Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume/Prenume

Pavel Cristinel

Adresa

Str. Cicero, Nr. 56, Drobeta Turnu Severin, cod 220016, Judetul Mehedinti, Romania

Telefon

40 722 633 303

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

prefect@prefecturamehedinti.ro; pavel.cristinel@gmail.com
Română
02.10.1962
Masculin

Experienta profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

2019 – 2020
Prefect
Asigurarea respectarii legii si ordinii publice; asigurarea climatului de pace sociala; verifiicarea
legalitatii actelor administrative ale Consiliului Judetean, consiliilor locale si ale primarilor
Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului – județul Mehedinti – Drobeta
Turnu Severin, str.Traian , nr.89, Judetul Mehedinti, Romania
Administratie publica

2017 –2019
Director executiv / INS - Directia Judeteana de Statistica Mehedinti

Principalele activitati si
responsabilitati

Coordonarea si organizarea activitatii Directiei Judetene de Statistica, reprezentarea directiei in
raporturile cu organele administratiei publice locale, serviciile deconcentrate ale administratiei
publice centrale, cu furnizorii si beneficiarii de date si informatii statistice, cu mass-media.

Numele si adresa angajatorului

Directia Judeteana de Statistica Mehedinti – Drobeta Turnu Severin, str.Unirii, nr.93, bloc C13parter, Judetul Mehedinti, Romania

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Pag 1 - Curriculum vitae
Pavel Cristinel

Administratie publica

2016- 2017
Prefect
Asigurarea respectarii legii si ordinii publice; asigurarea climatului de pace sociala; verifiicarea
legalitatii actelor administrative ale Consiliului Judetean, consiliilor locale si ale primarilor.
Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului – județul Mehedinti – Drobeta
Turnu Severin, str.Traian , nr.89, Judetul Mehedinti, Romania
Administratie publica

2015- 2016
Director executiv / Directia Tehnica, Investitii, Dezvoltare Teritoriala

Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

Coordonarea activitatilor de administrare si gestionare a drumurilor si podurilor, investitii si
gospodarie comunala,implementare proiecte cu finantare europeana,monitorizarea serviciilor de
utilitati publice.
Consiliul Judeţean Mehedinţi,Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.89, jud.Mehedinţi, Romania
Administratie publica locala

2007- 2014

Principalele activitati si
responsabilitati

Consilier superior
Monitorizare, coordonare, elaborare şi implementare strategii judeţene şi locale de dezvoltare a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, implementare proiecte cu finantare europeana

Numele si adresa angajatorului

Consiliul Judeţean Mehedinţi,Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.89, jud.Mehedinţi, Romania

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Monitorizarea, implementarea si accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilităţi publice

Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

2006-2007
Director
Administrare , coordonare , organizare , gestionare ,consultanţă, management bugete si proiecte.
S.C.Compania pentru Servicii Publice Mehedinţi S.A.; Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.89,
jud.Mehedinţi, Romania
Administraţie generală , economică şi socială , management servicii comunitare de utilitati publice

1994-2006
Director
Administrare, gestionare, coordonare şi organizare, consultanţă în domeniu, proiectare, investiţii,
reabilitare şi modernizare sisteme de irigaţii, amenajari de desecare–drenaj si combaterea eroziunii
solului.
A.N.I.F. R.A. Sucursala Teritorială Dunăre-Olt(S.N.I.F.-S.A., R.A.I.F.); Drobeta Turnu Severin, b-dul
Carol I, nr.1A, jud.Mehedinţi, Romania
Exploatare, întreţinere, reparare lucrări de îmbunătăţiri funciare

1993-1994
Director tehnic
Coordonare,organizare,consultanţă,marketing,proiectare,investiţii.
S.C.E.L.I.F.- S.A. Mehedinţi(Societatea Comercială de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri
Funciare), Drobeta Turnu Severin, str.Republicii, nr.1A, jud.Mehedinţi, Romania
Exploatare,întreţinere,reparare lucrări de îmbunătăţiri funciare

Educatie si formare
Perioada

2016

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei
inaltilor functionari publici

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
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Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Studii de formare profesionala specializata

Perioada

2009-2011

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma master

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Management / Managementul Organizaţiilor Publice

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioada

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Studii universitare de masterat

2008-2010

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma master

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Inginerie civilă / Inginerie şi Reabilitare Rurală Durabilă

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Perioada

Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică
Studii universitare de masterat
2006-2007
Diploma de studii postuniversitare
Oportunităţi de finanţare în procesul de integrare europeană a României
Universitatea din Craiova , Facultatea de ingineria şi managementul sistemelor tehnologice ;
Studii postuniversitare de specializare

1982-1987

Calificarea / diploma obtinuta

Inginer mecanic / Diploma de licenta

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Inginerie civila

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Institutul Politehnic ”Traian Vuia” din Timișoara
Studii superioare tehnice de lunga durata

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Limba Română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)
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Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Vorbit
Interactiune

Scris
Exprimare

Limba engleza
Limba franceza

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
(*) Cadrului

european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale

Aptitudini de comunicare interpersonală,creativitate,perseverenţă, responsabilitate,spirit intuitiv şi
empatic,spirit de echipă,abilităţi de negociator,rezistenţă la efort intelectual;

Competente si aptitudini organizatorice

Capacitate de analiză,sinteză,coordonare şi organizare,cunoştinţe profesionale solide, abilităţi în
managementul, administrarea şi gestionarea proiectelor şi bugetelor, capacitate de a lua decizii

Competente si cunostinte de utilizare
a calculatorului

Utilizez cu uşurinţă calculatorul în aplicaţii privind: procesarea textelor, navigare pe internet,
comunicaţia prin e-mail, calculul tabelar (Excel), prezentări profesionale (PowerPoint), sisteme de
baze de date (Access), cunoştinţe confirmate prin deţinerea permisului european de conducere a
computerului Complet (ECDL)

Permis de conducere

Informatii suplimentare
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Categoria B
Referinte pot fi furnizate la cerere
Starea civila: casatorit, 2 copii
Stagiu militar: satisfacut

