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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume  CÎMPEAN SAMIR-ADRIAN 
  

Adresa / GSM Zalău, str. Avram Iancu, nr. 4, bl. M-25, ap. 5, jud. Sălaj 
/ 0040 746205203 

Naţionalitate(-tăţi) / Stare civilă Română / Căsătorit, un copil 

Data naşterii 02.04.1973 
  

Experienţa profesională 
 
 

 

 

Perioada 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigură stabilitatea  funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale 
între compartimentele instituției 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
 

 

Perioada 2005 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat 

           Activităţi şi responsabilităţi principale 

                   Numele şi adresa angajatorului 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

   Șef serviciu – Serviciul juridic, contencios administrativ și apostilă 

Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi conducerea Serviciului juridic, contencios administrativ și apostilă 

Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

Administrație publică 

 

Perioada 2001 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentarea instituţiei în instanță 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Sălaj - Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
  

Perioada 2001 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Referent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistență socială 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Sălaj - Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Sălaj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
  

Perioada 1997 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri limba engleză 

Numele şi adresa angajatorului Școala generală nr. 1 Zalău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Drept administrativ și statutul funcționarului public  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad 

  

Perioada 1993 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Științe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Științe Juridice, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca                       

  

Perioada 1987 - 1991 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Matematică fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Zalău 

  

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 

Limba engleză  A2 elementar A2 elementar A1 elementar A1 elementar A1 elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Discreție, comunicare, empatie, simţ al umorului, spirit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Abilităti manageriale și organizatorice 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe tehnice şi de reparaţii generale în toate domeniile (bricolaj, sudură, mecanică, instalații sanitare, 
electrice, tâmplărie) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Certificat ECDL 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie, bricolaj 
  

Alte competenţe şi aptitudini Abilități tehnice 
Cursuri şi sesiuni de traning (certificările pot fi furnizate la cerere) 
Aptitudini de comunicare, experiență în corespondența formală și oficială 
 

  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe/Recomandări pot fi furnizate la cerere 
  

Cîmpean Samir-Adrian, 


