatori economico - financiari instrument de analiza manageriala a administratiei publice“ 

6. „Cod de conduita a membrilor A.D.E.C.J.R.“ 

7. Articole de specialitate publicate in Revista de Administraţie Publică Locală. 


