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Curriculum Vitae 

  

Informaţii personale 

                    Nume/Prenume  Carmen POPESCU 
Adresa  Nr.1A,  str.Unirii, 135300, municipiul  Moreni, 

jud.  Dambovita, Romania 
Telefon  Mobil: 0749147420  

Fax    
E-mail  popescu_carmen91@yahoo.com 

Cetăţenia  Romana 
Data naşterii  23.12.1971 

Sex  Feminin 
 

Experienţa profesională 

  Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 
 
 
 
 
 

 Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
  
  
  
  
  

 Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita 
Administratie Publică 
2003 - până în prezent 
 
Secretar General municipiul Moreni 
Managementul administratiei publice locale. 
Contrasemnarea si avizarea de legalitate a actelor 
administrative emise de Primar si Consiliul Local al 
municipiului Moreni. 
Asigurarea cadrului juridic si a bunei functionari a  activitatii  
aparatului propriu de specialitate al primarului si  consiliului 
local. Evaluarea Personalului, Managementul Carierei, 
Managementul functiei Publice, Manager proiecte; 
 
Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita 
Administratie Publica 
 
1999 - 2003 
Sef Serviciu Administratie Publica, Contencios Administrativ 
 
Organizeaza activitatea si conduce evidenta de urmarire a 
modului cum sunt îndeplinite prevederile Constitutiei si ale 
legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale 
hotararilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte 
autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor 
Consiliului Judetean, ale hotararilor consiliului local si 
dispozitiilor primarului, de catre aparatul propriu de specialitate 
al consiliului local si de catre institutiile publice, societatile 
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 comerciale, regiile autonome si serviciile publice de interes 
local aducand la cunostinta primarului eventualele ilegalitati; 
 
  

          Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

 Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita 
Administratie Publica 
 
1996-1999 
Sef Birou Administratie Publica  
Coordonarea compartimentelor şi activităţilor cu caracter 
juridic, de stare civilă, autoritate tutelara si asistenta sociala 
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 
Initiarea proiectelor de dispozitii 
 
 
Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita 
Administratie Publica 
 
1991 -1996 
Functionar 
Administratie publica 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita 
Administratie Publica 

Perioada  Ianuarie 2015 – decembrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat  Manager Proiect 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Implementarea proiectului ”MODERNIZARE  SALA DE 
SPORT CU 300 LOCURI LA LICEUL TEHNOLOGIC 
MORENI” 
  
Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr.15, Moreni, 
judetul Dambovita  
Administratie Publica 

Perioada  Noiembrie 2011 –  ianuarie 2015 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent Manager 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Implementarea proiectului :  ”REABILITAREA/ 

MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SPATIILOR PUBLICE 

URBANE, STRAZI SI SPATII VERZI IN MUNICIPIUL 

MORENI;  
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita  
Administratie Publica 

Perioada  Iulie 2010 – decembrie 2012 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent Manager 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Implementarea proiectului „  ADMINISTRATIE EFICIENTA 
PRIN SIMPLIFICARI PROCEDURALE”; 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  
Primaria municipiului Moreni, str. A.I. Cuza nr. 15, Moreni, 
judetul Dambovita  
Administratie Publica 

Perioada  Iunie 2010  - decembrie 2012 
Funcţia sau postul ocupat  Responsabil    sisteme   informationale,   verificare   si 

conformitate servicii furnizate in cadrul proiectului 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Implementarea proiectului „ADMINISTRATIE DE CALITATE 

PENTRU CETATEAN”; 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  2012 

     Calificarea/diploma obţinută  Certificat de  participare program formare 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Managementul functiei publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 Agentia Nationala a Functionarilor Publici 

Perioada  2011 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire program specializare 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul implementarii Sistemului de control si 

audit 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de 

formare 

  
Module Quality Consulting 

   

 
Perioada 

  
2011 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat  ECDL Complet 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 ECDL  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 ECDL Romania 
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Perioada    2009 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire curs „Managementul functiei 

publice” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul Functiei Publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Societatea pentru Excelenta in Administratia Publica, 
Corpul functionarilor Publici din Romania,  

 
 

  

Perioada  2014 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  program specializare „Manager 

Proiect” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
  

„Manager Proiect” 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

  
Module Quality Consulting 

 
Perioada 

  
2008 

 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire program perfectionare „Luarea 
Deciziilor in conditii de incertitudine. Rezolvarea 
problemelor” 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Luarea Deciziilor in conditii de incertitudine. Rezolvarea 
problemelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
C.R.F.B. 

 
 

Perioada 

  
 
2007 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat absolvire program perfectionare „ 
Managementul Reformei in Administratia publica” 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Managementul Reformei in Administratia publica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 C.R.F.B. 

   

Perioada  2006 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat absolvire program perfectionare „Managementul 

Relatiilor Interpersonale de munca” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul Relatiilor Interpersonale de munca 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 C.R.F.B. 
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Perioada  2004 

Calificarea / diploma obţinută  „Studii postuniversitare de specializare” 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul Administratiei publice Locale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

  Studii Postuniversitare 

 
Perioada 

  
1993-1998 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenta  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Stiințe  juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Drept - Universitatea Ecologică București 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ/formare 

 Studii universitare 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Limba maternă  Romana 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare 

 Nivel european 
    Comprehensiune             Vorbit                        Scris 
    Abilitati           Abilitati      Interactiune 
    de ascultare   de citire 

  Exprimare 
   
 
bine   

 
                           Limba engleza 

 
bine       
       
bine            

   
     bine              

 
satisfacator  

 
Limba Franceza  

  
     bine            satisfacator 

  
bine                    
 

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

   
Competenţe  şi aptitudini 

organizatorice 
 Abilităti de leadership, capacitati decizionale, creativitate, 

capacitate de a lua decizii, capacitate de coordonare, spirit 
de echipa, abilitati de negociator, capacitate de analiza si 
organizare, rezistență la efort intelectual, aptitudini de 
comunicare interpersonală, perseverență, 
responsabilitate, spirit intuitiv si empatic 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Certificat ECDL complet  
 
 

Permis de conducere  Categoria B 


