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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Nastase Cezar Florian 
Adresa(e) Str.Arad, nr.4, bl.PS13A, sc.2, ap.53 GalaŃi, cod 800345, România 

Telefon(-oane)  Mobil: 0748225365  

Fax(uri)  

E-mail(uri) cezarnflorian@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) romana 
  

Data naşterii 17.06.1979 
  

Sex Masculin 
  

  

ExperienŃa profesională 
 

Perioada 
 

                         FuncŃia sau postul ocupat 

 
Principalele activitaŃi şi responsabilităŃi 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
01.02.2013 - prezent  
 

Director executiv 
 

-  raspunde de realizarea scopurilor, functiilor, atributiilor si obiectivelor institutiei, in conformitate cu 
.....prevederile legale si contractul de performanta; 
  - coordoneaza si raspunde de realizarea activitatii specifice in conformitate cu programele privind 
.....ocuparea si formarea profesionala in teritoriu; 
  -  asigură aplicarea unitară a legislaŃiei specifice domeniului de activitate; 
  -  indeplineste calitatea de ordonator tertiar de credite; 
  -  coordoneaza aplicarea, la nivel judetean, a reglementarilor UE din domeniul coordonarii sistemelor de 
..-..securitate sociala, precum si a prevederilor referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor 
…..bilaterale incheiate de Romania cu alte state; 
  -  coordonează la nivel judetean realizarea masurilor cuprinse in Planul de implementare la nivel local a 
…..legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar; 
  -  asigura punerea in practica a procedurilor si instructiunilor elaborate de Directia Relatii Internationale, 
…..Eures si Mediere in ceea ce priveste aplicarea acordurilor bilaterale in domeniul schimbului de forta 
…..de munca precum si pentru recrutarea si plasarea de forta de munca in statele cu care România nu 
…..are incheiate acorduri bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca; 
  -  colaboreaza cu SPO din cadrul Serviciului European de Ocupare a Fortei de Munca (EURES) prin 
…..compartimentul din subordine; 
  -  coordonează, prin compartimentele de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala 
….a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre 
….cererea si oferta de forta de munca  
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// 

  In calitate de ordonator tertiar de credite răspund, potrivit legii, de: 
- organizarea si efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ si de pasiv   detinute la 

inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau 
incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege; 

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum 
si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat; 

- raspunde, potrivit legii, de: 
o angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare 

repartizate si aprobate;  
o realizarea veniturilor;  
o angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;  
o integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduce;  
o coordoneaza si verifica activitatea cu privire la tinerea la zi a contabilitatii si 

prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in 
administrare si a executiei bugetare;  

o organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a 
programului de lucrari de investitii publice;  

o organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;  
o organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale. 

- organizeaza si conduce activitatea de audit public intern prin : asigurarea functionalitatii unui 
compartiment specializat, cu acordul entitatii publice superioare, aflat direct in subordinea sa, 
pentru care aproba anual proiectul planului de audit public intern si avizeaza rapoartele 
intocmite de auditor, luand masurile ce se impun, pe baza recomandarilor facute de acesta; 

- avizeaza defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj; 
- aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara al agentiei pentru ocuparea fortei de 

munca; 
- organizeaza si coordoneaza activitatile de control financiar propriu; 
- avizeaza studii, prognoze si programe in legatura cu orientarile si nivelurile de dezvoltare a 

unor activitati de ocupare a fortei de munca in teritoriu potrivit recomandarilor Consiliului 
Consultativ ; 

- stabileste masuri pentru buna organizare şi derulare a activitatii in cadrul agentiei si urmareste 
respectarea normelor in domeniul protectiei muncii si a normelor de conduita si disciplina de 
catre salariatii acesteia si a prevederilor RI si ROF precum şi a legislaŃiei din domeniu; 

- intocmeste propuneri de infiintare si dezvoltare a punctelor de lucru si le supune spre aprobare  
Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca; 

- asigura  reprezentarea in justitie si in toate actele civile a intereselor agentiei pentru ocuparea 
fortei de munca; 

- asigura punerea in practica a procedurilor si instructiunilor elaborate de Directia Relatii 
Internationale, Eures si Mediere in ceea ce priveste aplicarea acordurilor bilaterale in domeniul 
schimbului de forta de munca precum si pentru recrutarea si plasarea de forta de munca in 
statele cu care România nu are incheiate acorduri bilaterale in domeniul schimbului de forta de 
munca; 

-  colaboreaza cu SPO din cadrul Serviciului European de Ocupare a Fortei de Munca (EURES) 
prin compartimentul din subordine; 

