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Informații personale  

Nume/prenume: Crețu Mircea Dorin 
Adresa:  

Telefon:  
Email:  

Naționalitatea: Română 
Data nașterii: 14.07.1961 

Sex: Masculin 

  

Experiența profesională  
  

Perioada: 11.03.2020 -  
Funcția sau postul ocupat: Prefect 

Activități și responsabilități principale: Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 
instituției, ordonator terțiar de credite 

  
Perioada: 07.05.2014 – 10.03.2020 

Funcția sau postul ocupat: Director executiv 
Activități și responsabilități principale: Ordonator terțiar de credite; 

Numele și adresa angajatorului: Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 
instituției 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă , Str. 
Morilor nr.51A,Sibiu Romania 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Ocuparea forței de muncă 

  
Perioada: 11.05.2012 – 07.05.2014 

Funcția sau postul ocupat: Subprefect 
Activități și responsabilități principale: analizarea activității desfășurate de serviciile publice 

deconcentrate, de serviciul public comunitar pentru eliberarea 
si evidenta pașapoartelor simple si de serviciul public 
comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a 
vehiculelor. 

Numele și adresa angajatorului: Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Administrație publică 

  
Perioada: 28.04.2011 – 11.05.2012 

Funcția sau postul ocupat: Director executiv 
Activități și responsabilități principale: Ordonator terțiar de credite; 

Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 
instituției 

Numele și adresa angajatorului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă , Str. 
Morilor nr.51A,Sibiu Romania 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Ocuparea forței de muncă 

  
Perioada: 16.03.2011 – 28.04.2011 

Funcția sau postul ocupat: Director executiv 
Activități și responsabilități principale: Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 

instituției 
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Numele și adresa angajatorului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Str.13 
Decembrie nr.12 Călărași , Romania 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Ocuparea forței de muncă 

  
Perioada: 27.09.2010 – 16.03.2011 

Funcția sau postul ocupat: Director 
Activități și responsabilități principale: Coordonare activitate 

Numele și adresa angajatorului: ACSTAL SA, str. Mihai Viteazu nr.16, Tălmaciu, România 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Servicii publice 

  
Perioada: 27.09.2010 – 16.03.2011 

Funcția sau postul ocupat: Consultant 
Activități și responsabilități principale: Legătura cu mass-media și electoratul 

Numele și adresa angajatorului: Camera Deputaților, Palatul Parlamentului, sector 5, București, 
România 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Servicii publice 

  
Perioada: 20.05.2010 – 25.09.2010 

Funcția sau postul ocupat: Director executiv 
Activități și responsabilități principale: Ordonator terțiar de credite; 

Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 
instituției 

Numele și adresa angajatorului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Str. 
Morilor nr 51A, Sibiu România 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Ocuparea forței de muncă 

  
Perioada: 1.08.2009 – 20.05.2010 

Funcția sau postul ocupat: Director 
Activități și responsabilități principale: Coordonare activitate 

Numele și adresa angajatorului: ACSTAL S.A. , str. Mihai Viteazu 16, Tălmaciu ,România 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Servicii publice 

  
Perioada: 01.06.2005 – 22.05.2009 

Funcția sau postul ocupat: Director executiv 
Activități și responsabilități principale: Ordonator terțiar de credite; 

Planificarea, conducerea, coordonarea, controlul activității 
instituției 

Numele și adresa angajatorului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Str. 
Morilor nr 51A, Sibiu România 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Ocuparea forței de muncă 

  
Perioada: Octombrie 2003 – iunie 2005 

Funcția sau postul ocupat: Director 
Activități și responsabilități principale: Coordonare activitate 

Numele și adresa angajatorului: ACSTAL S.A. , str. Mihai Viteazu 16, Tălmaciu ,România 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Servicii publice 
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Perioada: Iunie 1996 – Aprilie 2003 
Funcția sau postul ocupat: Primar 

Activități și responsabilități principale: Ordonator principal de credite; 
Conducerea serviciilor publice locale 
Îndeplinirea funcției de autoritate publică 

Numele și adresa angajatorului: Primăria, Str. Nicolae Bălcescu 24 Tălmaciu, România 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Administrația publică locală 

