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Curriculum vitae   
Informaţii personale 

Nume/Prenume  Dinu Constantin  
Adresa   Moreni Dimbovita, Romania 
Telefon  0245667265  

Fax  0245667265 
E-mail  primar@primariamoreni.ro 

Cetăţenia  Romana 

Data naşterii  09.07.1960 
Sex  Masculin  

Experienţa profesională 
Perioada  2012 pana in prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Implementarea proiectului ,,Redescopera flacara petrolului „ 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Primaria municipiului Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administratie Publica 

Perioada  2011 pana in prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Implementarea proiectului ,, Cresterea sigurantei si prevenirea 

criminalitatii in Municipiul Moreni prin achizitionarea de 
echipamente specifice si amenajarea unui centru de 
supraveghere „ 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Primaria municipiului Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administratie Publica 

Perioada  2009-2011 
Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Implementarea proiectului „„  Servicii integrate de masuri 

active pentru persoanele in cautare de loc de munca ,pentru 
someri ,pentru someri de lunga durata si persoanele inactive 
din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de 
ocupare a acestora „  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Primaria municipiului Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administratie Publica 

Perioada  Iulie 2012-prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Primar 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonare activitati in calitate de reprezentant al statului in 

conditiile legii, conform Legea nr.215/2001 Republicata 
,modificata si completata 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Primaria municipiului Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administratie Publica 

Perioada  2000 –iulie 2012 
Funcţia sau postul ocupat  Viceprimar  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonare activitati specifice si delegate ,in domenii 

ca:servicii publice, tehnic , achizitii publice , agricol, 
cadastru, administrarea domeniului public si privat 
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Numele şi adresa 
angajatorului  

 Primaria municipiului Moreni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administratie Publica 

Perioada   1998 - 2000 
Funcţia sau postul ocupat  Director  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Management in comert si constructii  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.C.Luna Impex SRL Targoviste  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Constructia de locuinte ,amenajari interioare ,comert cu 
bunuri de folosinta indelungata  

Perioada   1996 – 1998  
Funcţia sau postul ocupat  Director filiala SVM  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Tranzactionarea valorilor mobiliare pe piata de capital Rasdac 

si BVM  
Numele şi adresa 

angajatorului  
 Societatea de Valori  Mobiliare Eurointermed SA Targoviste  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Piata de capital  

Perioada   1991- 1996 
Funcţia sau postul ocupat  Administrator firme private  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Administrare activitati comerciale  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.C.Tracorexim SRL Targoviste ,SC Luna Impex SRL Targoviste  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

  Comert  

Perioada   1988 - 1991 
Funcţia sau postul ocupat  Inginer Sef de Sectie  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonare Reparatii Tractoare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Centru de reparatii motoare si masini agricole – Colanu 
,Targoviste ,Judet Dambovita 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Mecanica agricola  

Perioada   1985 -1988 
Functia sau postul ocupat   Inginer  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonare atelier reparatii tractoare si masini agricole  

Numele şi adresa 
angajatorului  

 S.M.A Draganesti – Olt ,Judet Olt  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

  Mecanica agricola  

Educaţie şi formare 
Perioada  2009  

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul situatiilor de urgenta  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Inspectoratul general pentru situatii de urgenta – Centrul 
regional de perfectionare a pregatirii pentru managementul 
situatiilor de urgenta  -Craiova  

Perioada  2008 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  



Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană  
Sub-domeniul: Centre urbane 

Cerere de finanţare 

Modelul F - Curriculum vitae 

 

3 

 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Transparenta comunicarii cu cetatenii,transparenta 
decizionala  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Ministerul Internelor si Reformei Administrative Institutul 
National de Administratie  - Centrul Regional pentru formare  
continua pentru administratie publica Timisoara  

Perioada  2008 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Comunicarea si rezolvarea situatiilor de criza pentru imaginea 

institutiei  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Fax Media Consulting – Agentie de Formare si Perfectionare 
Profesionala pentru Administratia Publica  

Perioada  2001 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul si Marketingul Serviciilor din Administratia 

Publica Locala  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul National de Formare Continua pentru Administratia 
Publica Locala  - Bucuresti  

Perioada  2000 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Gospodarie Comunala  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul National de Formare Continua pentru Administratia 
Publica Locala  - Bucuresti 

Perioada  1980 - 1985 
Calificarea / diploma obţinută   Diploma de licenta  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Mecanica agricola  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Brasov  - Facultatea de Mecanica  

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii Universitare  

Perioada  1975 - 1979 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Mecanica  - motoare cu combustie interna  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Industrial nr.1 Moreni 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

  Studii medii 

   
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Limba maternă  Romana 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  
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Limba Engleza   Mediu Mediu Mediu Mediu   Mediu Mediu Mediu 
Limba Franceza    Mediu  Mediu Mediu Satisfaca 

tor 
  Mediu Mediu satisfacator 

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitati excelente de 
comunicare   

   
Competenţe  şi aptitudini 

organizatorice 
  Abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, 

capacitati decizionale ;capacitate de a rezista in conditii de 
stres , gandire analitica si usurinta in readaptare ,competente 
in mecanica –auto,desen tehnic ; 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

  Competente si cunostinte bune in utilizarea computerului  

Permis de conducere  Categoria A, B,C .  
 


