CURRICULUM VITAE
Nume:
Prenume:

DRAGNEA
NICOLAE ‐ LIVIU

1. Date biografice:
Data și locul nașterii, stare civilă, copii, alte informații
28.10.1962, căsătorit, 2 copii
2. Studii și specializări
Anul
Titluri și diplome
1987
Institutul Politehnic, București – Facultatea de Transporturi,
Inginer
1997
Școala Superioară de Administrație Publică a Ministerului de
Interne din Italia – curs intensiv
2001
Managementul administrației publice locale, Academia de Studii
Economice ‐ București – curs postuniversitar
2004
Universitatea Națională de Apărare – Colegiul Național de Apărare
3. Activitatea profesională
Perioada
Activitate
1987‐1991 Inginer stagiar
1991‐1996 Administrator firme private
1996‐2000 Prefect, jud. Teleorman
2000‐2012 Președinte al Consiliului Județean Teleorman
4. Activitatea politică și socială
4.1 Funcții, activități într‐un partid politic
Perioada
Activitate, funcție, formațiune politică
1995‐2001
Vicepreședinte organizația județeană Teleorman, Partidul
Democrat
2001‐2005
Președinte Executiv PSD Teleorman, membru în Biroul Executiv
Central
2005‐ prezent Președinte organizația județeană PSD Teleorman, membru în
BPN al PSD
Secretar General al PSD
2010 ‐
prezent

4.2 Funcții, activități într‐o organizație din administrația publică centrală sau locală
Perioada
Activitate, funcție, organizație
Consilier local ‐ Consiliul Local, Turnu Măgurele
Iunie 1996 ‐
decembrie 1996
1996 – 2000

