
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NAFLIU ION MARIUS 

Adresă(e) Galicea, jud. Valcea 

Telefon(oane) - Mobil: +40 745775044 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) marius.nafliu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  
  

Data naşterii 30.08.1977 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  29.01.2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoneaza si raspunde de activitatea compartimentelor din subordine; asigură aplicarea unitară a 
legislației din domeniu; avizează propunerile privind bugetul institutiei; monitorizează activitățile de 
executare silită; încheie contracte cu furnizorii de servicii din sectorul public și privat; coordonează 
activitatea de implementare a proiectelor FSE; aprobă dosare legate de înregistrarea șomerilor și 
acordarea drepturilor acestora; organizeaza și conduce activitatea de audit;  organizează și conduce 
contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate; coordonează activitatea de îndrumare și 
control, avizează programele de controlaprobă măsuri de recuperare a debitelor; stabilește măsuri pentru 
buna organizare a muncii; aprobă încadrarea, promovarea și eliberarea din funcții a personalului 
agenției; elaborează și supune aprobării Președintelui ANOFM regulamentul propriu de organizare și 
funcționare al agenției; evalzuează personalul de conducere din subordine; aprobă programele de lucru, 
de deplasare în teritoriu a salariaților și graficele concediilor de odihnă al salariațilorîncheie contractele 
de muncă pentru personalul contractualrăsăunde de organizarea și desfășurarea burselor locurilor de 
muncă; răspunde de întocmirea rapoartelor și analizelor de sintezăprivind activiattea de ocupare la nivel 
județean; coordonează activitățile de statistică ale agenției la nivel județean; coordonează la nivel 
județean aplicarea atribuțiilor ce revin din calitatea de membru EURES al ANOFM; coordonează la nivel 
județean aplicarea prevederilor referitoare la prestațiile de șomaj în domeniul coordonării sistemelor de 
securitatea socială, etc.  

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate protectie sociala 

Perioada 01.09.2016 – 29.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoneaza si raspunde de activitatea compartimentelor din subordine; participa la elaborarea 
propunerilor pentru fundamentarea bugetului institutiei; organizeaza si raspunde de intocmirea corecta a 
rapoartelor, situatiilor statistice, informarilor, etc.; avizeaza si propune directorului executiv programele de 
lucru si graficele de deplasare in teritoriu ale salariatilor; intocmeste fisele postului personalului direct 
subordonat; propune contractarea, in conditiile prevederilor legii, a serviciilor de ocupare si formare 
profesionala cu prestatorii din sectorul public si privat; coordoneaza si controleaza activitatea agentiilor 
locale; urmareste elaborare si implementarea proiectelor finantate di fondurile structurale europene;  
coordoneaza si raspunde de realizarea masurilor de ocupare, precum si activitatea de acordare a 
atestatului de intreprindere sociala 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate protectie sociala 

 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Perioada 01.08.2013 – 01.09.2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atributii de control masuri active:verificarea incadrarii in munca si mentinerea raporturilor de munca 
pentru angajatorii care au beneficiat de subventii; atributii privind executarea silita: intocmirea 
documentatiei necesare pentru recuperarea debitelor constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, 
intocmirea dosarului debitorului ce urmeaza a fi executat silit; atributii privind piata muncii: contactare si 
inregistrare angajatori, urmarirea numarului locurilor de munca vacante pe judet; atributii in cadrul 
agentiei locale: stabilire drepturi de protectie sociala inregistrarea solicitantilor de loc de munca, 
realizarea interviului in scopul cunoasterii solicitantului, a experientelor si competentelor sale, furnizarea 
serviciilor de mediere 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru ocuparea Fortei de Munca Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate protectie sociala 

Perioada 01.01.2000 – 01.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atributii de control masuri active: verificarea incadrarii in munca si mentinerea raporturilor de munca 
pentru angajatorii care au beneficiat de subventii; atributii privind piata muncii: contactare si inregistrare 
angajatori, urmarirea numarului locurilor de munca vacante pe judet; atributii in cadrul agentiei locale: 
servicii privind piata muncii, stabilire drepturi de protectie sociala, inregistrarea solicitantilor de loc de 
munca, realizarea interviului in scopul cunoasterii solicitantului, a experientelor si competentelor sale, 
furnizarea serviciilor de mediere 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate protectie sociala 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Master – ingineria mediului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Controlul calitatii mediului, protectia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel superior 

Perioada 2009 - 2013 

Calificarea / diploma obţinută Juristconsult 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept si administratie publica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET RM.VALCEA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel superior 

Perioada 1996 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Subinginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Protectia mediului – controlul calitatii mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel superior 