  
Perioada: Martie 1992 – iulie 1996 

Funcția sau postul ocupat: Viceprimar 
Activități și responsabilități principale: Conducerea serviciilor de urbanism, amenajarea teritoriului și 

investiții 
Numele și adresa angajatorului: Primăria, Str. Nicolae Bălcescu 24, Tălmaciu, România 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate: 

Administrație publică locală 

  
Perioada: Noiembrie 1986 – Februarie 1992 

Funcția sau postul ocupat: Inginer proiectant 
Activități și responsabilități principale: Proiectare SDV-uri 

Numele și adresa angajatorului: Întreprinderea Mecanică Mârșa – Avrig, România 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate: 
Construcții de mașini 

  

Educație și formare  
  

Perioada: 11 - 15.11.2013 
Calificarea/diploma obținută Adeverință de participare la Programul de pregătire 

profesională a înalților funcționari publici 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Elemente de management integrat al ordinii publice si al 
situațiilor de urgenta 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Institutul de Studii pentru Ordine Publica al Ministerului 
Afacerilor Interne 

  
Perioada: 2013 

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire pentru Programul pilot de formare 
specializata adresat Corpului prefecților și subprefecților 
organizat in cadrul proiectului 
„Consolidarea performantei prefecților si subprefecților din 
Romania in Contextul integrării in Uniunea Europeana și al 
descentralizării administrative și financiare” 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Implementare politicilor publice in teritoriu 
Asigurarea legalității in teritoriu 
Conducerea si coordonarea serviciilor publice deconcentrate 
Managementul situațiilor de criză 
Îmbunătățirea relației cu cetățenii si promovarea dialogului 
social 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Agenția Națională a funcționarilor publici 
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Perioada: 2012 - 2013 
Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire al Programului de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcții publice, corespunzătoare 
categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Administrația publică în contextul integrării în Uniunea 
Europeana , Managementul resurselor umane în administrația 
publica, Administrație publică moderna si eficienta , 
Managementul strategic si politici publice , Management public 
si abilități manageriale, Comunicare si imagine publica , 
Management financiar si bugetar , Management de proiect si 
fonduri structurale 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

  
Perioada: 2009 

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire  
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Auditor intern 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

S.C.COMETAM S.R.L. Bucuresti 

  
Perioada: 2008 

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Management și strategie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

S.C. CET Centrul European de Training, București 

  
Perioada: 2007 

Calificarea/diploma obținută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Managementul proiectelor 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

S.C. CET Centrul European de Training, București 

  
Perioada: 2005 – 2007 

Calificarea/diploma obținută Master, 
profil: administrație, 
Specializarea: „Managementul administrației publice în 
procesul integrării europene’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Management public 
Management financiar 
Drept constituțional 
Drept administrativ 
Politici publice 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

  
Perioada: 1981 - 1986 

Calificarea/diploma obținută Inginer 
Profil: mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Tehnologia Construcțiilor de Mașini 
Tehnologia construcțiilor de mașini Rezistența materialelor 
Proiectarea SDV – urilor 
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Organe de mașini 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
Universitatea din Brașov – Facultatea de Tehnologia 
Construcțiilor de Mașini 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  
Limba maternă: Română 

  
Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 
Franceză 

 
Engleză 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare 

la 
conversație 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

B1. Utilizator 
independent  

B1. Utilizator 
independent  

B1. Utilizator 
independent  

B1. Utilizator 
independent  

B1. Utilizator 
independent  

A1. Utilizator 
elementar 

A1. Utilizator 
elementar 

A1. Utilizator 
elementar 

A1. Utilizator 
elementar 

A1. Utilizator 
elementar 

 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi 
Străine 

Competențe și abilități sociale: Capacitate de lucru în echipă, capacitate de consiliere și 
capacitate de comunicare dobândite în urma funcțiilor de 
conducere deținute 

  
Competențe și aptitudini 

organizatorice: 
Experiență bună în managementul echipei și de proiect, 
capacitate de analiză și de rezolvare a unor probleme, 
promptitudine și fermitate în rezolvarea sarcinilor, capacitatea 
de a prevedea evenimente viitoare, capacitatea de a controla. 
Din 1992 până în prezent am condus instituții cu zeci de 
angajați și am realizat proiecte în domenii: social, 
infrastructură, urbanism 

  
Permis de conducere: Categoria B 

 


