
                                    CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume                                         DANCU   OVIDIU 

Adresa                                                         B-dul 1 Decembrie 1918, bl.19, sc.A, ap.14,  

                                                                    loc. Luduş, jud. Mureş   

Telefon                                                       0744-566711 

E-mail                                                        dancu.ovidiu@yahoo.com 

Naţionalitate                                              român 

Data naşterii                                               19.11.1961 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada                                                     1986-1996  

Numele şi adresa angajatorului                 SC. Romvelo SA Luduş 

Funcţia sau postul ocupat                          Şef atelier mecanic 

                                                                  Şef secţie Metal 

                                                                  Şef birou marketing 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Planificarea, urmărirea, coordonarea şi   

                                                                    realizarea  producţiei 

                                                                        

Perioada                                                      1996-2000 

Numele şi adresa angajatorului                   Primăria oraşului Luduş 

Funcţia sau postul ocupat                            Viceprimar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi      Conform legii administraţei publice locale 

 

 

mailto:dancu.ovidiu@yahoo.com


Perioada                                                      2000-2008 

Numele şi adresa angajatorului                   Primăria oraşului Luduş 

Funcţia sau postul ocupat                            Primar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi     Conform legii administraţei publice locale 

 

Perioada     2009 

Numele si adresa angajatorului  AJOFM TIMIS 

Funcţia sau postul ocupat   Inspector clasa I, grad principal 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Compartimentul resurse umane şi salarizare 

 

Perioada                                                      2009-2010 

Numele şi adresa angajatorului                   APDRP BUCURESTI 

Funcţia sau postul ocupat                            Director Coordonator Adjunct - Mures 

Principalele activităţi şi responsabilităţi     Managementul oficiului judetean – gestionarea  

                                                                     proiectelor cu finantare europeana        

 

Perioada                                                      2010-2012 

Numele şi adresa angajatorului                   DANCU OVIDIU PFA 

Funcţia sau postul ocupat                            Conducator serviciu extern pentru activitati de   

                                                                    prevenire si protectie in domeniul securitatii si  

                                                                    sanatatii in munca 

Principalele activităţi şi responsabilităţi     Conform Legii 319 / 2006 privind securitatea  

                                                                      si sanatatea in munca 

 

                 Perioada                                                      2012- PREZENT 

Numele şi adresa angajatorului                   CONSILIUL JUDETEAN MURES 

Funcţia sau postul ocupat                            Vicepresedinte al Consiliului Judetean Mures 

                                                                     

                                               

Principalele activităţi şi responsabilităţi     Conform legii administratiei publice locale 

                                                                     



                                                       

Manager de proiect  pentru:                                     

 Programul PHARE 2001 – Coeziune economică şi socială – Schema de finanţare 

nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică : Canalizare menajeră 

zona Nord, oraş Luduş, judeţ Mureş - valoarea totală a proiectului 842.110 

euro 

 Programul PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială – Schema de investiţii 

în servicii sociale: Centru de servicii la domiciliu pentru persoane vârstnice – 

valoarea proiectului 24.000 euro 

 Programul PHARE 2001 – Schema de Educaţie şi instruire prin Învăţământul 

Tehnic şi Profesional TVET – Formarea profesională – Învăţământul 

profesional şi tehnic – Lucrări pentru învăţământ şi formare tehnico-

profesională – valoarea proiectului 564.000 euro 

 Programul PHARE 2005 – Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale pentru 

Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor -  Acte de proprietate – O prioritate – valoarea 

proiectului 55.000 euro  

 

Membru asociat în următoarele proiecte: 

 Programul PHARE 2003 - Coeziune economică şi socială – Schema de 

Dezvoltare a Infrastructurii Oraşelor Mici şi Mijlocii ( SAMTID ) – Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apă în judeţele Mureş şi Harghita – valoarea 

proiectului 14.086.401 euro 

 Programul PHARE 2006 – Reţea judeţeană pentru absorbţia Fondurilor 

Structurale – valoarea proiectului 110.000 euro 

 

- Membru in Consiliul de Administratie al A.D.I. Centrul Transilvaniei – 

presedinte al asociatiei 

- Membru inA.G.A. la A.D.I.Muresul 2005 

- Membru in A.G.A. la A.D.I. Iernuteana 

 

 



 

Studii si cursuri de specialitate  

Perioada                                                                      1981-1986 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                    Institutul Politehnic Cluj-Napoca,   

                                                                                    Facultatea de Mecanică, secţia   

                                                                                    Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Numele calificării primite                                           inginer mecanic 

 

Perioada                                                                      2002-2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                    Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice  

                                                                                    şi Administrative, Facultatea de  

                                                                                    Administraţie Publică, secţia Ştiinţe  

                                                                                    Administrative, Bucureşti 

Perioada                                                                      2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                    Universitatea Lucian Blaga, Sibiu  

                                                                                    Facultatea de Inginerie   

                                                                          

Numele calificării primite                                           Evaluarea riscurilor de accidentare si 

                                                                                     si imbolnavire profesionala 

 

 

 

Cursuri şi programe de pregătire şi perfecţionare  

 Evaluarea financiară a intreprinderilor – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor   

                                                                            din  România, 1996 

 Managementul fondurilor structurale 2007-2013 – Institutul Român de   

                                                                                 Training   2006 

 Romanian Manager – School of Management Milano, SDA Bacconi, 2007,Italia 

 Managementul Instituţiilor Publice – Module Quality Consulting, 2007 

 Mizele intercomunalităţii – Dezvoltarea de Servicii Publice Eficiente, 2008 



 Forumul proiectelor pentru dezvoltarea locală – Patronatul Serviciilor Publice   

                                                                                           din România, 2008 

 Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca – Ministerul Muncii ,            

                                                 Familiei si egalitatii de sanse , 2010 

 Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI - Ministerul Muncii ,            

                                                 Familiei si egalitatii de sanse , 2010 

 Metode , tehnici si instrumente manageriale in administratia publica – 

Institutul de formare profesionala Timisoara , 2014 

 Cresterea performantei in managementul public – Programul de certificare 

in city / county management si Programul de certificare in managementul 

public – University of Central Florida , Scoala de Administratie Publica SUA  , 

Cheile Gradistei , 2014 

 Manager de proiect – Harrison Consulting Bucuresti , 2015 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba materna                                          Română 

Limbi străine                                             Engleză – scris, citit, vorbit – nivel mediu 

Competenţe şi aptitudini organizatorice    Capacitate de lucru în condiţii de stres,   

                                                                mobilizare sub presiune, organizarea foarte   

                                                                bună a timpului şi activităţilor 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizarea a calculatorului     Microsoft Word, Microsoft   

                                                                                           Excell, Internet 

Hobby                                            Sport ( tenis, baschet, fotbal ), pescuit 

 

 

 

 
 
 


