
  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume FRUSINOIU MARIA SÎNZIANA  

Adresă(e) Str. Azurului, nr. 20, sat Strejnicu, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova 

Telefon(oane)  Mobil: 0726 189 080 

E-mail(uri) sinzianarosca@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii si locul 13.10.1986, Municipiul Câmpina 

  

Sex 
 

 

Feminin 
 
 

mailto:sinzianarosca@yahoo.com


Experienţã profesională 
                                   09.2017 – prezent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
              
 
 
 
 
            
 
 
                       
                     07.2018 – prezent 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        12.2018 - prezent 
 
 
 
                   
 
 
          

  
ȘEF SERVICIU JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI SECRETARIAT 
Primăria Târgşoru Vechi 
 
Reprezintarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale 
(Judecătorii, Tribunale, Curţi de apel, Curtea Supremă de Justiţie); 
Întocmirea şi depunerea: acţiunilor, întâmpinărilor şi recursurilor privind interesele administraţiei 
publice locale; 
Promovarea cererilor de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în 
pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de 
intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri 
recoventionale etc.  
Promovarea oricaror acţiuni în justiţie, formularea întâmpinărilor, interogatoriilor şi răspunsurilor la 
interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridicarea excepţiilor; 
Exercitarea căilor ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; 
Urmărirea evidenţelor proceselor şi litigiilor 
Acordarea de consultanță juridică compartimentelor instituției, la solicitarea acestora; 
Urmarirea intocmirii si tehnoredactarii de catre birou a oricaror situatii statistice, raspunsurilor la petitii, 
cereri sau scrisori primite de la cetateni sau instituii sa fie transmise in termenul prevazut de lege. 
Analizarea posturilor din cadrul instititutiei, care constă în studierea complexă a acestora din punctul 
de vedere al factorilor determinabili de influenţă, al atribuţiilor ce le revin, al naturii acestora, al 
condiţiilor necesare îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor şi asumării responsabilităţilor, al nivelului 
de pregătire cerut ocupanţilor lor, al condiţiilor ocupării lor (cerinţe intelectuale, şi fizice, program de 
lucru, retribuţie etc.) 
Intocmirea fisei postului care defineşte rolul şi contribuţia postului la realizarea obiectivelor institutiei 
de catre ocupant; 
Urmarirea înregistrarii a la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a contractelor individuale de 
muncă, a actelor adiţionale şi a deciziilor de încetare a activităţii precum şi comunicarea către salariaţi 
a unui exemplar de contract/act adiţional/decizie; 
Asigurarea activitatii de registratura si relatii publice a institutiei 
Verifică efectuarea si centralizarea corectă a pontajelor lunare; 
Urmarirea evidentei concediilor de odihnă, concediilor medicale, invoirilor etc; 
Coordonarea şi urmărirea efectuarii concediilor de odihnă de către salariaţi; 
Verificarea evidenţei şi pastrarea dosarelor de personal; Urmareste arhivarea dosarelor de personal; 
Coordonarea, actualizarea dosarelor personale ale salariaţilor în funcţie de modificările survenite şi 
aduse la cunoştinţă de fiecare salariat în parte; 
Participarea la anchete atunci cand se constată abateri disciplinare, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
Urmarirea organizarii activitatii de arhiva în conformitate cu Legea 16/1996 şi Legea nr. 358/2002, 
actualizate cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

MEMBRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
S.C. Eco Serviciul Apa – Canal - Salubrizare Tirgsoru Vechi S.R.L. 

 
Aprobarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a societatii comerciale; 
Verificarea funcţionarii sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi 
realizarea planificării financiare; 
Numirea şi revocarea directorii şi stabileşte remuneraţia lor; 
Evaluarea activitatii directorilor, verificarea executarii contractelor de mandat ale acestora; 
Eaborarea raportul semestrial privitor la activitatea societatii comerciale; 
Indeplinirea tuturor actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii 
comerciale, conform prevederilor legale 
 
 
MEMBRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
S.C. SERVICII COMUNALE TARGSORU VECHI  S.R.L. 