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat –  specializarea: stiinte ale naturii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, fizica, limba romana, stiintele naturii, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LICEUL GRUP SCOLAR FORESTIER RM.VALCEA 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel secundar 

             Cursuri de specializare 

Perioada Iulie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Program de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua – MANAGER SI 
LEADERSHIP 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI; Faculattea de management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 26.01.2015 – 30.01.2015 

Calificarea / diploma obţinută Expert/secialist in parteneriat public - privat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea demararii unui proiect de parteneriat public – privat, selectarea partenerului privat, aplicarea 
normelor / legislatiei in vigoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT BUCURESTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 17.11.2014 – 21.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută Consilier vocational 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Orientare profesionala, evaluare vocationala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT BUCURESTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada Februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Formator de mediator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare, rezolvare conflicte, mediere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANOFM ; ASOCIATIA : CENTRUL DE MEDIERE CRAIOVA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 15.10.2012 – 14.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul echiperi de proiect, managementul riscurilor, planificare activitati proiect, comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC „DBC” SRL Dragasani, jud. Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada Octombrie – noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Mediator  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea formarii, realizarea formarii, evaluarea formarii in mediere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANOFM ; ASOCIATIA : CENTRUL DE MEDIERE CRAIOVA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 05.09.2011 – 25.11.2011 

Calificarea / diploma obţinută Tehnici si instrumente de consiliere, consultanta, mediere si orientare profesionala personalizate 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de mediere, tehnici de consiliere si comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CNFPPP Rasnov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

Perioada 15.12.2009 – 20.01.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea formarii, realizare formarii, evaluarea formarii profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC „DBC” SRL Dragasani, jud. valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 01.09.2003 – 28.02.2004 

Calificarea / diploma obţinută Contabil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitatea firmelor private 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 15.11.2002 – 15.02.2003 

Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea personalului, motivarea personalului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Formare Profesionala – AJOFM Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs perfectionare 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Coordonator activitati de transport rutier de persoane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Monitorizarea activitatii de transport, coordonarea activitatii de transport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

Perioada 01.11.2000 – 01.02.2001 

Calificarea / diploma obţinută Ajutor analist programator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme de operare, limbaje de programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia de Consultanta Antreprenoriala si Pregatire (ACANP) Rm.Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

Perioada 03.03.2000 – 18.03.2000 

Calificarea / diploma obţinută Agent de ocupare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii de ocupare a fortei de munca, comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 
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Perioada 01.08.2000 – 25.08.2000 

Calificarea / diploma obţinută Consilier indrumare si orientare profesionala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informare, consiliere profesionala, consiliere in cariera 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala Valcea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Atestat – mecanizator explotatii, transporturi si constructii forestiere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

GS FORESTIER RM.VALCEA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

        Participari proiecte FSE 

1) Proiect „O sansa pentru fiecare” – 01.12.2010 – 31.10.2012 – expert mediere– furnizarea serviciilor de mediere pentru un numar de 1.111 
persoane 

2) Proiect „Ratio L3 – Analizarea, dezvoltarea, coniventa, testarea, evaluarea si modelarea unei strategii inovatoare pentru formarea 
contnua a personalului SPO” – curs „Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate de SPO” – 2012 – platforma e-learning 

3) Proiect ”FPC SPO – Formarea profesionala continua – un atu in asiguarrea calitatii serviciilor furnizate catre personalul SPO” – 
12.01.2015 – 16.01.2015 – vizita de studiu Madrid, Spania   

4) Proiect „SPO local – direct accesibil” – curs instruire „Utilizarea TIC ca suport pentru self – service” – 08.10.2015 – 10.05.2015 
5) Proiect ICAR – Invatamantul continuu aprofundat pentru Romania” – curs „Cresterea eficientei si eficacitatii in serviciul in cadrul SPO” – 

09.11.2015 – 17.12.2015 - sistem e-learning  
6) Proiect „ Formare profesionala continua – calitate in SPO” – 2015 – curs de formare online „Consultanta in afaceri” 
7) Proiect „SOPIM – servicii de ocupare pentru o piata inclusiva a muncii” – 2014 – 2015 – responsabil tehnic servicii cupare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
 elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, comunicativ, capaciattea de adaptare, abilitatea de a lucra cu oamenii 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizat la locul de munca, raspund sarcinilor de echipa, punctualitate, responsabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Organizarea activitatilor de audit, de mediu, intocmirea rapoartelor de audit 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Micorsoft Office (Word, Excel), internet 

  

Permis(e) de conducere B+C; C+E 
Atestat Instructor auto B,C,E 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


