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Sexul Masculin | Data naşterii 05/11/1963 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

06/2016 Primar Municipiul Zalău
Primăria Municipiului Zalău 

▪  Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

03/2016–06/2016 Director de cabinet la Cabinetul presedintelui Consiliului Jude eanț
Consiliul Jude ean Sălaj ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoarș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

2013–2016 Prefectul jude ului Sălajț
Institu ia Prefectului jude ului Sălaj ț ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

2009–2013 Administrator public al jude ului Sălajț
Consiliul Jude ean Sălaj ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

2009 Prefectul Jude ului Sălajț
Institu ia Prefectului jude ului Sălaj ț ț

- Activita i ț i responsabilita i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

2007–2009 Director executiv adjunct
Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor (DSVSA) Sălaj ț ș ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară i siguran a alimentelorș ț  

2006–2007 Medic veterinar oficial
Circumscrip ia Sanitară Veterinară Zonală - Sărmă ag ț ș

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț
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Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară 

2005–2006 Director executiv adjunct
Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor (DSVSA) Sălaj ț ș ț

- Activita i ț i responsabilita i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară i siguran a alimentelorș ț  

2004–2005 Prefectul jude ului Sălajț
Institu ia Prefectului jude ului Sălaj ț ț

- Activita i ț i responsabilita i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - administra ieț  

2004 Pre edintele Colegiului Medicilor Veterinari Sălajș
Colegiul Medicilor Veterinari Sălaj, filiala Sălaj 

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - non-guvernamental 

2001–2004 Director executiv
Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor (DSVSA) Sălaj ț ș ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară i siguran a alimentelorș ț  

1995–2001 Medic Veterinar
Circumscrip ia Sanitară Veterinară pentru Controlul Alimentelor - Zalău ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară i siguran a alimentelorș ț  

1995–2001 Lider de Sindicat
Sindicatul Medicilor Veterinari 

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - non-guvernamental 

1990–1995 Medic veterinar, ef de circumscrip ieș ț
Circumscrip ia Sanitară Veterinara Sâg ț

▪ Activită i ț i responsabilită i conform legisla iei în vigoareș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate - medicină veterinară i siguran a alimentelorș ț  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2004–2006 Curs de formare pentru înal i func ionari publiciț ț
Institutul Na ional de Administra ie Bucure tiț ț ș

2001 Stagiu pentru formarea administrativă veterinară
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Grenoble, Fran aț

1997 Medic primar veterinar - specialitatea igiena alimentelor, în urma 
examenului pentru primariat organizat
FMVT - Timi oaraș

1993–1995 Specializarea igiena alimentelor
coala de Înalte Studii Postuniversitare - Bucure tiȘ ș

1985–1990 Studii universitare
Facultatea de Medicină Veterinară - Bucure tiș

1978–1982 Studii liceale
Liceul de Matematică-Fizică, Zalău

1970–1978 Studii primare/gimnaziale
coala Generală - imi naȘ Ș ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

franceză B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare ▪ Capacitate foarte bună de lucru in echipă, de a recepta i a transmite cu u urin ă informa iile, de a ș ș ț ț
influen a idei pentru realizarea obiectivelor organiza ieiț ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduce serviciile publice deconcentrate ș
ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unita ile ț ț
administrative-teritoriale

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Alte competenţe ▪ abilita i de mediere i negociereț ș

▪ capacitatea de a organiza i conduceș
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▪ capacitatea de a coordona i controlaș

