
Curriculum vitae 

              Europass 
 

 

          Informaţii personale 
                                        Nume/Prenume  Creţu Mircea Dorin 

                                                 Adresă(e)  Str. Morilor nr.55A, Sibiu  

                                                    Telefon                 0269210882 

                                              E-mail(uri)                 mircea.cretu@sb.anofm.ro   

                                  Naţionalitate(-tăţi)                  Română 

                            Data naşterii                  14.07.1961 

                                                         Sex                  Masculin 

 

 

   Experienţa profesională 
  

Perioada                 8.05.2014 pana in prezent 

                       Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator terţiar de credite; 

                                                                                Planificarea, conducerea,coordonarea, controlul activităţii instituţiei 

              Numele şi adresa angajatorului                 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , Str.Morilor nr.51A,Sibiu      

     Romania        

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă 

 

 

 Perioada                14.05.2012 pana in 7.05.2014 

                       Funcţia sau postul ocupat   Subprefect 

   Activităţi şi responsabilităţi principale analizarea activitatii desfasurate de serviciile publice deconcentrate,de           

                                                                                serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple 

                                                   si de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a   

      vehiculelor. 

              Numele şi adresa angajatorului                 Institutia Prefectului-judetul Sibiu          

Tipul activităţii sau sectorul de activitate               administratie publica         

  

  

 Perioada                28.04.2011 pana in 11.05.2012 

                       Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator terţiar de credite; 

                                                                                Planificarea, conducerea,coordonarea, controlul activităţii instituţiei 

              Numele şi adresa angajatorului                 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , Str.Morilor nr.51A,Sibiu      

     Romania        

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă 

 

 

      Perioada              16.03.2011 pana in 28.04.2011 

                       Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator terţiar de credite; 

                                                                                Planificarea, conducerea,coordonarea, controlul activităţii instituţiei 

              Numele şi adresa angajatorului                 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Str.13 Decembrie nr.12     

     Calarasi , Romania        

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă 

 

 
                                                  Perioada               27.09.2010 pana in 16.03.2011 

                       Funcţia sau postul ocupat  Director  

   Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate 

              Numele şi adresa angajatorului                 ACSTAL S.A. , str. Mihai Viteazu 16, Tălmaciu ,România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii publice 

 

 

                                                  Perioada               27.09.2010 pana in 16.03.2011 

                       Funcţia sau postul ocupat  Consultant 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Legatura cu mass-media si electoratul 

                                                                 



              Numele şi adresa angajatorului                 Camera Deputatilor,Palatul Parlamentului,sector 5,Bucuresti,Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii publice 

   

 

      Perioada              20.05.2010 pana in 25.09.2010 

                       Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator terţiar de credite; 

                                                                                Planificarea, conducerea,coordonarea, controlul activităţii instituţiei 

              Numele şi adresa angajatorului                 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Str. Morilor nr 51A,Sibiu 

                                                                 Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă 

                         

 

                                                 Perioada  1.08.2009 pana in 20.05.2010 
                      Funcţia sau postul ocupat                Director  

    Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate 

               Numele şi adresa angajatorului ACSTAL S.A. , str. Mihai Viteazu 16, Tălmaciu ,România 

      Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii publice 

                                                 

 

                                                  Perioada    Din iunie 2005 până în 22.05. 2009  
                       Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 

   Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator terţiar de credite; 

                                                                                Planificarea, conducerea,coordonarea, controlul activităţii instituţiei 

              Numele şi adresa angajatorului                 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Str. Morilor nr.51 A, 

     Sibiu,Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă 

                         

 

                                                  Perioada Din octombrie 2003 până în iunie 2005 

                         Funcţia sau postul ocupt  Director 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate 

               Numele şi adresa angajatorului               ACSTAL S.A, Str. Mihai Viteazu 16 Tălmaciu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii publice 

                                                  

 

                                                   Perioada Din iulie 1996 până în aprilie 2003 

                        Funcţia sau postul ocupat Primar 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator principal de credite; 

                                                                                Conducerea serviciilor publice locale 

                                                                                Îndeplinirea funcţiei de autoritate publică 

               Numele şi adresa angajatorului Primăria, Str. Nicolae Bălcescu 24 Tălmaciu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţia publică locală 

                                                    

 

                                                   Perioada  Din martie 1992 până în iulie 1996 

                        Funcţia sau postul ocupat Viceprimar 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea serviciilor de urbanism, amenajarea teritorului şi investiţii 

                Numele şi adresa angajatorului Primăria, Str. Nicolae Bălcescu 24, Tălmaciu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 

                                                     

 

                                                   Perioada               Din noiembrie 1986 până în februarie 1992 

                        Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare SDV – uri 

               Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Mecanică Mârşa – Avrig, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii de maşini 

 

 

 
       

 

 

 

   

 

 



Educaţie şi formare 

 

