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INFORMAŢII PERSONALE      NISTOR MARIN  

 

  

 Muntenii de jos, jud. Vaslui, cod postal 730365, Romania  

  0726100613        

 marin_nistor52@yahoo.com  

 

 

Sexul masculin | Data naşterii 08.02.1952 | Naţionalitatea Română  

 

 

 

 

LOCUL DE MUNCA 

PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

 

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAV SA Vaslui  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

Ian.2002 – Febr.2017    

Scrieţi datele (de la  - până la)    

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV la DIRECTIA ECONOMICĂ  

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.69, www 

cjvs.eu. 

▪ Conducerea serviciilor de buget finanţe locale,contabilitate, informatică, administrativ   

Administraţie publică locală 

Aprilie 1992 –  Ianuarie 2002 DIRECTOR ECONOMIC 

Consiliul Judeţean Vaslui,Str.Ştefan cel Mare, Nr.79 

Conducerea serviciilor de buget finanţe locale,  prognoze, studii de dezvoltare regională, 

resurse umane, informatică 

Administraţie publică locală 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

septembrie 1990 – martie 1992 VICEPRIMAR 

Primăria municipiului Vaslui, Str.Ştefan cel Mare, Nr.79 

Conducerea si coordonarea serviciilor publice cu caracter economic, financiar, resurse 

umane, sociale si altele. 

Administraţie publică locală 

mai 1985 – august 1990)    

 

 

 

 

 

Şef secţie adjunct – Secţia Planificare, Organizare, Dezvoltare   

CONSILIUL POPULAR JUDETEAN VASLUI, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, 

nr.69. 

Coordonarea activităţii de planificare a economiei judeţului Vaslui  

Administraţie publică locală 

martie 1979 – aprilie 1985  

 

 

 

 

 

Economist la Secţia Planificare, Organizare, Dezvoltare   

CONSILIUL POPULAR JUDETEAN VASLUI, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, 

nr.69. 

Planificare in domeniul aprovizionării tehnico-materială la nivelul industriei locale din 

judeţul Vaslui  

Administraţie publică locală 

iunie 1976 – februarie 1979 Planificator 

CONSILIUL POPULAR JUDETEAN VASLUI, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, 

nr.69. 

Întocmirea planurilor trimestriale, anuale si pe 5 ani in profil teritorial (la nivelul 

judeţului) pe anumiţi indicatori economici 

Administraţie publică locală 

septembrie 1973 – mai 1976 Profesor suplinitor 

Şcoala generală Vetrişoaia 

Predarea fizicii si a ştiinţelor naturii la gimnaziu 

Învăţământ 

OCT. 2003 – FEBR. 2005  Specializare în „Finanţe şi Administraţie Publică”  Nivel V  

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI 

FACULTATEA DE  ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR  
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COMPETENΤE 

PERSONALE 

Materii studiate: finante publice; drept financiar si fiscal; managementul proictelor; 

managementul organizațiilor; politici sociale; politici financiare guvernamentale; gestiune 

financiară și audit.  

Abilități acumulate: efectuarea de analize a situațiilor și indicatorilor economico-

financiari; cunoașterea și aplicarea normelor de drept financiar și fiscal; însușirea și 

aplicarea unor metode și tehnici de management organizațional și a proiectelor; gestiune 

financiară și audit. 

SEPT. 1974 – SEPT. 1979   ECONOMIST    Nivel  IV 

  UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE; 

Specializare: „ECONOMIA INDUSTRIEI, CONSTRUCŢIILOR SI 

TRANSPORTURILOR” – Examen de licenţă cu diplomă 

▪ Principalele materii studiate şi abilităţile acumulate: 

- Tehnologia materialelor de construcții și transporturi – producere, caracteristici 

tehnice, utilizare(punerea în operă) a acestora pentru realizarea construcțiilor civile si 

a infrastructurii de transport; 

- Contabilitate- organizarea evidenței contabile, întocmirea bilanțului și a situatiilor 

financiare periodice; 

- Conducerea în industrie, construcții și transporturi – planificarea, organizarea, 

monitorizarea și controlul activității entităților economice; 

- Organizarea și planificarea construcțiilor și transporturilor; 

- Analiza și optimizarea activității economice a întrepriderilor – corelarea dezvoltării 

capacităților de productie cu resursele disponibile și cu cerințele pieții. 
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Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba franceză A1 A2 A1 A1 A1 

  

                                                               

  

  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de peste 30 de ani de 

funcție de conducere în aparatul tehnic al Consiliului judetean Vaslui. 