▪ competen ă decizionalăț

▪ competen ă în gestionarea resurselor umane i materialeț ș

Permis de conducere B
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vmH584q/cSgWu1fTHFYkm4sBg81BdhxyTlmwSOKeo8s53HPpThCzD6e1PmVhFknGO9MLFWe4+v5V
ELhg/Jxx+VL5LEnAz70iWx6njHrQKx1PhfxNfaJdiW2lyh/1kZHDV75pWpQ6tpsN7AfkkGceh7iv
mi23BsbQMflXsvwtvnm026tXI/dyBlHcZ/8A1U1uJnfUUUVZIUhpaQ0AJRRSUwFooooAWjPvSUtA
htLSUVkWLRRRQIKSiimAGjNNoJoAdS0lFNAKWwpPpXgWvXrapqdzdzEs5lbg9hnAFe9kZGK8QvNO
Nv4qu7JxgfaDj3BORSlsVDczE08yhflLOR0qc6GCCSuT3OK7a20QCUMuNm3HSrraaMjCAAcAVzp3
PQ9mkcVDog8gHbjvWbd6JKZPkAx6V6M1iVhClR0x0rLubNRGT0obYezRxdvpKRH5kwarXlmimQAc
MM4NdM6jL1jX8LccDrxTpt31MqtPTQ5+GExyjac/7LV6Z8LGH9rXaDK4h6A8HkV55EpEpH8Wa9M+
FUStNqExX5tqgH25rfqcbPTKKKQ1ZIdKSg1m32u6bppIubuJHH8Ocn8hSbtuNJvY0TTc1y0vj3R1
OFM7+4T/ABNRD4gaSTgpcgeu0f41Htody/ZT7HYZozXMQ+N9Fl4M8if7yH+laEHiLSZ+E1CHnszb
f501Ui+pLpyW6NikqBLhJVzFKrj1U5p+73q+YnlHU6mA0tZjHUU2jNADqaaKSmAUUnekzQA7PelB
ptLTAeK5Dxdo6G5t9WiT96rBZMdx2rrwaq6nB9p06aIDJxkD3FD2HF2Z53Bq2tRxhlsA69+e1bll
qq38J+QpKByp6isHUNBu7tnCzyCMr8gB4B96n0LTf7PmVWZndFwzZ4Jrmex6UL3I9a1+6EogtDGp
xyW7Vhz3cs67Z9ShMvpGelW7iETatMWG4bsAVcl8O217dG5MeJ2XDAg4H0HSmglF3MmBXxtZ959c
UlzCMHcOa6RdMtdPtQQPmx3rBuWEsxNLqPl0MGWzEc/mkdeQK9B+HZZdQu0z8piBx6c//Xrib+IN
CgG4sHGMdq7v4fNCLy9Qn98IlOPbJzWl7yRhOKjTZ31IaKz9a1JdK0me7bqi/KPU9q3ehwx1djl/
GPip7SQ6bYPtl/5ayjqvsK81dpZZCzMSc8k1bkaS5neZyWdyST6mkWPBII715lSTqSv0PWpxjTVl
uVdrUhU1eYKAfyFROMYFQ42LU7lYDAoJYcipSKbxjmpsVzDEvbiKTMUrIV7qcc1e/wCEi1j/AKCV
x/32ayh95h/tGn8eoqrtbMnli90fQINLUY4p2a9M8cdRmm54ozQAuaQmm5pM0ALmikzQDQA8GlzT
BRmmBIKf1qIGkaeKJSzyqoHcnAqgMBdokkgb+ElTUcioGCRKAACcCmXk8L6pMbeeORGwcxsCKqzf
6SCqkrjjIPNcrWtj1qclypnLz3At9QmmGCinJHrXYxTK9lHKmQCuRmuTn0S1gl3mck9dsjf0rUgv
2FqEGGUccdqEhuWoy/nabKjpWBKcEitaVwVdx6ViTSDeTQkKT0ITgnDHjOa6X4dWF+fEt/qDxMtm
YREjHoxyOn61yMs48wgVz1n4v1PRNUa+066ZMt80ROUde2RVx3ucdd+7Y+ns1578QtT8ya301G4X
97IPftV/wf8AECx8S2bCbbbXsa5kiJ4IHUiuE1O9fVNXubs/8tJCR7Dt+lLE1LQsupOEhed30EhU
Y5qO4+WXjvSklY9w7daqzzhl3A9OCPSuNaKx2bu4rSD5B7803zPMJaqUs3JNCy/MF9OtFyrFzI71
FcyiGI88kVHJMIuWI+mazZTNcOTjaDQtgJ4pTIQAevJq5hfQflWfCNkmM8Cr2ahmiPfxRTAaXdXq
2PFHUlJuozQAuabmgmm5osA7NGcUzNKDSAfmuL8deNT4dijtLLa1/KM5PIiX1+tddcXCWlrLcTHb
HGpZj7CvnTW9Rm1nWbq/mJzJJwPQdhTQDr7xHq9/IWuNQuXJ/wBs4/KqIuZ3++7MB2JpAvenjAH0
p2A6bwdrH2a9NtMcRy/d9mrurzT0voMtNLtPO2I4rxaadgw2EhgeMV6R4S8UPPGltdY89V6/3hUS
ideHrcujLs2j2hwRDOzYxljkmrtvbxWEJLIELCtCbV7RIC4dc9a5fVteDR5X5nPT2qUjqq1NCS4m
2XEgDDYwzXPXd3+9cButRyXM0pLyMcngAVag0VktX1DUsw2yjIU9Wp8jexze00MLVLw2tiZc4eT5
EH8zXKqfMkxV7Wb9tQvnl27YxxHH/dFV7OAmXeapK2hyzlzMtadNLaFWVirDuK6yw1SCchX+Rvfp
XKqowT054pVLA8np6VNSkpbjp1ZQ2O9mYrjn6H1rMnYc9s+tZtlrLxL5Mp3R+h7VJPchxkdK5alP
lO2lUUhjufXpSQyMzHHUmq6MXlI7d6u2yLEpPc1ib3JBGB8zcn1NNIJPJpQ2TmkznJoBMPL4BHWp
