
Curriculum vitae  
  

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume TĂBĂRANA FLORIN 

Telefon(oane) 0247311150   

E-mail(uri) florin.tabarana@prefectura-teleorman.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 14 octombrie 1968 

Sex masculin 

Funcția ocupată în prezent Subprefect al județului Teleorman 
 

 
Experiența profesională 

 

Perioada 05.10.2021 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Subprefect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conform art. 260 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Numele şi adresa angajatorului INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TELEORMAN 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică teritorială 

 
Perioada 

 
14.06.2021 – 04.10.2021 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu 

Numele şi adresa angajatorului INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TELEORMAN 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică teritorială 

 
Perioada 

 
01.01.1995 – 13.06.2021 

Funcţia sau postul ocupat Secretar General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea respectării principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor 
administrative 

Numele şi adresa angajatorului Primăria comunei Moșteni, județul Teleorman 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică locală 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 2011-2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licență 

Disciplinele principale studiate Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Drept și Administrație Publică București – Universitatea „Spiru Haret” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licență 

 
Perioada 

 
17-21.10.2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cadastru 

Numele şi tipul instituţiei / furnizorului 
de formare 

O.C.P.I. Teleorman 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program pregătire profesională 
 



 
 
 

Perioada 

 
 
 

08.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul fondurilor structurale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SMART TRAINING SOLUTIONS S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

 
Perioada 

 
2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul administraţiei publice locale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

 
Perioada 

 
06.1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Curs de perfecționare pentru secretarii unităților administrativ teritoriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţie în domeniul administrației publice locale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Teritorial de Perfecţionare Profesională a funcţionarilor din administrația publică locală, 
Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecționare 

 
Perioada 

 
05-06.1995 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Curs de perfecționare pentru secretarii unităților administrativ teritoriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţie în domeniul administraţiei publice locale/ experienţă în domeniu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Teritorial de Perfecţionare Profesională a funcţionarilor din administrația publică locală, 
București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfecţionare 

 
Perioada 

 
1989-1994 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, inginerie mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Mecanică Agricolă- Universitatea Politehnică din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu 
  



 
Competențe şi abilități sociale 

 
Excelente abilități de comunicare și de lucru în echipă dobândite în cadrul Primăriei comunei Moşteni  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de coordonare a activităților juridice și administrative 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
Competențe tehnice în domeniul ingineriei mecanice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competențe digitale – certificat ECDL 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