 
 

Aprobarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a societatii comerciale; 
Verificarea funcţionarii sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile şi 
realizarea planificării financiare; 
Numirea şi revocarea directorii şi stabileşte remuneraţia lor; 
Evaluarea activitatii directorilor, verificarea executarii contractelor de mandat ale acestora; 
Eaborarea raportul semestrial privitor la activitatea societatii comerciale; 
Indeplinirea tuturor actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii 
comerciale, conform prevederilor legale 

 
 
 
 
 
 
 



 
                         03.2020-04.2021 
 
                        11.2017-07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    10.2016 – 09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2008 - 10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
Comuna Târgşoru Vechi 
 
Avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile 
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
Participarea la şedinţele consiliului local; 
Asigurarea gestionarii procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum 
şi între aceştia şi prefect; 
Organizarea arhivei şi a evidenţei statistice a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 
Asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate 
a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
Asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 
comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, redactarea 
hotărârilor consiliului local; 
Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
Indeplinirea atributiilor specifice ca membru in comisia locala de fond funciar; 
 
 
REFERENT CATEDRA DE PREGĂTIRE JURIDICĂ ȘI CRIMINALISTICĂ 
Școala de Agenți de Poliție ʺVasile Lascărʺ Câmpina 
 
 
Tehnoredactarea documentelor, materialelor și prezentărilor pentru personalul catedrei; 
Tehnoredactarea documentelor și materialelor specifice activiății Școlii de conducători auto din cadrul 
instituției; 
Asigurarea completarii în Registrul Național al Cursanților, privind pregătirea cursanților, precum și 
transferul datelor către Sistemul informatic al Autorității Rutiere Române; 
Asigurarea colaborarii între catedră și Compartimentul Documente Clasificate și Secretariat; 
Inregistrarea, clasarea și ținerea evidenței stricte a documentelor; 
Identificarea, selectarea, clasificarea și păstrarea anumitor surse și materiale de informare; 
Introducerea în programul ERP notele cursanților; 
Întocmirea pontajelor  lunare pentru personal și pentru cursanți; 
Ținerea evidenței zilnice a prezenței personalului, precum și a concediilor.  
 
 
INSPECTOR  ACHIZIŢII PUBLICE, TRANSPORT 
ŞEF SERVICIU SITUAŢII DE URGENŢǍ/INSPECTOR SECURITATEA ŞI SÃNÃTATEA ÎN MUNCÃ 
(RESPONSABIL PROTECȚIA MUNCII) 
Primăria Telega 
 
Activităţi şi responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice: 
Răspundere privind aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 
Primirea necesarului de achiziţie de la compartimentele/birourile beneficiare; 
Estimarea valoarii necesarului şi stabilirea procedurii de atribuire; 
Studierea pietei, cercetarea şi informarea zilnica cu privire la  preţurile practicate, lucrările , serviciile 
oferite de societăţile comerciale (prin consultarea  mass media, internet, etc.) 
Emiterea cererilor de ofertă,întocmirea documentaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţii publice 
Membru în comisia de evaluare a ofertelor; 
Urmărirea derularii contractelor încredinţate de Primarul localităţii si aducerea la cunoştiinţă eventualele 
probleme ivite pe parcursul derulării activităţii care face obiectul contractului  
Membru în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor si a receptiei finale; 
Intocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor si de receptie finala a lucrarilor; 
Intocmirea situaţiilor statistice şi  cu privire la Integrarea în Uniunea Europeană; 
Reprezentarea Primăriei în relaţia cu societăţile angajate în procedura privind achiziţiile; 
 