dw96SPNO5qbMq575upC1RFsVG0teqeMWC9HmcVTMtO83jrSuBY82k8yqnnUol5pgWxJTwaqiSpVb
igDmviFetaeEJwpwZWWIn26n+VeJhema9b+KEy/2BbQlvme4BC+oAOf515ORVCG9qrzy7RtHJNWJ
CFQk9qqIpcmVugpgOt4cnew5ruvhbEs/ju2V1DKIpcg9PukVxMT5Bz+FdF4O1OfStVubq2IFytsw
iJ5wTgUkOOrPU/Ffgy1WXz9P2ozcmHGfyFc/YeA9Q1CTCqFjB5dhgCuJW41C6mkuZ7mWSdmyXZiT
n611/hbx/P4fuzb6pPJcWcp+YsxZoz6jPb2rLmTZ6s8LONPmWp2Fp4I03Q4vtFyRcTDoWHA+gryr
x3r39oXb2sDfuIzzjox/+tXonj7xSsOjg2swZrofuSvp3NeK3C7lyevpXQ9FZHlyk2Z0UH8Tc1YV
cKTjGBxSgBhjmpHGFCj8akkYq/KB0oAqQA0hFICPAznOD7VJHOV4OSPXNNximSYUcjmpauNO2xfg
kTa20/OatB8riue89lPy/L+FadrcmWPBPzjrXNUo21R10qzejLxkx9achwKqF6VZqxsdCZpRng0/
cKqRTDys981J5h9TT5Que5ySYqB5ea4LULxnUPFrciMOdrS8H8ulMsPGE0TeXdETIONw6iu1nmJn
cmb3oa4G3rWVBqUF5EJYJQy+3aklueOtK5VjQ+0DPWpY5wawjc4PWp4bvnrQmDRuLLxVhZfeseK5
z3qS51CKxs5bmVsJGpJqkSed/EG9a48UNDvykEaqAD0yMn+dcsaW8vJb/Ubm5mI82SQyH8aaDnmr
JK1xlmCA0EcCMdqcBmYmgrgmgY0LjpWr4UhNx4w0qHs1wufcZFZwArofh1D53j2wY/dhEkrH0AB/
+tSQU9x19MljLensJmCk9+ad4O0NvEms+dKN0MZyQelY3iq7VrqQjADOWx9TmtTwt4gOh6PqCwK2
+9g8tSf4Wzgn8iayilz3Z71etJUvZroh/ivU01HXZfII+y2/7mADptHf8Tk1z0uDmpD/ADpjYJxW
7d2eAVfMWIkffPoBTo2aRtzLt9vSoN3k3jxY4flfrVsRFU+tIYY4+tNweafjigDj3NAEbMFQnH0q
pLubBPAq5LwOeOKoTSjHXp3qWBEat2bbZDj0qkOTwM+9WrcEPnNTLYqO6Lby4NRibmoZZKWMBRuJ
5rmsddy9G5zir24etZcLbjkVZ84+9KxVyRLpbqPDNiQDAaojI8UnJOa55Z7uPACFcd+tW2m1N32J
kjswFdV7HCk3sdPp+pTWcm+Fint2rqbPW4r+PAIEq/eXNeZrpuozYLyn8TXUaCIrD5DCqyPwWBJ/
nUyaZrGnI6wznNTRXGO9Zu+lD1mmNo3I7nkc1y3jDW2uGXT4W+ReZcdz6VPf6n9hs3cHMh4Ue9cY
bgSMWckuTkk9zW0TKQyUdHyFYfrT4XDLkVEyoxzgn60sDAfKK0IJAMEmhhzUhx26U0daAEIwK3/B
l6thcarN0laxMSH3ZgKwW+4adp7uurBU5BjBYfjUyfKrnThYKdWMX3F8QpAJnUP5jtjaRwFPcGlU
BLeKH+6OfrRewGa43MMDOafEwWVGYZAOcVEddTsx0uVtX3/IjOQaa3B+tXdWktJtQkewRkgOMBjz
WHe3LZMEB+f+Jv7v/wBetE7q55bVnYn3RPNuHJh7+/pUsDblz71TZRaWSIPvHk1Ysz+5FMRYYelR
M4RdzHAFLPMIlH95uBWe0b3sgzxCOg/vUmAkk0t258ofKONxqM26x4LMWPvVwgRrsUdKqyc4zTBD
FHPB6GnhtozUY4604kY571DKW45BuO49BUu3PLHCVGH7IuSPyFO+bOXcZ9K5jrRbiIxwOKTn1pqH
93T9y+tSy0VII7WJfnaRz6A1aGoeWoWKHGPU1QzxS5JrYyWmxeN5cP8Axhc+grT0VSdQdZjvKL35
rABOMGtzQT/pEh9F/rUsp3On3UGUKpYnAHU1X3cVnatfrFCYFOZG647CmlcxehQv777bOTu+Vfui
qTbMZLfhnFQEOwOAufpVKSaRSQ20fhit1oY7l1ymMKcn61HDIFnA3jntVJpRxljz6/8A66i88QsG
xk56AYApgdECGABNKAOKrCXK5B6inpLyKYiw3SptJUf2nJn/AJ4f1qFj8tTaUSNWkAH/ACx/rUVf
hO7AP99Eluvl+Xuaqmp744unXIO3jIqlczrbQPK3QdB6mnTVkTj6vPXdtkMuJT/qov8AWEcn+6Kh
ggUH/YHJJ7mpLNCYi8pzI/Jpb5xDAQvFUcZnXlwZpcL2OK0oB5cC59M1jWERuJyTzg81q3r+TasR
9KlMZSa4E+pYbBjVT1NXwZZP9UoUf3jWTpULvNJcsMp0Ga19z8AY/OmhMilURr8zlifTiqTEbvpV
l1diTlagaJupI/KmMjDUqqWnQnoOgoK4J5zUsK/NWcnoVBXZI0efVR6A0z7MhPU1KelKBzXOdVh0
S+X8uSR7078aYGyT+QqfFSykat54UDZa0mx/0zl/xrDu9Ou7E4uIGUf3sZB/GvQgcd6XhlwQCD1B
