
   

 

Curriculum vitae  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
INFORMAŢII 

PERSONALE 
 

Nume şi prenume  SINESCU FLORIN 

Adresă  municipiul Suceava, județul Suceava. 

Telefon   

Fax   

E-mail   florinsinescu@prefecturasuceava.ro 
Naţionalitate  Română 
Data naşterii  03.04.1969      

 
 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
(ÎNCEPÂND CU CEA MAI RECENTĂ)  

   
• Data (de la – până la)  05.05.2022 – prezent  

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administrație 

• Funcţia sau postul ocupat  SUBPREFECT 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Conform H.G. nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

• Data (de la – până la)  26 martie 2015 – 04.05.2022 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi Situații de Urgență 

• Funcţia sau postul ocupat  ŞEF SERVICIU 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităţii Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi 

Situații de Urgență 
 

• Data (de la – până la)  11 mai 2012 – 25 martie 2015 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Funcţia sau postul ocupat  PREFECT 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
  Am asigurat, la nivelul judeţului , realizarea intereselor naţionale, 

aplicarea si respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor si 
hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii 
publice;  

 Am acționat pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în 



   

Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru 
îndeplinirea lor, în conformitate cu competentele si atribuţiile ce îi 
revin, potrivit legii; 

 Am condus, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale; 

 Am acționat pentru asigurarea climatului de pace sociala, menţinerea 
unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale si sociale, 
acordând o atenţie constanta prevenirii tensiunilor sociale; 

 am verificat legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de 
autorităţile administraţiei publice locale si judeţene, cu excepţia actelor 
de gestiune; 

 am asigurat, împreuna cu autorităţile si organele abilitate, pregătirea si 
aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a masurilor de 
apărare care nu au caracter militar, precum si a celor de protecţie 
civila 

• Data (de la – până la)  decembrie 2010 – 10 mai 2012  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciul Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi Autorităţi Locale 

• Funcţia sau postul ocupat  ŞEF SERVICIU 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităţilor celor 3 compartimente din structura serviciului: 

1. Compartimentul servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de 
Urgenţă 

2. Compartimentul Relaţia cu Autorităţile Locale 
3. Compartimentul Afaceri Europene şi Dezvoltare Economică 

• Data (de la – până la)  2002 –2010  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciul Coordonarea Serviciilor Publice Deconcentrate – Direcţia 
Coordonarea Serviciilor Publice Deconcentrate 

• Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER  
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Coordonarea activităţii Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii 

Publice şi Tehnologia Informaţiei monitorizarea activităţii serviciilor 
publice deconcentrate; 

- monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- organizarea alegerilor locale, parlamentare; 
soluţionare petiţii privind aspecte semnalate de cetăţenii din 5 unităţi 

administrativ teritoriale ale judeţului Suceava. 
• Data (de la – până la)  2000 – octombrie 2002  

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Compartimentul Fond Funciar 

• Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER  
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - analizarea documentațiilor pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor 
• Data (de la – până la)  Februarie 1997 – 2000  

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Prefectura Judeţului Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Serviciul Coordonarea Serviciilor Publice Deconcentrate – Direcţia Coordonarea 
Serviciilor Publice Deconcentrate 

• Funcţia sau postul ocupat  ŞEF SERVICIU 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - coordonarea activităţii serviciului 

- monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate; 
- monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- organizarea alegerilor locale, parlamentare; 
- soluţionare petiţii privind aspecte semnalate de cetăţenii din 5 unităţi 



   

administrativ teritoriale ale judeţului Suceava. 
• Data (de la – până la)  1995 – 1997  

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Consiliul Județean Suceava 

• Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Biroul de Utilităţi Comunale 

• Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - monitorizarea activităţii serviciilor din judeţ ce furnizează utilităţi 

populaţiei; 
- avizarea  tarifelor pentru utilităţi comunale; 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
• Perioada (de la – până 
la) 

 12.09.2013  - 12.12.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Academia Naţională de Informaţii „ Mihai Viteazu” – COLEGIUL 
NAȚIONAL DE INFORMAȚII 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 „Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională” 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  de atestare a competenţelor profesionale dobândite  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Program de formare  postuniversitar 