 
Perioada                 11 - 15.11.2013 

                Calificarea / diploma obţinută  Adeverinta de participare la Programul de pregatire profesionala a inaltilor    

     functionari publici 

 

           

           Disciplinele prinicipale studiate /  Elemente de management integrat al ordinii publice si al situatiilor de urgenta 

        competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institutul de Studii pentru Ordine Publica al Ministerului Afacerilor Interne  

 
   Perioada                 2013        

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire pentru Programul pilot de formare specializata adresat  

  Corpului prefectilor si subprefectilor organizat in cadrul proiectului 

  „ Consolidarea performantei prefectilor si subprefectilor din Romania in  

  Contextul integrarii in Uniunea Europeana si al descentralizarii administrative 

  si financiare ’’ 

 

           Disciplinele prinicipale studiate /  Implementare politicilor publice in teritoriu 

        competenţe profesionale dobândite   Asigurarea legalitatii in teritoriu 

     Conducerea si coordonarea serviciilor publice deconcentrate 

     Managementul situatiilor de criza 

     Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si promovarea dialogului social 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Agentia Nationala a Functionarilor Publici  

 
                  Perioada  2012 - 2013 

                Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire al Programului de formare specializata pentru ocuparea  

     unei functii publice , corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici  

     pentru anul 2012 

           

           Disciplinele prinicipale studiate /  Administratia publica in contextul integrarii in Uniunea Europeana ,  

        competenţe profesionale dobândite                Managementul resurselor umane in administratia publica, Administratie publica   

                                                                                moderna si eficienta , Managementul strategic si politici publice , Management 

                                                                                public si abilitati manageriale, Comunicare si imagine publica , Management   

                                                                                financiar si bugetar ,  Management de proiect si fonduri structurale 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Agentia Nationala a Functionarilor Publici 
 
                                                 Perioada 2009 

                Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

           

           Disciplinele prinicipale studiate /  Auditor intern 

        competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ S.C.COMETAM S.R.L. Bucuresti  

 
                                     Perioada 2008 

                Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

           

           Disciplinele prinicipale studiate /  Management şi strategie  

        competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ S.C. CET Centrul European de Training, Bucureşti 

                         / furnizorului de formare 

 

                                                  Perioada 2007 

                Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

          Disciplinele prinicipale studiate /  Managementul proiectelor  

        competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ S.C. CET Centrul European de Training, Bucureşti 

                         / furnizorului de formare 



                                                 

                                                 Perioada 2005 – 2007 

                Calificarea / diploma obţinută  Master, 

                                                                                profil: administraţie, 

                                                                                Specializarea: „Managementul administraţiei publice în procesul integrării  

              europene’’ 

 

           Disciplinele prinicipale studiate /  Management public 

        competenţe profesionale dobândite  Management financiar 

                                                                                Drept constituţional 

                                                                                Drept administrativ 

                                                                                Politici publice 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

                         / furnizorului de formare 

 

                                                  Perioada 1981 – 1986 

                Calificarea / diploma obţinută  Inginer 

                                                                                Profil: mecanic 

                                                                                Specializare: Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

         

           Disciplinele prinicipale studiate /  Tehnologia construcţiilor de maşini 

        competenţe profesionale dobândite  Rezistenţa materialelor 

                                                                                Proiectarea SDV – urilor 

                                                                                Organe de maşini 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Braşov – Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

                         / furnizorului de formare 

 

       

 

 

 

 

 Aptitudini şi competenţe 

                               personale 
                       Limba(i) maternă(e)  Română 

        

           Limbă(i) străină(e) cunoscută(e) 

                                         Autoevaluare                              Înţelegere                                Vorbire                                   Scriere  

                                Nivel european (*)                     Ascultare         Citire          Participare la     Discurs oral       Exprimare scrisă 

                                                                                                                                conversaţie 

                                               Franceză                 B1  Utilizator        B1   Utilizator     B1    Utilizator       B1   Utilizator        B1   Utilizator 

                                                                                       independent          independent            independent           independent           independent 

                                                              Engleză                  A1  Utilizator       A1   Utilizator      A1  Utilizator         A1   Utilizator         A1  Utilizator 

                                                                                                                elementar                   elementar                 elementar                 elementar                   elementar 

                                                                              (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

              

               Competenţe şi abilităţi sociale   Capacitate de lucru în echipă, capacitate de consiliere şi capacitate de                             

     comunicare dobândite în urma funcţiilor de conducere deţinute 

                         

 Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă bună în managementul echipei şi de proiect, capacitate de analiza si  

     de rezolvare a unor probleme, promptitudine si fermitate in rezolvarea 

                                                  sarcinilor, capacitatea de a prevedea evenimente viitoare , capacitatea de a 

                                   controla. 

                                            Din 1992 până în prezent am condus instituţii cu zeci de angajaţi şi am realizat  

                    proiecte în domenii : social, infrastructură, urbanism 

 

                          Permis(e) de conducere  Categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