6VqRY8z3Vt6AfmmPsK27zw9p9ySVjMEnrF0/Kq1lok+n+bhhMjYwV6/lQDLRcAEntXLTOZ53fk5O
a3r6YQWshYEcYx9axYMbd3bsPWrpowqFd43xxgfWqM8DMOzVpyZbnnFVpVckLEjNIeAAOprUgxHk
8voe/Q1EZQ44P4GtPV9JvbOYrd2skcvXkf1qXw94Ul1ORZ7k+XZ5/F/YVncdmPsWZrKIsCOMA+tW
lPFbniO0itre0aCMJGn7vAHA9P61zof0q0SX423RD1p1nc/ZtWBIyGhI/Wq8DdRRki9Qj/nkQfzo
kro0pVXTmpLoWmYsSe55rKmJvb5Yh/qoDk+5qxdTtGBFFzM/T296fbQCCIKvXufU0zKUubUnTAWs
/UyxXA5NaHQVnX33eTxTAg0sGJnBIJPJqTVJCYPSqts226XtnjFWL5GeLaikk1PQGWLFWjtIkVRj
bkk1e2dKqwKWiVVBGAOasDcvLODj2poCFz1HSqTqQcEmrc4B+dagk5FDGisKniOBUNEcmVJ96zqb
F09ywWo3bVLVXDZNSScsF/OsDouTwLlkHpyavbR7/lVSz5Bb1q9g+tSy0dnRTM07NXcLC5pBxRSU
XFYgv4Ip7KVZhuG0nPcVxe75Rg4x0rs7qYQ28jN0xXErGWkAHc8VrFmNVFhAWSrdnYX008ctpbSy
FG3AquQMc16t4e+HOmwWMZvlFxcsoLbjwv0FdP8A2CqQpBCxjiRdqxqAABVOQ4UX1MXTb201OyH2
7TzHLgeaJIs84/WsjVNCsblXbSLiJG5+UDAz9O1a13Bd2MotUYH5cAtXLSabd2d9JdOy89FBNY6o
7JRi1qcF4ha+hL2FzFI0pPyhRnOK52KYZxXpt+zTS+cR+8Hb1rzLXIPsGryhQRE/7xfxrSEjhq0+
UuxTAc5p895HbrvPJIwo9TWKtzkcGmrL5l0S54UcCtLmNjVswSxnlOZG6+3tWgGyKyopsdDxVpZu
nNO4i0ZCB1qpc5kB7UrTc1FK3HJoAo48qUMOxq407vyg+cciqckp/u5pIpyuJkydv3hjqKVxm9bT
CaFHGSD1HpT23Lz1FU4fl/fW5BjbkqTxVn7R8vzKR+GaoQFgVI4x61Qk+Vj+lWJMAbkIIPaqzkbO
uKBohc4UmolbCjBzTZ2+WolNZS1LiWofmOT2qQEnJ9ajQYj+pqeAbpBnoOayZsi7D+7iAqTzDUec
8U/YKyZ0Q2O2BpQaZ2p1UDHbqM8Uylp2JM3WGb7MFHeovB/h1vEGrtEZvJigAZmAyfYCpNX/ANUK
2fhj/wAhy6/65CiEncrkUlqelx6IQUlN/cNJjH38D8hWpawzW4JluJJB23dqW3+7Vl/9UK0sPyMT
VJLeeN06u3BNc/NCygD73pmr+of8fEv+9SP/AKtfoaGBzE1iJZiQvINQ+MvDVhB4EW9e1iN2pX97
tGcM2a3l+831p/xB/wCSfH6w1VOKuzOv8J4BJZxc4iA+lQmyReVTn61on71NH3qs4TOiQljjIAq3
FD5q5VunY1DL/rXqxpnQ/WgGU7l3i471KFElojEZIPWl1P7/AONLD/x5n6CgB1uMyAjlfelkgEgd
kHIPYUWX3RVyx+5JVAZ0G6A5i/1TdVq03GwnLRsOD3FQQ/6qX/roasL/AKiL8aAGMMchiR7mq8g2
nHapV/1J+tRz/e/AfzpgVHOSfSo485xUr96ii++frWTKRcz+7HtxViE7Y8+pqq39DU6/6oVkzdF6
DJ5xVzYKrW/3RV6ueT1NobH/2Q==          false  Primar Municipiul Zalău <ul><li> Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Primăria Municipiului Zalău  - administrație     false  Director de cabinet la Cabinetul presedintelui Consiliului Județean <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoar</li></ul><ul></ul>  Consiliul Județean Sălaj  - administrație     false  Prefectul județului Sălaj <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Instituția Prefectului județului Sălaj  - administrație     false  Administrator public al județului Sălaj <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Consiliul Județean Sălaj  - administrație    false  Prefectul Județului Sălaj <p>- Activitați și responsabilitați conform legislației în vigoare</p>  Instituția Prefectului județului Sălaj  - administrație     false  Director executiv adjunct <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj  - medicină veterinară și siguranța alimentelor     false  Medic veterinar oficial <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Circumscripția Sanitară Veterinară Zonală - Sărmășag  - medicină veterinară     false  Director executiv adjunct <p>- Activitați și responsabilitați conform legislației în vigoare</p>  Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj  - medicină veterinară și siguranța alimentelor     false  Prefectul județului Sălaj <p>- Activitați și responsabilitați conform legislației în vigoare</p>  Instituția Prefectului județului Sălaj  - administrație    false  Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Sălaj <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Colegiul Medicilor Veterinari Sălaj, filiala Sălaj  - non-guvernamental     false  Director executiv <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sălaj  - medicină veterinară și siguranța alimentelor     false  Medic Veterinar <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Circumscripția Sanitară Veterinară pentru Controlul Alimentelor - Zalău  - medicină veterinară și siguranța alimentelor     false  Lider de Sindicat <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Sindicatul Medicilor Veterinari  - non-guvernamental     false  Medic veterinar, șef de circumscripție <ul><li>Activități și responsabilități conform legislației în vigoare</li></ul>  Circumscripția Sanitară Veterinara Sâg  - medicină veterinară și siguranța alimentelor      false Curs de formare pentru înalți funcționari publici  Institutul Național de Administrație București    false Stagiu pentru formarea administrativă veterinară  Grenoble, Franța    false Medic primar veterinar - specialitatea igiena alimentelor, în urma examenului pentru primariat organizat  FMVT - Timișoara     false Specializarea igiena alimentelor  Școala de Înalte Studii Postuniversitare - București     false Studii universitare  Facultatea de Medicină Veterinară - București     false Studii liceale  Liceul de Matematică-Fizică, Zalău     false Studii primare/gimnaziale  Școala Generală - Șimișna      Română    fr franceză  B2 B2 B2 B2 B2  <ul><li>Capacitate foarte bună de lucru in echipă, de a recepta și a transmite cu ușurință informațiile, de a influența idei pentru realizarea obiectivelor organizației</li></ul>  <ul><li>Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitațile administrative-teritoriale</li></ul>   C C C C C   B  <ul><li>abilitați de mediere și negociere</li><li>capacitatea de a organiza și conduce</li><li>capacitatea de a coordona și controla</li><li>competență decizională</li><li>competență în gestionarea resurselor umane și materiale</li></ul> 