• Perioada (de la – până 
la) 

 05.2013  - 10.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în 
contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării 
administrative şi financiare 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  de absolvire  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Program de formare  postuniversitar 

 • Perioada (de la – până 
la) 

 18.03.2013  - 18.07.2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan Cuza” – COLEGIUL NAȚIONAL 
DE AFACERI INTERNE 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Managementul strategic al afacerilor interne 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  de atestare a competenţelor profesionale dobândite  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Program de formare  postuniversitar 



   

 
• Perioada (de la – până 

la) 
 18.08.2011  - 19.12.2011 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Administraţie - Program de formare specializată pentru ocuparea unei 
funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  de absolvire -  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Program de formare   

• Perioada (de la – până 
la) 

 2006 - 2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea ”Spiru Haret„ Bucureşti, Facultatea de Drept şi 
Administraţie Publică, Specializarea Drept. 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Ştiinţele juridice 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diplomă de licenţă 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Licenţiat în drept/superior 

• Perioada (de la – până 
la) 

 2006 – 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea ”Mihail Kogălniceanu” Iaşi, Facultatea de Drept şi 
Administraţie Publică  

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 ”Dreptul Administraţiei Publice Locale” 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Diplomă  de absolvire 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Master 

• Perioada (de la – până 
la) 

 1989 - 1994 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Inginerie electrică 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Inginer/ diplomă de licenţă 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Superior 

 



   

ALTE CURSURI: 
• Perioada (de la – până 

la) 
 26.08.2019 – 01.09.2019 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC - CENTRUL DE 
FORMARE APSAP 

• Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaţionale 

 Administrație – Noutăți privind aplicarea Codului Administrativ 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecționare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 29.08.2016 – 03.09.2016 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC – Competențe 
esențiale în management și proiecte 

• Domeniul studiat / 
aptitudini ocupaţionale 

 Administrație – Competențe esențiale în management și proiecte 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecționare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 12.2010 – 02.2011 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 ECDL  ROMÂNIA 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Informatică 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat ECDL Complet  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Permis European de conducere a computerului COMPLET 

• Perioada (de la – până 
la) 

 08.12. – 12.12.2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Comunicare interpersonală 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecţionare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 11 – 15.12.2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 

 Institutul Naţional de Administraţie 



   

profesională 
• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 
 Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecţionare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 11 – 15.12.2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Parteneriat Public Privat 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecţionare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 01.05.1999  -  05.12.1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală Bucureşti 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Perfecţionare Funcţionari pentru Administraţia Publică Locală 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Atestat 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecţionare 

• Perioada (de la – până 
la) 

 22.11.1999- 20.12.1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

prin care s-a realizat formarea 
profesională 

 Comisia Naţională de Informatică – Societatea de Servicii Informatice 
Suceava S.A. 

• Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

 Iniţiere în utilizarea microcalculatoarelor 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Certificat  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Perfecţionare  

 
 



   

 

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI 

COMPETENŢE 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am 
participat la activităţile de elaborare a  proiectelor şi de cercetare, derulate în 
cadrul facultăţii; 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  

ORGANIZATORICE 
 

 Experienţă bună a managementului echipelor de lucru. Am ocupat atât funcții 
de execuție cât și de conducere și până la funcția de prefect, astfel cunosc 
toate compartimentele funcționale ale Instituției Prefectului – Județul Suceava.   
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
Legate de utilizarea calculatorului, 
anumite echipamente, maşini, etc.  

 Utilizez zilnic calculatorul atât la serviciu cât şi acasă. Programele cele mai 
frecventate sunt Microsoft Office şi  Internet explorer. 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 
 - 

ALTE ABILITĂŢI ŞI 

COMPETENŢE 
 Nu este cazul 

CARNET DE CONDUCERE  Categoria B 

INFORMAŢII 

SUPLIEMENTARE 
  

 

Limba(i) maternă(e)       Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  A1/2  
        Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2:     

Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  


