
 

   
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume DRĂGĂNESCU, MARIUS FLORIN 

Adresă Loc.      , com.  , jud. Arad, România 
Telefon 0040 257 202701 Mobil: 0040 7 

Fax 0040 257 280855 
E-mail M.....@......ro 

  
Naţionalitate Română 

  
Data naşterii - 

  
Sex Masculin 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada 11.07.2011– prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv; Sef administratie 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonare şi control a activităţilor din cadrul  structurilor finanţelor publice şi unităţi 
subordonate. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică 
 
04.01.2010 – 10.07.2011 
Director executiv – exercitare şi promovare temporară 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad 
Coordonare şi control a activităţilor din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice 
şi unităţi subordonate. 
 
21.09.2009 – 31.12.2009 
Director coordonator adjunct 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;  
Coordonare şi control a activităţilor din cadrul administrării veniturilor statului. 
 
23.07.2003 – 20.09.2009 
Şef administraţie 
Administraţia Finanţelor Publice a comunei Săvârşin 
Coordonare şi control a activităţilor din cadrul administraţiei 
 
20.06.2001 – 22.07.2003 
Inspector de specialitate 
Activitatea de Inspecţie Fiscală 
Control fiscal 



 
  

Educaţie şi formare  
  

 
 
01.10.2010 - prezent 
Doctorand la U. V. Timisoara 
Disciplina Fiscalitate 
 

Perioada 2003 - 2005 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Fiscalitate, buget, trezorerie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ” Aurel Vlaicu „ Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
1996 – 2000 
Diplomă de licenţă 
Contabilitate şi informatică de gestiune 
Universitatea ” Aurel Vlaicu „ Facultatea de Ştiinţe Economice 

    
    1994 – 1996 
    Diplomă de absolvire 
    Şcoala postliceală silvică Timişoara 
 
    1990 – 1994 
    Diplomă de bacalaureat 
    Liceul silvic Timişoara 

 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
 
 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a conduce şi a consilia, capacitate 
de coordonare; 
 
Abilităţi de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, capacitate de a lucra 
independent şi în echipă cu profesionalism şi integritate; 
 
Capacitate de a lua decizii, spirit de colaborare atât pe verticală cât şi pe orizontală; 

 
  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute Franceză, engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 seuil B1 seuil B1 seuil B1  seuil A
2 intermediaire 

Limba   bine  bine  bine  bine  bine 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
Competenţe şi abilităţi sociale Sinceritate, onestitate, fermitate; 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Calităţi şi aptitudini manageriale, imparţialitate, perseverenţă în realizarea atribuţiilor 
şi obiectivelor, capacitate de previziune, capacitate de analiză şi sinteză; 



 
  
Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de recunoaştere, acceptare şi aplicare a noului; 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Certificat ECDL Complet; 

  
Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Lectura şi muzica; 

  
Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi de mediere şi negociere; 

Adaptabilitate la situaţii neprevăzute, rezistenţă la eforturi susţinute; 
  

Permis de conducere Da, categoriile B, C şi E; 
 

  
Informaţii suplimentare Stagiul militar satisfăcut. 

 
  

  
 


