
  

 

    

 Curriculum vitae  
Europass  

 

   

 InformaŃii personale  

 Nume / Prenume IORDAN Sergiu Mihai 
 Telefon 0247 311 150   

 Fax 0247 312 973 

 E-mail(uri) sergiu.iordan@prefectura-teleorman.ro 
   

   

 Data naşterii 07/02/1972 
   

   

   

 ExperienŃa profesională  
   

 Perioada 4/03/2021 - prezent  

 FuncŃia  Subprefect al județului Teleorman 

 Principalele activităŃi şi responsabilităŃi AtribuŃii stabilite prin ordin al prefectului, conform OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.  
Analizarea activității desfășurate de serviciul public comunitar pașapoarte și serviciul public comunitar 
regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și elaborarea de propuneri pentru 
îmbunătățirea activității acestora; 
Asigurarea desfășurării în bune condiții a activității serviciilor publice comunitare de pașapoarte, 
respectiv regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor; 
Acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind acordurile de colaborare, 
cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea. 
Organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului. 
 

 Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului – județul Teleorman 
Str. Dunării nr. 178, Alexandria, jud. Teleorman 

   

 Perioada 1996- 03/2021 

 FuncŃia Antreprenor 

 Principalele activităŃi şi responsabilităŃi Coordonarea împlementării planurilor de afaceri și  găsirea unor soluții de finanțare, management 
strategic și operațional. Marketing și analiză financiară. Negociere și atenție la detalii. 

   

 EducaŃie şi formare  
   

 Perioada 10/10/1995-10/03/1996  

 Calificarea / diploma obŃinută Curs intensiv de drept penal și drept procesual penal în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 Disciplines principale studiate / 
competenŃe dobândite 

Științe juridice 

 Numele şi tipul instituŃiei  Ministerul Afacerilor Interne 
 
 

 Perioada 01/10/1990 - 15/06/1995 

 Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de licență 

 Disciplines principale studiate / 
competenŃe dobândite 

Pregătirea de bază a inclus cursuri ca matematică, fizică, limbaje de programare. Pregătirea specifică, 
constituind fundamentul pregătirii profesionale, s-a desfășurat în domeniul complex al electronicii, 
telecomunicațiilor și tehnologiei informațiilor. 

 Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica București – Facultatea de Electronică și Telecomunicații 



  

 

   

 Perioada 15/09/1986 – 15/06/1990 

 Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de bacalaureat 

 Disciplines principale studiate / 
competenŃe dobândite 

Matematică - fizică 

 Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național Unirea, Turnu Măgurele 

  
 

 

 Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

   

   

 Limbi străine  

 Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

   Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Limba Engleză  1. B1 1. B1 1. A2 1. B1 1. A1 

 Limba Spaniolă  2. A2 2. A2 2. A1 2. A2 2. A1 

 Limba Italiană  3. A1 3. A1 3. A1 3. A1 3. - 

  (*) Nivelul cadrului european comun de referinŃă pentru limbi 

   

   

 CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice dobândite în cadrul societăților comerciale coordonate, punctualitate, 
seriozitate, responsabilitate, stabilitate și spirit practic în aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite. 
Abilitățile de leadership conturate de-a lungul activității în cadrul Uniunii Salvați România (membru din 
2016 și președinte al filialei județene din 2018). 

   

   

 CompetenŃe şi cunoştinŃe de 
utilizare a calculatorului 

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului  de nivel avansat: Navigare internet, social 
media, Zoom, Microsoft Office, Google Drive, buna utilizare a programelor de comunicare (mail, 
Skype) abilitatea de a identifica și soluționa probleme de natură hardware și software,  

   

   

 Alte competenŃe şi aptitudini Prezentarea, în cadrul Biroului  Național al USR, unui proiect cu privire la eliminarea Registrului Unic 
de Control în formă tipărită și trecerea acestuia în format digital, proiect cu implicații majore privind 
eficientizarea activității și protecția mediului. 

   

 Permis de conducere Categoria B 
   

 