Prefect, Jud. Teleorman

2000 ‐ 2012

Președinte, Consiliul Județean Teleorman

Decembrie 2012 ‐
prezent

Viceprim‐ministru,
ministrul
administrației publice

dezvoltării

regionale

și

4.3 Funcții, activități în alte organizații naționale
Perioada
Activitate, funcție, organizație
2004‐ 2012
Președinte Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România
4.4 Funcții, activități în organizații internaționale
Perioada
Activitate, funcție, organizație
2001
membru în Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa
(CPLRE)
2003
raportor al CPLRE pentru proiectul “Managementul resurselor
de apă din bazinele fluviale”
2004
raportor al CPLRE pentru proiectul “ Implicarea tinerilor în
problemele dezvoltării durabile”
5. Distincții, decorații
“Cetățean de onoare al Leon County”, statul Florida, SUA, 2001, pentru contribuția la
reușita “Misiunii internaționale de cunoaștere a administrației publice locale și
guvernamentale din Statele Unite ale Americii”;
“Oscarul pentru excelență 2003”, pentru recompensarea personalității anului în județul
Teleorman, pentru activitate deosebită în slujba comunității;
“Diploma de excelență 2004”, acordată de Federația Autorităților Locale din
România, pentru recompensarea celui mai activ președinte de consiliu județean,
pentru rezultate de excepție în administrația publică locală
6. Alte activități
Inițierea și realizarea unor mari proiecte:
‐ 2000–2003: restructurarea și modernizarea bazei materiale pentru protecția copilului în
conformitate cu standardele Uniunii Europene; primul județ din România care a desființat
instituțiile de tip rezidențial și a asigurat condiții de tip familial pentru toți copiii
instituționalizați;
• au fost implementate 13 proiecte cu finanțare nerambursabilă prin Programul
« Copiii mai întâi » , în valoare de 1,3 milioane euro
‐ iunie 2002: inițierea și promovarea proiectului “Punct de trecere a frontierei cu bacul
Turnu Măgurele‐Nikopol”, finanțat din fonduri Phare–CBC
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‐ octombrie 2002: realizarea primului sistem informatic integrat județean din România;
‐ 2005: inițierea și realizarea unui mare proiect de investiții de care beneficiază județul
Teleorman, ”Sistem integrat de management a deșeurilor”, proiect inclus în programul
”Teleormanul curat”;
‐ inițierea și realizarea celui mai mare proiect de investiții în domeniul alimentării cu apă și
al canalizării în județul Teleorman – « Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare
cu apă și canalizare »
‐ Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Alexandria,Teleorman
‐ Alimentări cu apă în localitățile rurale pentru 300.000 locuitori ai județului Teleorman
‐ Reabilitarea a 704 km drumuri județene
‐ Construcția de locuințe sociale
‐ Reabilitarea școlilor din județ
‐ Împăduriri anuale ale terenurilor degradate
‐ Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a
primului ajutor calificat, în Regiunea Sud‐Muntenia.
Alte acțiuni:
‐ mai 1997: inițierea, ca prefect al județului Teleorman, a constituirii primei regiuni de
dezvoltare (Muntenia–Sud) și înființarea Agenției pentru Dezvoltare Regională;
‐ septembrie 1997: organizarea la Turnu Măgurele, sub egida Consiliului Europei, a
“Seminarului privind cooperarea transfrontalieră a județelor riverane Dunării”, care a
constituit debutul colaborării româno–bulgare;
‐ octombrie 1997: organizarea, sub genericul “România–Africa”, a unei vizite de
documentare și prietenie în județul Teleorman pentru șefii de misiuni diplomatice din șapte
țări africane, acreditați la București. Vizita a avut ca scop inițierea de relații economice între
județul Teleorman și țările respective;
‐ iunie 1998: organizarea unei vizite de documentare în Teleorman a unor înalte oficialități
din Comisia Europeană (responsabili din direcțiile generale de relații externe, politici
regionale, dezvoltare rurală–agricultură–pescuit, angajarea forței de muncă), în cadrul
pregătirii accesului României la instrumentele financiare în vederea pre‐aderării la Uniunea
Europeană;
‐ iunie 1998: organizarea în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și cu Colegiul
Național de Apărare a mesei rotunde cu tema “Problematica securității la sfârșitul
mileniului al II‐lea”, la care au participat ofițeri români și din țări membre ale NATO;
‐ 1998–2000: inițierea și realizarea unor ample lucrări de modernizare a legăturii rutiere
dintre Alexandria și București, care au dus la reclasificarea DN 6 în șoseaua europeană E 70;
‐ mai 1999: organizarea seminarului național “Agricultura–prioritate națională”, la care au
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participat specialiști din Ministerul Agriculturii și factorii de decizie (prefecți și președinți de
consilii județene din toate județele țării);
‐ 2001: elaborarea noii strategii de reabilitare a drumurilor județene, care vizează
modernizarea, repararea și întreținerea întregii rețele rutiere județene;
‐ 2002–2012: inițierea unor contacte cu regiuni din țările Uniunii Europene, în vederea
realizării de acorduri de colaborare și de înfrățire: regiunile Gelderland, Overijssel (Olanda),
Oise (Franța), Stockholm (Suedia), Abruzzo, Toscana, Lazio, Veneto (Italia); An Hui (China);
‐ octombrie 2002: inițierea la CPLRE de la Strasbourg, în calitate de co‐raportor a
proiectului “Managementul apelor din Bazinul Dunării, pornind de la experiența
regiunilor din Bazinul Rhinului”;
‐ noiembrie 2002: înființarea Biroului de reprezentare a județului Teleorman la Bruxelles –
singurul județ din România reprezentat în capitala Europei;
‐ 2003 – prezent: activități de promovare a României și a administrației publice locale la
Comitetul Regiunilor de la Bruxelles;
‐ Înființarea structurii de tineret « Consiliul Județean al elevilor », formată din
reprezentanții tuturor liceelor din județ, care funcționează după structura și organizarea
Consiliului Județean Teleorman
• membrii Consiliului Județean al Elevilor au participat la elaborarea manualului
european “Educație pentru Dunăre”
‐ aprilie 2003: organizarea în calitate de raportor CPLRE a conferinței europene privind
managementul apelor din Bazinul Dunării, pe tema Raportului “Rolul autorităților
regionale și locale în managementul resurselor de apă”, la care au participat invitați din
peste 20 de țări europene, reprezentanți ai Guvernului României și ai instituțiilor Uniunii
Europene;
‐ mai 2003: raportul întocmit a fost adoptat în unanimitate de către CPLRE ca Rezoluție și
de către Consiliului Europei ca Recomandare
‐ mai 2003: organizarea la Bruxelles a primei manifestări de anvergură pentru promovarea
și cunoașterea în țările Uniunii Europene a unei regiuni din țările candidate – “Teleorman–
Open Day”;
‐ septembrie 2003: participarea la “Forumul româno‐francez al autorităților publice locale”,
ca membru al delegației României;
‐ decembrie 2003: promovarea culturală a României și a județului Teleormanului în țările
Uniunii Europene, realizata prin spectacolul “Teleormanul cultural” prezentat la Bruxelles
de ansamblul de cântece și dansuri “Burnasul” al Consiliului Județean;
‐ martie 2004: inițierea procedurii de înființare la Bruxelles a Biroului de reprezentare a
UNCJR;
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‐ 2005: inițiator al ”Strategiei dunărene” de dezvoltare a Teleormanului, prin
implementarea proiectului de trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România)‐
Nikopol (Bulgaria);
‐ Octombrie 2005 – lansarea oficială a Biroului de reprezentare UNCJR de la Bruxelles;
‐ septembrie 2006: inițiator al proiectului de modificare a legii administrației publice
locale pentru promovarea descentralizării și extinderea autonomiei regionale și locale;
‐ ianuarie 2007: semnatar al Acordului de cooperare dintre județul Teleorman și
Departamentul Seine–et–Marne (Franța);
‐ inițiator al mai multor modificări de acte normative, pentru promovarea autonomiei
locale și descentralizarea finanțării administrației publice.
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