CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

ANGEL GHEORGHIU
Data naşterii 06/08/1981 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ianuarie 2017 - prezent

Iunie 2012 – Ianuarie
2017

Subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene
Viceprimar
Primăria Orașului Bucecea
Calea Națională, nr. 70, Oraș Bucecea, Județul Botoşani
▪ Coordonare compartimente conform delegării de competenţă acordată de
Primar
▪ Organizare activități în cadrul compartimentelor coordonate şi repartizare
sarcini pe salariaţi
▪ Coordonare realizare servicii publice de interes local: iluminat public,
salubritate, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale,
parcări publice, etc.
▪ Emitere avize, acorduri, autorizații date în competența primarului prin lege și
alte acte normative
▪ Inițiere măsuri cu privire la încheierea și executarea contractelor,
îmbunătățirea calității serviciilor din domeniile de activitate coordonate
▪ Sesizare în timp util către Primar și Consiliul Local asupra problemelor mai
importante, cât și asupra deficiențelor din domeniile coordonate cu propuneri
de măsuri urgente pentru remedierea acestora
Tipul sau sectorul de activitate: Administrație publică
Referințe: Andron Țâmpău, Primar al Orașului Bucecea
Proiecte mari implementate:
▪ Extindere sistem de iluminat public pe tehnologie LED în orașul Bucecea
▪ Extindere rețea de apă pe 7 străzi în orașul Bucecea
▪ Amenajare parcari în zona Centrului Civic Bucecea
▪ Asfaltare și modernizare străzi în lungime de 8 km în orașul Bucecea
▪ Înființare centru de zi pentru copii ”Sfântul Ioan” (proiect realizat prin fonduri
europene
Tipul sau sectorul de activitate: Administrație publică
Referințe: Andron Țâmpău, Primar al Orașului Bucecea

Februarie 2007 - Iunie

Inspector de specialitate în achiziții publice
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2012

Martie 2009 - Iunie 2010

Primăria Orașului Bucecea
Calea Națională, nr. 70, Oraș Bucecea, Județul Botoşani
▪ Organizare licitații în conformitate cu O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completata cu
Legea nr.337/2006, H.G.nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a
O.U.G. nr.34/2006 pentru obiectivele de investiții, bunuri și servicii aparținând
Consiliului Local
▪ Efectuare achiziții publice prin mijloace electronice S.E.A.P conform legislației
▪ Aplicare și finalizare proceduri de atribuire
▪ Coordonare colaborare cu instituțiile deconcentrate ale statului și cu alte instituții și
organisme
Tipul sau sectorul de activitate: Administrație publică
Referințe: Andron Țâmpău, Primar al Orașului Bucecea
Consultant la Biroul Parlamentar circumscripția electorală nr.7 Botoșani
Senatul României
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Sector 5, București
▪ Monitorizare presă, menţinere la zi a listelor de presă
▪ Redactare rapoarte proprii de activitate, urmărire detalii contracte în cazul
unor proiecte sau evenimente speciale, gestionare corespondență și alte
documente, întreținere relații cu publicul și de protocol
▪ Organizare deplasări, sedințe de lucru, audiențe și întâlniri diverse
▪ Gestionare documentele stabilite în sarcină
Tipul sau sectorul de activitate: Parlamentul României
Referințe: Gheorghe Marcu, fost Președinte PSD Botoșani, Senator și Deputat
de Botoșani

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2012-2014

Studii universitare de master
Universitatea Danubius Galați, Facultatea de Drept
Drept și Administrație Publică Europeană

2000-2004

Economist licențiat în Științe Administrative
Universitatea „Al. I. Cuza” - Iași, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, Specializarea Administrație Publică
Managementul Resurselor Umane, Management Strategic, Managementul
Proiectelor, Contabilitate, Finanţe, Drept civil, Drept penal, Drept
constituțional

1996-2000

Diplomă Bacalaureat/ Atestat profesional contabil,
planificator, statistician
Grup Școlar Alexandru Vlahuță Dorohoi - Specializarea Contabilitate
Contabilitate, Matematică, Statistică

Limbi străine

Engleză
Italiană

ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

bine
bine

foarte bine
bine

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
bine
bine
foarte bine
foarte bine

SCRIERE

bine
bine
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