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Curriculum vi tae  
Europass  

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume APOPEI VASILE 

Adresă  Str. Mihai Viteazul, nr.14, Tîrgu Neamt  615200 (România) 
Telefon +40 740608383   

Naţionalitate  romana 
Data naşterii  21.09.1968 

Sex Barbatesc 
Experienţa profesională  

Perioada     20.07.2013 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Administrator public 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Atribuţi i conform Legii adminis tratiei publice locale nr.215/2001, republicate 

Numele şi adresa angajatorului  Primaria orasului Tirgu Neamt,  
Str. Stefan cel Mare, nr. 62, 615200, Tirgu Neamt (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Administratie publica locala 
 
 

Perioada  20.04.2007-20.07.2013 
Funcţia sau postul ocupat  Director General 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - Activ itati- comerciala, tehnica,de personal s i gestiune. 
 - Coordoneaza,conduce si raspunde de buna desfasurare a intregii 

Numele şi adresa angajatorului  S.C. VIPOIL S.R.L 
Tipul activ ităţii sau sectorul de 
activ itate 

 Activ itati de serv icii suport pentru intreprinderi - 8299 
 

Perioada  01.08.1999- 12.07.2006 
Funcţia sau postul ocupat  Sef s tatie 
Numele şi adresa angajatorului  SC PETROM SA Bucuresti , sucursala Neamt 
Tipul activ ităţii sau sectorul de 
activ itate 

Comert cu amanuntul al carburantilor in magazine specializate,     alimentatie 
publica - 4730 

Perioada   01.08.1998-01.08.1999 
Funcţia sau postul ocupat  Sef unitate 
Activ ităţi şi responsabilităţi 
princ ipale 

 Alimentatie publica 
 Coordoneaza,conduce si raspunde de buna desfasurare a intregii   
  activ itati-comerciala,tehnica,de personal si gestiune 

Numele şi adresa angajatorului   COOPERATIVA DE CONSUM TARGU NEAMT  
Tipul activ ităţii sau sectorul de 
activ itate 

 Alimentatie publica 
 

Perioada  20.01.1989-01.08.1998 
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Funcţia sau postul ocupat  Barman-ospatar 
Activ ităţi şi responsabilităţi 
princ ipale 

Coordoneaza si raspunde de buna desfasurare a activ itatii comerciale si de 
gestiune 

Numele şi adresa angajatorului  Cooperativa de Consum Tg.Neamt 
Tipul activ ităţii sau sectorul de 
activ itate 

 Alimentaţ ie publica 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada  
   Calificarea/diploma obtinuta 
  Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

22-28.07.2013 
Program de perfectionare 
Evidenta, gestiunea resurselor umane si salarizare bugetara 
 
ANFP in parteneriat cu APSAP 

Perioada   septembrie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – Şti inţe politice 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 Drept constituţional si instituţi i politice, relaţi i internaţionale 
 Managementul proiectelor de dezvoltare locala s i regionala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Şcoala Naţionala de Studii P olitice si A dminis trative - Bucureşti  
 

Perioada     2002 - 2006  
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolv ire- S tiinte politice  
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 Drept constituţional,adminis trativ  si instituţi i politice, relaţi i    
 internaţionale,adminis traţie publica,contencios adminis trativ .  
 Engleza. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
Universitatea „Petre Andrei” 
 

Perioada  februarie – april ie 1995 
Calificarea/ diploma obţinută Curs de Perfectionare a Managerilor 
Numele şi tipul instituţiei de         
învăţământ/furnizorului de formare 

 Institutul Internaţional de Management şi Marketing  -   Bucureşti (România) 
 

Perioada  12.05. 2003 – 24.10.2003 
Calificarea/diploma obţinută  Certificat de competenţă lingv istică în turism 
Numele şi tipul instituţiei  de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 THR -consulting group. 
 

Perioada  12.05. 2003 – 24.10.2003 
Calificarea/ diploma obţinută  Curs de formare - Management, formare manageriala in organizare s i    

 conducere hotel si restaurant 
Numele şi tipul instituţiei  de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 Tourism Hotel & Restaurant  - Consulting group 

Perioada  Martie 2004 
Calificarea/ diploma obţinută  Director de Restaurant 

 Brevet de Turism 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Ministerul Transporturilor, Construcţi ilor şi Turismului 

Perioada  1982-1987  
Calificarea/ diploma obţinută  Diplomă de absolv ire  
Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale 
dobândite 

 Matematică - fizică 

Numele şi tipul instituţiei  de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Liceul industrial “Ştefan cel Mare”(România) 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

                              Limba maternă Româna 
                Limbi străine cunoscute Engleză 
                                Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
                          Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

                                        Engleza Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent  

Utilizator 
independent  

Utilizator 
independent 

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitate de organizare; 
- Capacitate de a lua decizii; 
- Capacitate de analiza si sinteza; 
- Disponibili tate pentru implicare in activ itati socio-culturale; 

Competenţe şi aptitudini  
organizatorice 

 - Spirit de initiativa 
 - Lucrul in echipa 
 - Mediator si organizator 
 - Experienţă profesionala 
 - Rezistent la s tres ş i situati i de lucru deadline 

Competenţe şi aptitudini de  
uti lizare a calculatorului 

- Cunoştinţe de utilizare a calculatorului; 
Office 2007, internet 

Permis de conducere categorie B 
  
 


