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Curriculum vitae  

 

 

Informaţii personale 

Nume și Prenume 

Naţionalitate 

Data si locul nasterii  

                                       Stare civilă 

 

MOLDOVAN NICOLAE 

Română 

14.04.1970, localitatea Spermezeu, jud.Bistrita-Nasaud 

Căsătorit, trei copii  

 

Experienţa profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

 

   2000 – prezent 

Primar al orașului Beclean 

Primaria orașului Beclean, str. Trandafirilor nr.2 

Administrație publică, calitate de reprezentant al statului în condiţiile legii  

Perioada 2009  

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

Secretar de stat 

Ministerul Administrației și Internelor 

Secretar de stat responsabil de relația cu Instituțiile Prefectului 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Prim-vicepreședinte 

Administrație publică locală, coordonarea AOR 

 

Asociația Orașelor din România (AOR) 

 

Perioada 1996 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Consilier local al orașului Beclean 

Administrație publică, Participare activă la ședințele Consiliului Local și la luarea deciziilor 

administrative publice ale orașului Beclean 

Primăria orașului Beclean, str.Trandafirilor nr.2 

 

Perioada 1995 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

Profesor fizică 

Liceul „Petru Rares” Beclean 

Predarea disciplinei „Fizică” elevilor de liceu 

Perioada 1994 –2000 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii și principalele 

responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Administrator  

Comerț, unic asociat cu responsabilități multiple pentru buna gestionare a activității 

societății comerciale 

SC PROFING DR.COM SRL Beclean, str. 1 Decembrie 1918 nr.27, Jud. Bistrita-Nasaud 

 

                        Educaţie şi formare  

Perioada 2008  
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Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Curs de nivel înalt - Colegiul Național de Apărare 

Securitate și bună guvernare 

 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” BUCUREȘTI 

 

Postuniversitară 

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii politice 

Cunoștințe Consiliul European 

ȘCOALA EUROPEANĂ „OVIDIU SINCAI” 

 

Postuniversitară 

Perioada 1990  - 1995 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Inginer – profesor 

Fizică tehnologică 

 

UNIVERSITATEA „BABES BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

 

Studii Universitare 

Perioada 1989 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Inginer 

Mecanic TCM 

 

Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) de la   

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA 

 

Studii Universitare 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Diploma de Bacalaureat 

Electrotehnică 

LICEUL „PETRU RAREȘ” BECLEAN 

 

Studii liceale 

Limba străină cunoscută  Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

   bine  bine  bine  bine  bine 

Distincții și Decorații „Crucea Transilvaniei”  

- acordată de IPS Andrei Andreicuț – Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului 

Premiu special pentru transformarea orasului de provincie într-un oraș european 

- acordat la GALA PREMIILOR VIP  

Permis de conducere Categoria B 

Stagiu militar Satisfăcut 

 