▪ curs de comunicare și protocol în cadrul studiilor postuniversitare(cf.foii matricole 

atasate) 

▪ curs de comunicare în cadrul cursurilor de autorizare ca mediator(Autorizatia Serie: C, 

Nr.: 4173) 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

-In funcţia de director executiv la Direcţia economică a Consiliului judeţean 

Vaslui am condus timp de peste 25 de ani activitatea a peste 30 de persoane cu 

calificări şi niveluri de pregătire diverse. Am condus multe proiecte cu finanţări 

externe de la cele mai simple până la investiţii complexe. Am condus bugetele 

Consiliului judeţean şi coordonat bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ o perioadă de peste 25 de ani. 

-Reprezentant/Membru în mai multe  Adunări Generale ale Acționarilor/Consilii 

de Administrație ale mai multor societăți comerciale  în care Consiliul judetean 

Vaslui este acționar unic sau majoritar (ex.: SC L.D.P.  SA Vaslui, Spitalul 

Judetean de Urgente Vaslui, SC CRAV SA Vaslui ).  

 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  

Posed o bună cunoaştere a proceselor de elaborare și aprobare a bugetelor de venituri și 

cheltuieli ale societăților comerciale (am intocmit proiectele de hotărâri ale CJV de 

aprobare a BVC-urilor  la toate SC-urile la care CJV este actionar), analize ale 

BILANTURILOR si ale situatiilor financiare ale acestora, stabilirea si analiza criteriilor si 

indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor și ale 

directorilor executivi. Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
utilizator 

independent  

utilizator 

independent 

utilizator 

independent 

utilizator 

independent 

utilizator 

independent 

  

 PERMISUL EUROPEAN DE CONDUCERE A COMPUTERULUI 
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 ▪ Posed „Permis European de conducere a calculatorului” eliberat de  ECDL  ROMANIA , 

Seria/Nr. RO  004597, dobândit prin examen.    

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE 

  

  

Alte competenţe  - Abilitatea de a stabili relatii bune de lucru  cu parteneri diferiti; capacitatea de a organiza si 

realiza sarcinile de serviciu la termenele stabilite;abilitati de comunicare foarte bune; 

capacitatea de a mintine relatii bune de lucru alte autoritati; capacitatea de a rezolva in mod 

profesionist problemele;spirit de echipa, flexibilitate, receptivitate,                                          

responsibilitate, perseverenta, tenacitate, dinamism, pragmatism, caracter integru.. 

- Cunoștințe atestate în domeniul „Achizițiilor Publice” 

Permis de conducere  Posed permis de conducere Categoria B 
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Ec.  NISTOR  MARIN 

ANEXE 

  Diplomă de studii academice postuniversitare Seria J, Nr. 0001831 + Foaia matricolă; 

 Diplomă de licență Nr. 330814; 

 Permis European de conducere a calculatorului Seria/Nr. RO  004597; 

 Certificat Seria F, Nr. 0248100; Manager de Proiect (martie 2012); 

 Certificat Seria F, Nr. 0250227;Manager Financiar (iulie 2012); 

 Certificat Seria F, Nr.0248313; Management resurse umane”(mai 2012); 

 Certificat Seria G, Nr. 00015545; Director de Program” (martie-aprilie 2010); 

 Certificat Seria F, Nr. 0247447; Expert Achiziții Publice”(februarie 2012). 

 Certificat curs „FINANCIAL MANAGEMENT OF STRUCTURAL FUNDS” organizat de 

Hermes Training, si LSC-Laboratoriodi Scienze della Citadinanza- Roma, Italia, octombrie 

2006. 

 Certificat curs „Managementul financiar si bugetar”, organizat de USAID, GRASP si 

ADECJR, octombrie 2004 

 Certificado de asistencia nr.125/2004-curs „Calidad en gestion del recursos umanos” 

 ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE - „THE INFORMATION NETWORC OF 

THE LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION OFFICERS’’,organizat de 

CONSORTIO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA- ROMA – 

ITALIA, iunie 2003. 

 Certificate of Attendance(aug.1998) – „PUBLIC SERVICE MANAGEMENT” – 

URBAN DEVELOPMENT. 

  Certificate of Attendance(July 1999) – „PUBLIC ADMINISTRATION REFORM AND 

EU  ISSUES”. 

 

 


