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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 

                    
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume şi prenume  DAN Marius Silvian 

Adresă  Str. A.I.Cuza, Nr.24, Bl.GA19., Et.1, Ap.5, Slatina, jud.Olt 
Telefon  0759019051 

Fax   
E-mail personal  silvian.dan@cnp.ro 

 
Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  19.07.1973 
 
 
 

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 
  
  
                     • Data (de la – până la)              10.02.2020 – prezent 
     • Numele şi adresa angajatorului               Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
      • Tipul de activitate sau sectorul               Administraţie publică centrală 
        • Ocupaţia sau poziţia deţinută    Secretar General 
                  • Principalele activităţi şi               Activitate de coordonare/manageriat 
                                responsabilităţi        
 

• Data (de la – până la)  14.04.2014-09.02.2020 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Tineretului si Sportului / Direcţia Judeţeană pentru  Sport şi Tineret Vilcea 
• Tipul de activitate sau sectorul  Educaţie /Sport şi tineret 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director executiv adj. 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

 Activitate de coordonare/manageriat 

• Data (de la – până la)  24.09.2010-14.04.2014 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Tineretului si Sportului / Direcţia Judeţeană pentru  Sport şi Tineret Olt 
• Tipul de activitate sau sectorul  Educaţie /Sport şi tineret 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director executiv 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate de coordonare/manageriat 

   
 

• Data (de la – până la)  23.05.2009-24.09.2010 
• Numele şi adresa angajatorului  Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret  / Direcţia pentru Tineret Judeţeană Olt 
• Tipul de activitate sau sectorul  Educaţie / Sport şi tineret 
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• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director coordonator 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate de coordonare/manageriat 

   
 

• Data (de la – până la)  12.08.2005-23.05.2009 
• Numele şi adresa angajatorului  SC ACCESS NET SRL Slatina 
• Tipul de activitate sau sectorul  Activitate comercială 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate de coordonare/manageriat 

   
 

• Data (de la – până la)  29.04.2002-12.08.2005 
• Numele şi adresa angajatorului  ASSA ABLOY ROMANIA SRL 
• Tipul de activitate sau sectorul  Activitate comercială 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Reprezentant tehnic comercial 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Responsabil vânzări regiunea Oltenia 

   
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
• Data (de la – până la)  2011-2012 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 M.A.I. – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Curs pentru Înalţi Funcţionari Publici 

• Diploma obţinută  Certificat de absolvire a „Programului de formare specializata pentru ocuparea unei 
funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari” 

• Nivelul în clasificarea naţională  
(dacă este cazul) 

  

 
• Data (de la – până la)  2008-2009 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 UNIVERSITATEA  de STIINTE  AGRONOMICE şi MEDICINA VETERINARA –Bucureşti 
Centru de pregatire si informare- UMP – MAKIS 
 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 CONSULTANŢĂ  AGRICOLĂ 

• Diploma obţinută  Dilpomă de studii postuniversitare de specializare în consultanţă agricolă 
• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 
 Studii postuniversitare 

 
• Data (de la – până la)  2004-2005 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 ASE BUCUREŞTI 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 MANAGEMENT PUBLIC 

• Diploma obţinută  Diplomă de master în management public. 
• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 
 Master în management public 

 
• Data (de la – până la)  1991-1999 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 ASE BUCUREŞTI 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 

• Diploma obţinută  Diplomă de licenţă 
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• Nivelul în clasificarea naţională  
(dacă este cazul) 

 Licenţă în contabilitate şi informatică de gestiune 

 
 
 
 
 
 
 

• Data (de la – până la) 

  
 
 
 
 
 
 
1987-1991 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Liceul Teoretic „Ion Minulescu” – Slatina, jud. Olt 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Matematică – fizică 

• Diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
• Nivelul în clasificarea naţională  

(dacă este cazul) 
  

 
 
 

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI 
COMPETENŢE 

 
 

LIMBA MATERNĂ  Română 
 

LIMBI STRĂINE 
 
 

 Engleză 
• Citit  B2  

• Scris  B2 
• Vorbit  B2 

 
 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 Abilităţi de muncă în echipă, bună comunicare, capacitate de organizare, capacitate de 
evaluare și îmbunătățire,  

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  
ORGANIZATORICE 

 

 Aptitudini de  organizare şi coordonare a  proiectelor, aptitudini de comunicare şi bună 
relaţionare cu alte persoane.  
 

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 

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

 Operare PC, pachet Office (editare text, calcul tabelar, prezentări) – nivel avansat. 

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
ARTISTICE 

 

 Literatură, muzică, filme, sport. 

 
 

CARNET DE CONDUCERE  Categoria B 
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