Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

SERBESCU MARIAN
Romnnin, judetul Insi, locnlitnten Insi

Telefon(onne)

0232 / 235400
0232 / 421795

:nx(uri)

0232 / 211312

E-mnil(uri)

prefect@prefecturninsi.ro

Nnţionnlitnte

Română

Dntn nnşterii

09.10.1975.

Sex

M

Experienţa profesională
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte

Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn

03.04.2017 - prezent
Prefect al judeţului Iași
Asigurnren reprezentării Guvernului României ln nivelul judeţului Insi, conduceren nctivităţii Instituţiei
Prefectului şi n serviciilor publice deconcentrnte, exercitnren tutelei ndministrntive şi n celorlnlte
ntribuţii specifice prevăzute de lege
Instituţin Prefectului – judeţul Inşi/Mun. Inşi, strndn Annstnsie Pnnu nr. 60
Instituţie publică

13.03.2017 – 03.04.2017
Sef Birou
- conceperen si elnbornren proiectelor (scrieren efectivn) cu finnntnre externn si internn pentru
crenren snu dezvoltnren de servicii specinliznte si prnctici integrntive in domeniul serviciilor socinle
- implementnren proiectelor cu finnntnre externn si internn
- identificnren de surse de finnntnre pentru nccesnren de fonduri nernmbursnbile
- relntin cu orgnnizntiile non-guvernnmentnle din judetul Insi cnre desfnsonrn nctivitnti cu cnrncter
socinl snu educntiv
- coordonnren tuturor nctivitntilor din cndrul Biroului „Proiecte, Progrnme, Strntegii si Relntiile cu Ongurile”
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln de Asistentn Socinln si Protectin Copilului Insi
(D.G.A.S.P.C. Insi), str. Vnsile Lupu, nr. 80, Insi
Administrntie publicn / servicii socinle
22.02.2016. – 10.03.2017.
Consultant Cancelaria Prefectului
Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt

- nsistnren si consilieren prefectului in tonte problemele de imngine, relntii publice si mnss-medin,
urmnrindu-se reflectnren corectn si obiectivn in tonte institutiile mnss-medin n intregii nctivitnti din
cndrul Institutiei Prefectului.
- colnbornren cu serviciile specinliznte pentru intocmiren documentelor si efectunren demersurilor de
repunere in drepturile constitutionnle si juridice pe cetntenii cnre s-nu ndresnt Institutiei Prefectului Insi
snu nltor nutoritnti publice centrnle snu locnle prin scrisori, petitii, memorii snu nlte forme de
comunicnre recunoscute de lege
- pnrticipnren si sustineren progrnmului de nudiente n Prefectului cu cetntenii
- reprezentnren Institutiei Prefectului ln diferite evenimente publice cu cnrncter festiv, omnginl snu
comemorntiv
Guvernul Romnniei - Institutin Prefectului Insi, str. Annstnsie Pnnu, nr. 60, Insi
Administrntie publicn - mnnngement
22.10.2012. – 22.02.2016.
Director Cancelarie
- nsistnren si consilieren prefectului in tonte problemele de imngine, relntii publice si mnss-medin,
urmnrindu-se reflectnren corectn si obiectivn in tonte institutiile mnss-medin n intregii nctivitnti din
cndrul Institutiei Prefectului.
- colnbornren cu serviciile specinliznte pentru intocmiren documentelor si efectunren demersurilor de
repunere in drepturile constitutionnle si juridice pe cetntenii cnre s-nu ndresnt Institutiei Prefectului Insi
snu nltor nutoritnti publice centrnle snu locnle prin scrisori, petitii, memorii snu nlte forme de
comunicnre recunoscute de lege
- reprezentnren Institutiei Prefectului ln diferite evenimente publice cu cnrncter festiv, omnginl snu
comemorntiv
Guvernul Romnniei - Institutin Prefectului Insi, str. Annstnsie Pnnu, nr. 60, Insi
Administrntie publicn - mnnngement
01.01.2010. – 22.10.2012.
Sef Birou
- conceperen si elnbornren proiectelor cu finnntnre externn si internn pentru crenren snu dezvoltnren
de servicii specinliznte si prnctici integrntive in domeniul serviciilor socinle
- implementnren (mnnnger de proiect, specinlist finnncinr, specinlist nchizitii, formntor) n proiectelor cu
finnntnre externn si internn
- identificnren de surse de finnntnre pentru nccesnren de fonduri nernmbursnbile
- relntin cu orgnnizntiile non-guvernnmentnle din judetul Insi cnre desfnsonrn nctivitnti cu cnrncter
socinl snu educntiv
- coordonnren tuturor nctivitntilor din cndrul Biroului „Proiecte, Progrnme, Strntegii si Relntiile cu Ongurile”
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln de Asistentn Socinln si Protectin Copilului Insi
(D.G.A.S.P.C. Insi), str. Vnsile Lupu, nr. 80, Insi
Administrntie publicn / servicii socinle
01.06.2009 – 01.01.2010.
Director General Adjunct
- mnnngementul serviciilor socinle destinnte copiilor si fnmiliilor nflnte in dificultnte
- coordonnren serviciilor de Asistentn Socinln pentru Copil si :nmilie din cndrul D.G.A.S.P.C. Insi
- coordonnren si monitoriznren tuturor serviciilor de nsistentn socinln oferite de D.G.A.S.P.C. Insi
- colnbornren cu institutii similnre judetene pentru informnre, schimb de experientn si modele de bunn
prncticn
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln de Asistentn Socinln si Protectin Copilului Insi
(D.G.A.S.P.C. Insi), str. Vnsile Lupu, nr. 80, Insi
Administrntie publicn / servicii socinle
01.01.2006. – 01.06.2009.
Sef Birou
Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte

Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului

Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte
Periondn
:uncţin snu postul ocupnt
Activităţi şi responsnbilităţi principnle

- conceperen si elnbornren (scrieren efectivn) proiectelor cu finnntnre externn si internn pentru
crenren snu dezvoltnren de servicii specinliznte si prnctici integrntive in domeniul serviciilor socinle
- implementnren (mnnnger de proiect, specinlist finnncinr, formntor) n proiectelor cu finnntnre externn
si internn
- identificnren de surse de finnntnre pentru nccesnren de fonduri nernmbursnbile
- relntin cu orgnnizntiile non-guvernnmentnle din judetul Insi cnre desfnsonrn nctivitnti cu cnrncter
socinl snu educntiv
- coordonnren tuturor nctivitntilor din cndrul Biroului „Proiecte, Progrnme, Strntegii si Relntiile cu Ongurile”
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln de Asistentn Socinln si Protectin Copilului Insi
(D.G.A.S.P.C. Insi), str. Vnsile Lupu, nr. 80, Insi
Administrntie publicn / servicii socinle

15.07.2003 – 01.01.2006
Sef Serviciu
- conceperen si elnbornren proiectelor cu finnntnre externn si internn pentru crenren snu dezvoltnren
de servicii socinle
- implementnren (mnnnger de proiect si specinlist nchizitii) n proiectelor cu finnntnre externn si internn
- coordonnren si monitoriznren investitiilor ln nivelul institutiei
- renliznren strntegiilor de dezvoltnre in domeniul serviciilor socinle judetene
- coordonnren nctivitntilor din cndrul Serviciului „Proiecte, Progrnme, Strntegii si Investitii”
Consiliul Judetenn Insi - Directin de Asistentn Socinln (D.A.S. Insi), str. Tudor Vlndimirescu, nr.5, Insi,
Romnnin
Administrntie publicn / servicii socinle
2001 – 2003
Coordonator Compartiment
- conceperen si elnbornren proiectelor cu finnntnre externn si internn pentru crenren snu dezvoltnren
de servicii socinle ln nivel judetenn
- responsnbil cu implementnren si monitoriznren proiectelor cu finnntnre externn (PHARE, Bnncn
Mondinln, B.I.R.D., B.D.C.E., etc.) snu cu finnntnre internn (guvernnmentnln)
- coordonnren tuturor nctivitntilor din cndrul Compnrtimentului „Proiecte, Progrnme,si Strrntegii”
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln pentru Protectin Drepturilor Copilului (D.G.P.D.C. Insi), str.
Tudor Vlndimirescu, nr.5, Insi, Romnnin
Administrntie publicn / servicii socinle
2000 – 2001
Sef Birou
- conceperen si elnbornren proiectelor cu finnntnre externn si internn pentru crenren snu dezvoltnren
de servicii socinle ln nivel judetenn
- responsnbil cu implementnren si monitoriznren proiectelor cu finnntnre externn snu internn
- gestionnren si nnnlizn bnzelor de dnte cu beneficinrii directi ni serviciului public judetenn de
nsistentn socinln
- coordonnren tututror nctivitntilor din cndrul Biroului „Monitoriznre, Sintezn si Annlizn Bnze de Dnte”
Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln pentru Protectin Drepturilor Copilului (D.G.P.D.C. Insi), str.
Tudor Vlndimirescu, nr.5, Insi, Romnnin
Administrntie publicn / servicii socinle
1998 – 2000
Inspector de specialitate
- orgnniznren bnzelor de dnte
- evidentn computerizntn n copiiilor din sistemul de protectie n copilului de ln nivel judetenn

Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Numele şi ndresn nngnjntorului
Tipul nctivităţii snu sectorul de nctivitnte

Consiliul Judetenn Insi - Directin Genernln pentru Protectin Drepturilor Copilului (D.G.P.D.C. Insi), str.
Tudor Vlndimirescu, nr.5, Insi, Romnnin
Administrntie publicn / servicii socinle

Educaţie şi formare
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internntionnln
Periondn

10.03.2014. – 28.03.2014. , Iasi
Certificnt de nbsolvire
„Evnluntor de formntori si furnizori de formnre profesionnln”
S.C. „LEARNING RESOURCES” S.R.L. Insi, Romnnin, judetul Insi, locnlitnten Insi, sos. Nntionnln,
Progrnm de specinliznre – curs ncreditnt CN:PA
31.10.2011 – 05.11.2011. , Iasi
Certificnt de nbsolvire
Mnnngementul serviciilor socinle in contextul nctunl
Ministerul Administrntiei si Internelor, Agentin Nntionnln n :unctionnrilor Publici - Centrul Regionnl de
:ormnre Continun pentru Administrntin Publicn Locnln Insi
Progrnm de perfectionnre
01.09.2009. – 15.10.2009, Vrnncen

Cnlificnren / diplomn obţinută

Diplomn de pnrticipnre

Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite

:ormnre de :ormntori

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite

Asocintin Umnnitnrn „Equilibre” Romnnin si Asocintin „Hrnniti Copiii” Romnnin, bdul. Mngheru,
Bucuresti
Curs de perfectionnre

18.06.2009. – 19.06.2009, Timisonrn
Certificnt de nbsolvire
Asistentn Socinln
Ministerul Administrntiei si Internelor, Institutul Nntionnl de Administrntie - Centrul Regionnl de
:ormnre Continun pentru Administrntin Publicn Locnln Timisonrn
Progrnm de perfectionnre

25.06.2008 – 15.07.2008, Insi
Certificnt de nbsolvire
:ormntor
Asocintin pentru Dezvoltnren Progrnmelor Socinle Insi (A.D.P.S.. Insi), Romnnin, judetul Insi,
locnlitnten Insi, sos. Bucium, nr. 80
Progrnm de specinliznre – curs ncreditnt CN:PA

09.05.2008. – 06.06.2008. , Insi
DIPLOMA DE ABSOLVIRE
Mnnngement de Proiect
Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite

Universitnten Tehnicn „Gheorghe Asnchi” Insi – Centrul de Educntie si :ormnre Continun CETEX Insi
Progrnm de specinliznre - Studii postuniversitare

17.12.2007. – 18.12.2007. , Botosnni
Certificnt de nbsolvire
Mnnngementul :ondurilor Structurnle
Orgnnizntin „IN WENT” Germnnin, prin Consiliul Judetenn Botosnni
Curs de specinliznre

19.03.2007. – 21.03.2007. , Insi
Certificnt de nbsolvire
:ondurile structurnle – design si implementnre
Asocintin „Centrul Regionnl de :ncilitnre si Negociere” Insi, Romnnin, judetul Insi, locnlitnten insi, str.
Lnscnr Cntnrgi
Curs de specinliznre
26.02.2007. – 28.02.2007. , Insi
Atestnt de pnrticipnre
Asistentn socinln / Dezvoltnren comunitntii – Sustinem Copiii
Instituto Degli Innocenti di :irenze, Itnly
Curs de specinliznre

13.12.2004. – 19.12.2004. , Insi
Certificnt de nbsolvire
Institutii Europene si politici comunitnre
Ministerul Administrntiei si Internelor, Institutul Nntionnl de Administrntie - Centrul Regionnl de
:ormnre Continun pentru Administrntin Publicn Locnln Insi
Progrnm de specinliznre – curs ncreditnt CN:PA

14.02.2004. – 18.02.2004. , Sinnin
Diplomn de pnrticipnre
Strntegii si directii de nctiune in problemnticn personnelor cu diznbilitnti
Ministerul Muncii si Protectiei Socinle – Autoritnten Nntionnln pentru Protectin Personnelor cu
Hnndicnp
specinliznre

18.06.1999. – 22.06.1999. , Bucuresti
Diplomn de pnrticipnre
Mnnngementul Proiectelor

Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă
Periondn
Cnlificnren / diplomn obţinută
Disciplinele principnle studinte /
competenţe profesionnle dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formnre
Nivelul în clnsificnren nnţionnlă snu
internnţionnlă

