
   

 
 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume   Marian GRIGORAȘ 

Telefon  0232/421786   

E-mail mariangrigoras@prefecturaiasi.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 06 iulie 1978 

  

 

 

 

Experienţa profesională 
 

 

 
 

Perioada 
                     Funcția sau postul ocupat  

Activități și responsabilități principale 
 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

                         Functia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

  
 
              
                 
                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 

5 ianuarie 2022 - prezent 
Subprefect al Județului Iași 
Atribuții stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 260  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind  
Codul Administrativ, precum și cu dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru 
punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

   Instituția Prefectului – Județul Iași/Mun. Iași, str. Anastasie Panu 60 
   Instituție publică 

 
Decembrie 2019 – 5 ianuarie 2022 
Prefect al Județului Iași 
Asigurarea reprezentării Guvernului României la nivelul judeţului Iasi; conducerea activităţii Instituţiei    
Prefectului şi a serviciilor publice deconcentrate; exercitarea tutelei administrative; asigură la nivelul 
judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a 
celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; acţionează pentru realizarea în judeţ a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor; 
acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate 
nivelurile instituţionale şi sociale; asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la 
îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de 
urgenţă; utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi 
baza logistică de intervenţie în situaţii de criză; exercită oricare alte atribuţii  specifice prevăzute de 
lege.  
Instituţia Prefectului – Județul Iași/Mun. Iași, str. Anastasie Panu 60 

       Instituție publică  
 

 
Perioada 

                         Functia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

  
 
                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Aprilie 2017 – Decembrie 2019 
Comisar superior (funcționar public de execuție) 
Controlarea respectării  dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor referitoare la securitatea 
produselor și serviciilor, precum și la apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor; 
dispunerea măsurilor prevăzute de lege, de limitare a consecințelor producerii, importului sau 
comercializării unor produse și servicii care nu respectă dispozițiile legale privind protecția 
consumatorilor; constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în condițiile legislației specifice; 
soluționarea petițiilor privind încălcarea drepturilor consumatorilor; președintele comisiei consultative 
privind măsurile prevăzute de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind 
protecția consumatorilor 

  Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea NE/Mun. Iași, str. Toma Cozma 11 
     Instituție publică  



 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 
 

           

                

 

                Numele și adresa angajatorului 
  Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Februarie 2016 – Aprilie 2017 
Prefect al Județului Iași 
Asigurarea reprezentării Guvernului României la nivelul judeţului Iasi; conducerea activităţii Instituţiei    
Prefectului şi a serviciilor publice deconcentrate; exercitarea tutelei administrative; asigură la nivelul 
judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a 
celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor; acţionează 
pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile 
instituţionale şi sociale; asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 
condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă; utilizează, în 
calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de 
intervenţie în situaţii de criză; exercită oricare alte atribuţii  specifice prevăzute de lege.  
Instituţia Prefectului – Județul Iași/Mun. Iași, str. Anastasie Panu 60 

   Instituție publică  

 

Perioada 
                         Functia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Septembrie 2014 – Februarie 2016 
Comisar superior (funcționar public de execuție) 
Controlarea respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea 
produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor; dispunerea 
măsurilor prevăzute de lege, de limitare a consecinţelor producerii, importului sau comercializării unor 
produse şi servicii care nu respectă dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor; constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în condiţiile legislaţiei specifice; soluţionarea petiţiilor privind 
încălcarea drepturilor consumatorilor; responsabil cu implementarea politicii de securitate a prelucrării de 
date cu caracter personal la nivelul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea 
Nord-Est (Iaşi); preşedintele comisiei consultative privind măsurile prevăzute de Legea nr. 363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor. 
Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea NE/Mun. Iași, str. Toma Cozma 11 
Instituție publică 

 

Perioada 
                         Functia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
             
 
                 
 
 
               Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Octombrie 2012 - Septembrie 2014 
Comisar Șef (funcționar public de conducere) 
Asigurarea conducerii întregii activităţi a Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor 
Regiunea Nord-Est (Iaşi), instituţie aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, entitate ce coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul 
protecţiei consumatorilor; prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi 
intereselor economice ale consumatorilor; gestionarea tuturor documentelor Comisariatului Regional, 
reprezentarea acestuia în consilii, comisii judeţene şi alte organisme de importanţă locală; efectuarea, 
lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit 
prevederilor legale, pe baza bunei gestiuni financiare. 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Regional pentru Protecţia 
Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi) /Mun. Iași, str. Toma Cozma nr. 11 
Instituție publică 
 

Perioada 
                         Functia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
                  
 
                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Ianuarie 2008 – Octombrie 2012 
Consilier juridic (funcționar public de execuție) 
Reprezentarea şi susţinerea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată, precum şi în raporturile 
cu orice persoană juridică sau fizică; întocmirea evidenţei proceselor şi litigiilor în care Comisariatul 
este parte; exercitarea căilor de atac împotriva soluţiilor instanţelor judecătoreşti; asigurarea asistenţei 
juridice a comisarilor; participare la elaborarea tematicilor de control şi la desfăşurarea  concursurilor în 
vederea  recrutării funcţionarilor publici. 
Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea NE/Mun. Iași, str. Toma Cozma 11 
Instituție publică 



Perioada 
                         Functia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
             
 
               Numele și adresa angajatorului 
  Tipul activității sau sectorul de activitate 

Ianuarie 2006 - Ianuarie 2008 
Consilier juridic 
Asigurarea asistenţei juridice a societăţii în faţa instanţelor de judecată şi a oricăror organe 
jurisdicţionale; urmărirea apariţiei şi modificărilor actelor normative şi aducerea acestora la cunoştinţa 
conducerii; întocmirea formalităţilor prevăzute de lege în cazul modificării actului constitutiv şi asigurarea 
înregistrării documentelor la Oficiul Registrului Comertului; vizarea pentru legalitate a deciziilor emise de 
conducere; participare la negocierea contractului colectiv de muncă. 
S.C. TEROM S.A./Mun. Iași  
Societate comercială aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

 
 
 
 

Perioada 

 
 

 
 
Octombrie 2005 - Ianuarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea asistenţei juridice a asociaţiei în legatură cu obiectul de activitate al acesteia. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia pentru Intervenţie Socială Iaşi//Mun. Iași 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizaţie neguvernamentală 

 

Educaţie şi formare 
 

 

  

Perioada 1998 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – Facultatea de Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Petre Andrei” Iaşi 

  

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – Facultatea de Filosofie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Asistenţă Socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

  

Perioada  Martie 2003 – Mai 2003 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare „Medierea restaurativă de grup” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de formare World Learning şi USAID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară 

  

Perioada  Decembrie 2008 – Ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Training 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu publicul 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consultanţi EDUROM, acreditaţi în sistemul internaţional Belbin`s Team Roles 

  

Perioada  Iulie 2012 – Septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program de specializare – “Delegat sindical local” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dialog social 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obținută      
          
   Numele și tipul instituției de învățământ 
                            / furnizorului de formare 

SC Centrul de Perfecţionare, Consultanţă şi Afaceri SRL şi Sindicatul Național al Funcţionarilor Publici 
– proiect POSDRU 

 
Iulie – Noiembrie 2016 
Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei 
înalților functionari publici  
Agenția Națională a Funcționarilor Publici  

 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

Limba franceză  B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitatea de a lucra în echipă, adaptabilitate, responsabilitate, onestitate, corectitudine, comunicare şi 
relaţionare facilă 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de analiză, planificare şi control al activităţilor şi performanţelor specifice, capacitate de a 
gestiona în mod eficient resursele disponibile, seriozitate, perseverenţă 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

   MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

Permis de conducere Categoria B (din anul 2007) 
  

 

 