Activităţi si responsabilităţi  în domeniul autorizării serviciului public de transport persoane în regim de 
taxi: 
Elaboarea regulamentelor în domeniul transportului de persoane regim de taxi, în baza reglementărilor 
în vigoare cu consultarea asociaţiilor profesionale ale taximetriştilor; 
Primirea cererilor solicitanţilor si documentele necesare declanşării procedurii de atribuire a 
autorizaţiilor taxi;  
Verificarea documentele si solicitarea completărilor necesare, dupa caz;  
Atribuirea autorizaţiilor de taxi;  
Eliberarea autorizaţiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi 
Primirea documentaţiei necesară pentru vizarea anuală a autorizaţiilor taxi si verificarea acesteia;  
Redistribuirea autorizaţiilor disponibilizate ca urmare a anularii autorizaţiei taxi respectând 
reglementările în vigoare;  
Actualizarea permanent a listei de aşteptare privind autorizatiile;  
Tinerea evidenţei computerizate a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de transport persoane/ în regim de 



    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                                12.2008 - 10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 
                                           

                                              2015-2019 
 
 
 
 
                                              2008-2010 
 
                                        
 
 
                                              2005-2008 
 
 
 
 

                                              2001-2005 
 

Contributia activa de aplicarea în practică a principiului autoapărării împotriva dezastrelor în toate 
sectoarele de activitate şi pe întreg teritoriul localităţii. 
Organizarea şi conducerea nemijlocita, instruirea de specialitate a SVSU, întocmirea programului lunar 
şi urmărirea executarea lui întocmai de intreg personalul serviciului, executarea instruirii metodice a 
şefilor de grupe; 
Participarea la instruiri organizate de unităţile teritoriale de pompieri; 
Organizarea intervenţiei la situaţii de urgenţă şi înlăturarea efectelor negative ale acestora, în care 
scop: 
Intocmirea documentelor operative din planul de apărare privind intervenţia SVSU ; 
Pregătirea personalului SVSU pentru intervenţie prin executarea de exerciţii pe timp de zi şi de noapte, 
atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi în cooperare cu alte servicii; 
Controlarea şi luarea măsurilor pentru ca echipamentul de protecţie şi substanţele chimice din dotare, 
precum şi mijloacele de alarmare să fie în stare de funcţionare; 
Elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea continuă a încadrării SVSU cu voluntari. 
Mobilizarea personalului SVSU şi organizarea participarii personalului încadrat la concursurile 
profesionale specifice. 
 
Activităţi si responsabilităţi  în domeniul protecției muncii ( securitãții și sãnãtãții ȋn muncã): 
Organizarea activitãții de prevenire și protecție; 
Promovarea unei culturi pozitive de sãnãtate și securitate; 
Stabilirea semnalizãrilor de securitate și sãnãtate; 
Instruirea personalului pe probleme de securitate și sãnãtate ȋn muncã;,  
Asigurarea echipamentelor individuale de protecție,  
Prevenirea accidentelor de muncã și menținerea stãrii de sãnãtate a personalului,  
Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncã și a ȋmbolnãvirilor profesionale,  
Monitorizarea aspectelor de securitate și sãnãtate ȋn muncã,  
Coordonarea activitãților de evacuare și intervenție ȋn caz de necesitate. 
 
. 
EXPERT IDENTIFICARE GRUP ȚINTÃ IN CADRUL PROGRAMULUI ACCESAT PRIN FONDURI 
EUROPENE „INCLUZIUNE SOCIALA PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR DEFAVORIZATE” 
 
Informarea potenţialor membri ai grupului ţintă despre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului 
Creearea bazei de date cu membrii grupului ţintă; 
Asigurarea înregistrarii a 150 de persoane în grupul ţintă al proiectului; 
Verificarea documentelor justificative care atestă apartenenţa la grupul ţintă al proiectului; 
Stabilirea parteneriatelor cu organizaţii ce pot furniza grupul ţintă; 
Urmărirea persoanelor înregistrate, nivelul lor de participare în cadrul proiectului; 
Cautarea de modalităţi de menţinere a grupului ţintă în cadrul proiectului; 
Realizarea activităţii de natură organizatorică internă; 
Intocmirea rapoartelor de activitate lunară; 
Inițierea campaniei de informare a persoanelor din grupul t ̦intã cu privire la activitãt ̦ile derulate în cadrul 
proiectului; 
Realizarea bazei de date cu beneficiarii proiectului si îi înregistrez în grupul t ̦intã. 
 
