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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 

  

Informații personale  

Nume / Prenume MOISIU LEONID-AUGUSTIN 

Adresă  

Telefon 0374112725 

Fax  

E-mail leo.moisiu@anfp.gov.ro 
  

Naționalitate Română  
  

Data nașterii 23 august 1965 
  

Sex M 
  

  

Experiența profesională  
 

Perioada în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Bd. Mircea Vodă nr.44,sector 3, București  

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică centrală 
  

Perioada 21.06.2017 – 13.07.2017  

Funcţia sau postul ocupat Director general –Direcția Generală Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane, de relaţii cu publicul şi în tehnologia 
informaţiei 
 

Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 
  

Perioada 14.05.2012 – 21.06.2017  

Funcţia sau postul ocupat Director executiv –Direcția Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane, de relaţii cu publicul şi în  
tehnologia informaţiei 
Proiecte cu finanțare internațională 
Manager proiect – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul 
Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 150 euro/lună (IX) cod SMIS 54760, perioada 
09.01.2015-02.02.2016 
Manager proiect – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul     
Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună (VIII) cod SMIS 54755, perioada 
05.12.2014- 19.02.2016 
Manager proiect - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul                                                 
Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună (III) cod SMIS 49632, 
 perioada 04.07.2014-19.02.2016 
Manager proiect – Formare și dezvoltare profesională în sprijinul creșterii eficacității administrației 
locale cod SMIS 20832, perioada 11.11.2013-10.11.2014 
Manager proiect – Reabilitare Centru Istoric, străzile Lipscani și M. Eminescu cod SMIS 6726, 
perioada 14.05.2012-30.10.2013 

mailto:leo.moisiu@anfp.gov.ro
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Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală 
  

Perioada 02.10.2009 – 14.05.2012  

Funcţia sau postul ocupat Prefect al Județului Olt  

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentarea Guvernului în plan local 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului – Județul Olt, B-dul A.I. Cuza nr. 12, Slatina  

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
 

Perioada 01.05.2005 – 02.10.2009  

Funcţia sau postul ocupat Director executiv -Direcţia Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane, de relaţii cu publicul şi în tehnologia 
informaţiei 

Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală  
  

Perioada 06.07.2004 – 01.05.2005  

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu – Serviciul Resurse Umane, Tehnologia Informaţiei  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane şi în tehnologia informaţiei 

Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală  
  

Perioada 01.01.1998 –  06.07.2004  

Funcţia sau postul ocupat Director executiv –Direcţia Management, Resurse Umane, Funcţii Publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane şi în tehnologia informaţiei 
Proiecte cu fonduri PHARE 

  Manager proiect - O reţea de idei pentru o reţea de servicii, perioada 2003-2004 
Responsabil tehnic - Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi perfecţionarea profesională a personalului 
IMM-urilor din municipiul Slatina –  perioada 2003 

  Manager de proiect - Integrarea copiilor aflaţi în situaţie de risc social în şcolile de masă -  perioada 
2001 

Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală  
  

Perioada 09.01.1995 – 01.01.1998  

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou – Biroul Informatică, Personal, Salarizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane şi în tehnologia informației 

Numele şi adresa angajatorului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Slatina  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică locală  
  

Perioada 20.04.1994 – 09.01.1995  

Funcţia sau postul ocupat Şef Atelier – Atelierul Proiectare- Oficiul de Calcul 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii Atelierului de proiectare al oficiului de calcul 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ELECTROCARBON S.A.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnologia informației 
  

Perioada 15.03.1990 – 20.04.1994 

Funcţia sau postul ocupat Analist- Oficiul de Calcul  

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea aplicaţiilor informatice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. ELECTROCARBON S.A.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnologia informației 
  

Perioada 28.10.1988 – 15.03.1990 
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Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea lucrărilor de evidenţă economică  

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Autoturisme Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economic 
  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 26.05-29.05.2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecționare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Comportament individual și management organizațional, din perspectiva comunicațională”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  SC Perform Center SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada 07.12-13.12.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecționare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  SC Perform Center SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada 07.07-13.07.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecționare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Competența de a învăța”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  SC Perform Center SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei 
înalţilor funcţionari publici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de specializare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Auditul securităţii sănătăţii în muncă şi evaluarea riscurilor – Evaluatori risc”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare  

  

Perioada 2002 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 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  
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii postuniversitare 

  

Perioada 1984 - 1988  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil Economic – Planificare şi cibernetică economică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
B2 

Utilizator 
independent   

B2 
Utilizator 
independent   

C1 
Utilizator 
independent   

C1 
Utilizator 
independent   

B2 
Utilizator 
independent   

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la situații neprevăzute; 

Competenţe de comunicare şi de rezolvare a conflictelor ; 

Seriozitate, rigoare, spirit metodic ; 

Aptitudini pentru lucrul în echipă ; 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership  

Capacitate de coordonare, de monitorizare şi de administrare  

Iniţiativă, responsabilitate, receptivitate ; 

Implicare în activităţi de voluntariat   

Gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare  
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe şi abilități avansate de utilizare a echipamentelor IT  
      Certificat ECDL  complet 

 
  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