- promoveaza EURES in randul angajatorilor, al cautatorilor de locuri de munca, al organizatiilor 
partenere si a altor grupuri tinta in cadrul diverselor evenimenta referitoare la piata muncii, prin 
compartimentul din subordine; 

- promoveaza, in colaborare cu celelalte institutii competente, masuri de asigurare si protejare a 
drepturilor si libertatilor cetatenilor romani care lucreaza in strainatate 

 
 

  

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati, 
Str. Domneasca nr. 191, Galati 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Administratie Publica 
  

Perioada 22.03.2010 - 01.02.2013 

FuncŃia sau postul ocupat Inspector 
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Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - participare la organizarea burselor de locuri de munca prin contactarea si informarea agentilor 
...economici; 
- contactarea,informarea agentilor economici si crearea unei baze de date a solicitarilor agentilor   
..economici cu privire la intentia de a beneficia de prevederile OUG nr.13/2010; 
- intocmirea si finalizarea documentatiei pentru recuperarea sumelor de la persoanele fizice care au . 

..beneficiat de indemnizatie de somaj si au creat debite; 

 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati 
Str. Domneasca nr. 191, Galati 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Administratie Publica 
 

Perioada 22.09.2009 - 22.03.2010 

FuncŃia sau postul ocupat Sef Birou Relatii cu Angajatorii 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   - asigurarea unei relatii directe cu angajatorii prin  contactarea acestora prin diferite mijloace de 
.....comunicatie ; 
  -  inregistrarea angajatorilor in baza de date a agentiilor si actualizarea acesteia ; 
  - furnizarea informatiilor referitoare la tipul de servicii precum si conditiile si modul de accesare a 
.....programelor de ocupare pentru diferitele tipuri de masuri active, cuantumul, durata si conditiile de 
.....acordare a acestora ; 
  -  coordonarea intregii activitati a biroului. 

 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati 
Str. Domneasca nr. 191, Galati 
 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Administratie Publica 
 

Perioada 26.05.2003 - 22.09.2009 

FuncŃia sau postul ocupat Inspector 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   -..verificarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor efectuate in cadrul institutiei,   
….identificarea motivelor care genereaza erori, gestiune defectuoasa sau frauduloasa si propunerea de 
….masuri pentru remedierea acestora. 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati 
Str. Domneasca nr. 191, Galati 

  

  EducaŃie   

 
Perioada 

 

  2006-2007 

Calificarea / diploma obŃinută Master „ Drept Comunitar” 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ  
 
                                                Perioada                                           

                    Calificarea / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 

 

Formare profesionala 

 

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „ Danubius” Galati 
 
1999-2003 

Economist licentiat, specializarea finante si contabilitate 

Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii din Craiova 

 
 

Perioada 15.05.2013-12.06.2013 

Calificarea / diploma obŃinută Curs de perfectionare „ Formator” 
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Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

S.C. Centrul de Consultatnta si Studii Europene SRL 
 
 

21.01.2013 - 12.03.2013 

Certificat „ Managementul Schimbarii in Serciciu in Cadrul SPO” 

CNFPPP Rasnov 
 
 

08.2012-09.2012 

Curs de perfectionare „ Identificarea nevoii de ocupare la nivelul organizatiei” 

CNFPPP Rasnov 

 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obŃinută 

11.08.2003-10.10.2003 

Curs de calificare „ Agent de Ocupare” 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

AJOFM Sibiu 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 
 
 

B2  B1  BI  A2  

Limba italiana 
  … 

 
B2  B2  A2  A2  A1  

 
      

Competente şi abilităŃi sociale   Deprinderi de comunicare si relatii publice;  
  Flexibilitate si buna capacitate de adaptare la mediu;  
  Spirit de echipa;. 

 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

  Buna capacitate de mobilizare, organizare evenimente si actiuni; 
  Experienta in coordonare/munca de echipa., 

 

 
  

CompetenŃe şi cunoştinŃe de utilizare a 
calculatorului 

  Utilizare Microsoft Office™ ;  
  Operare Windows 98, HP, Vista, Windows.7; 

Cunostinte Hardware (PC); 
Utilizator frecvent de INTERNET . 
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Alte competente si aptitudini   

 
 
 
 
 

Permis de conducere 

 
 

  Capacitate de comunicare; 
  Capacitate de cooperare si lucru in echipa; 
  Capacitate de analiza si sinteza; 
  Aptitudini de a lucra in conditii de stres; 
  Perseverenta si loialitate 
 
 
 Categoria B, condus zilnic 

  Pe rseve renta si loialitate , p ragmatism 

 
 
 
  
 