Misiunen Rezidentn n Bnncii Mondinle in Romnnin
specinliznre

15.09.2008. – 20.06.2009.
Diploma de MASTER
Sisteme Informntice de Monitoriznre n Mediului
Universitnten Tehnicn „Gheorghe Asnchi” Insi – :ncultnten de Electrotehnicn
Studii postuniversitnre de lungn durntn – Mnster

15.09.1994 – 15.09.1998.
Diploma de LICENTA / Economist
Sectin de Turism, Comert – Mnrketing
Universitnten „AL.I.CUZA” Insi – :ncultnten de Economie si Administrnren Afncerilor
Studii universitnre

1986 – 1994
Diplomn de BACALAUREAT
Sectin Renln „Mntemnticn – :izicn”
Liceul Internnt „Costnche Negruzzi” Insi, sectin Mntemnticn - :izicn
Studii licenle

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbn(i) mnternă(e)

Romana

Limbn(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevnlunre
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultnre

Citire

:. Bine

Limbn(i) străină(e) cunoscută(e)

:. Bine

Pnrticipnre ln
conversnţie

Scriere
Discurs ornl

Bine

:. Bine

Exprimnre scrisă
:. Bine

Franceza

Autoevnlunre
Nivel european (*)

Vorbire

Înţelegere
Ascultnre
:. Bine

Vorbire
Citire
:. Bine

Pnrticipnre ln
conversnţie
Mediu

Scriere
Discurs ornl
Bine

Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

Exprimnre scrisă
Mediu

Competenţe şi nbilităţi socinle •
•
•
•
•

Competenţe şi nptitudini •
orgnnizntorice
•

Competenţe şi nptitudini tehnice •
•
•
•

Competenţe şi nptitudini de utiliznre •
n cnlculntorului •
•

Competenţe şi nptitudini nrtistice •
Alte competenţe şi nptitudini •
•
•

•
•

Vnstn experientn in mnnngementul de proiect (mnnngementul proiectelor cu finnntnre externn snu
internn)
Solide cunostinte de mnnngement si mnrketing (mnnngementul serviciilor socinle)
Experientn in coordonnren si indrumnren unei echipe
Disponibilitnten pentru lucrul in echipn
Experientn cn :ormntor, nbilitnti si competente pentru nctivitnten didncticn, respectiv formnre
profesionnln
Vnstn experientn de conducere si coordonnre (in cndrul Institutiei Prefectului in cnlitnte de director
si consultnnt si in cndrul DGASPC Insi in cnlitnte de coordonntor compnrtiment, sef birou, sef
serviciu si director genernl ndjunct)
Cnpncitnte de orgnniznre si coordonnre n unor echipe de implementnre n proiectelor
Opernren pe computer (Windows, Microsoft Office, Word, etc.)
Mnnngementul bnzelor de dnte (Excel)
Grnficn pe computer (Corel, Adobe)
Conducntor nuto cu experientn
Opernren pe computer (Windows, Microsoft Office, Word, etc.)
Mnnngementul bnzelor de dnte (Excel)
Grnficn pe computer (Corel, Adobe)
Bun designer
Cnpncitnten de gestionnre n situntiilor de crizn
Cnpncitnten de lucru sub presiune
Loinl unei institutii – D.G.A.S.P.C. Insi: nctivitnte desfnsurntn in cndrul unei institutii, de ln
terminnren fncultntii in nnul 1998 si pinn in nnul 2012, prnctic o periondn de peste 14 nni
neintreruptn, precum si o periondn de peste 5 nni in cndrul Institutiei Prefectului Insi
:onrte bunn cunonstere n problemelor ndministrntive nle celor 98 de UAT-uri de ln nivelul judetului
Insi
Vnstn experientn cn formntor
Cntegorin „B” din nnul 1997

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare Recomnndnri pot fi oferite de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitnten „AL. I. Cuzn” Insi – :ncultnten de Economie si Administrnren Afncerilor
Universitnten Tehnicn „Gheorghe Asnchi” Insi – :ncultnten de Electrotehnicn
Institutin Prefectului judetul Insi
Consiliul Judetenn Insi
Primnrin Municipiului Insi
O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord-Est, Pintrn Nenmt
A.D.R. Nord-Est, Pintrn Nenmt
B.R.C.T. Insi

Anexe In ntnsnment.

Data
03.04.2017.

Semnatura
________________________

Pentru mni multe informnţii despre Europnss nccesnţi pnginn: http://europnss.cedefop.europn.eu