 
   
 
  Diplomă Licenţă – Drept 

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative – Specializarea „Drept” 
Universitatea Spiru Haret, București 
 
 
Diplomă Masterat – Specializare: Puterea Executivă şi Administraţie publică 

  Facultatea de Administraţie Publică 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (S.N.S.P.A.), Bucureşti 
 
 
Diplomă Licenţă – Administraţie Publică 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe – Administraţie Publică 
Universitatea Petrol şi Gaze, Ploieşti 
 
 
Diplomă Bacalaureat 
Profil Tehnic - Electrotehnică 
Liceul Energetic, Câmpina 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      
                            Pregatire profesionala 
                            Seminarii si cursuri 
                                                      
                                                       2021 
                                                              
                                                       2019 
 
                                                       2018 
 
 
                                                       2018 
 
                                                        
 
                                                      
                                                       2016 
                                                        
                                                     
 
                                                       2016 
 
                                                   
                                                       2016 
 
                                                   
                                                       2015 
 
                                                      
                                                       2015 
 
                                                                                                         
                                                      
                                                       2012 
 
 
                                                                                
                                                       2013  
 
                                                       
                                                       2009 
 
                                                      
                                                       2009 
                    
                                                     
                                                       2005 

 
 
 
 

Imaginea, relatiile publice si comunicarea cu mass-media; 
 

Managementul administratiei publice. Administratie inovativa; 
 

Sistemul de Management al Administratiei Publice;   
 
 

“Secretarul comunei, factor active de stabilitate si de continuitate in administratia publica locala, 
garant asupra calitatii si legalitatii actelor administrative, precum si cooperarea pentru organizarea si 
exercitarea unor activitati in scopul unor atributii stabilitae prin lege autoritatilor administratiei publice 
locale”; 

 
Secretariat-Asistent Manager (Limba Engleză, Operare PC, Corespondenţă-comercială şi de afaceri, 
Contabilitate-primară); 

 
 

Operare PC (Windows, Word, Excel, Access, Power Point, Internet); 
 
 
Secretariat - Asistent Manager; 

 
 

Instruire specializată în Administrare Portal – în cadrul proiectului „Sistem informatic destinat 
registrului agricol în format electronic – zona Centru” cos SMIS 48368; 

 
Instruire specializată în Administrare Sistemului – în cadrul proiectului „Sistem informatic destinat 
registrului agricol în format electronic – zona Centru” cos SMIS 48368; 

 
 

Instruire specializată în utilizare modul Management Proiecte – în cadrul proiectului „Sistem informatic 
destinat registrului agricol în format electronic – zona Centru” cos SMIS 48368; 

 
 

Inspector Securitatea și Sãnãtatea ȋn muncã; 

 
 

„Achiziţii publice. Implementarea procedurilor” 
 
 
Antreprenor - Certificat de competenţe antreprenoriale 
 

  
 Atestat profesional „Electrotehnică” – Tehnician Electronist 

 
 

 

        Aptitudini şi competenţe   
                               personale 

             
 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

Citire 
 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
 

Exprimare scrisă 
 

Engleza*   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Franceza**   B2  B2  B1  B1  B1 

  

 Atestat TEF  
 Atestat IELTS 



Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare sporită, spirit de echipă, seriozitate, comunicare, sociabilitate, încredere, 
optimism, capacitate de a gestiona conflicte 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Autonomie în activitate, spirit de echipă, capacitate de sinteză, atentă la detalii, capacitate de 
multitasking, gandire creativa, gandire analitica, abilitate de mediere a conflictelor, spirit de echipa 

  

Competenţe şi aptitudini informatice Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
Internet 
Diverse programe (Nero, Adobe Reader etc) 
SICAP - SEAP (Sistemul Electronic Achiziţii Publice) 
RENNS (Registrul Electronic National al Nomenclaturilor Stradale) 
RAN (Registrul Agricol Naţional) 
GIS (Sistem Informațional Geografic) 
Geoportal ANCPI - ETERRA 

  

 
Permis(e) de conducere 

 
Categoria B – dobândit în anul 2006 

  

 

 

 
 
 
 
 
                                     2021                                      SEMNÃTURĂ 


