
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume HRISTESCU NICOLAE  

Adresă(e) Slatina, jud. Olt, STR Trandafirilor , bl 3 sc.B, et. 3, ap. 16 

Telefon(oane)  Mobil: 0761.214.335 
 

E-mail(uri) hristescunicolae@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 29.08.1979 

 
Experienţa profesională 

 

 
Perioada 

 

10.04.2018-PREZENT  

Funcţia sau postul ocupat 
 

INSPECTOR SEF ADJUNCT SSM (INTERIMAR) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

-verificarea modului in care se respecta legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca  

Numele şi adresa angajatorului 
 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA OLT 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CONTROL 

Perioada 01.01.2013-10.04.2018 

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR DE MUNCA 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Verifica modul in care se respecta legislatia din domeniul relatiilor de munca  
-identificarea,combaterea si sanctionarea muncii fara forma legala la angajare 
 
 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA OLT 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CONTROL 

 
Perioada 

 
01.01.2011-30.11.2012 
 

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR SEF  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-eficientizarea capacitatii de control  
-urmarirea respectarii prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca 
-diminuarea fenomenului de munca fara forme legale de angajare  
 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA OLT 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

COORDONARE SI CONTROL 



 

 

  

Perioada 28.05.2009-01.06.2010 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR ADJUNCT DIRECTIA AGRICOLA OLT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-coordonarea politicilor agricole in domeniul productiei vegetale  
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului DIRECTIA AGRICOLA OLT 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

COORDONARE PROGRAME IN SECTORUL AGRICOL –PRODUCTIE VEGETALA 

 
 

 

Perioada 26.10.2007-20.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR DE SPECIALITATE  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-reprezinta institutia primarului in relatia cu cetateanul,administratia centrala si 
locala ,alte institutii si organizatii,persoane fizice si juridice din tara si strainatate,in baza 
competentelor stabilite de primar . 
-intocmeste agenda pentru primar la solicitarea acestuia  
-pregateste materiale necesare ce urmeaza a fi prezentate in comunicate de presa la 
cererea primarului  
-intocmeste note,referate ,sinteze si raspunsuri catre diverse institutii,ministere ,institutia 
prefectului la cererea primarului  
 

Numele şi adresa angajatorului PRIMARIA SLATINA 

Educatie si formare  

  

Perioada 2011-IULIE 2013 

Calificarea / diploma obţinută MASTER IN ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE 

Disciplinele principale studiate\  
competente profesionale 

dobandite 

-cunoasterea ,intelegerea si utilizarea limbajului specific afacerilor internationale  
-capacitatea de transpunere in practica a cunostintelor economico-financiare 
-dezvoltarea capacitatii de initiere si implementare de proiecte nationale intraregionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Nivelul în clasificarea naţională  STUDII UNIVERSITARE DE MASTERANT 

  

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută LICENTA STIINTE JURIDICE 

Disciplinele principale studiate\  
competente profesionale 

dobandite 

- cunoasterea ,intelegerea si utilizarea limbajului specific stiintelor juridice 
-cunoasterea normelor de drept  
-crearea unor aptitudini profesionale in domeniile :drept civil ,drept penal ,comercial si 
international 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE  „CONSTANTIN BRANCUSI „ 
TARGU-JIU 



 

 

Nivelul în clasificarea naţională  Program perfectionare 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE LICEU 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

LICEUL TEORETIC ION MINULESCU  

  

Perioada 08.07.2008 

Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane 

Disciplinele principale studiate\  
competente profesionale 

dobandite 

-intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului 
-organizarea recrutarii si selectiei personalului 
-intocmirea dosarelor de pensionare 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC CLIO 54 SRL 
 

Nivelul în clasificarea naţională  Program perfectionare 

  
 

Limba(i) maternă(e) Română 
 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba SPANIOLA  
C2 

Utilizator 
compentent 

C2 
Utilizator 

compentent 
C2 

Utilizator 
compentent 

C2 
Utilizator 

compentent 
C2 

Utilizator 
compentent 

Limba ENGLEZĂ  
C2 

Utilizator 
compentent 

C2 
Utilizator 

compentent 
C2 

Utilizator 
compentent 

C2 
Utilizator 

compentent 
C2 

Utilizator 
compentent 

  
 
 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate ,capacitate de comunicare ,de a transmite si recepta informatii,in scris si 
verbal,capacitate de a se integra intr-o echipa ,capacitatea de a se exprima fluent,clar si 
concis,asumarea responsabilitatilor ,capacitatea de a depasi dificultatile intervenite in activitatea 
curenta prin identificarea solutiilor adecvate 
 
 
 
 



 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de indrumare ,de a oferi informatia adecvata desfasurarii unei activitati si de a oferi 
sprijin in valorificarea acesteia,capacitatea de consiliere ,de a oferi sprijin informational, cu 
argumentari solide,justificate,prezentate in mod adecvat,experinta si competente in ceea ce 
priveste medierea conflictelor,luarea deciziilor,folosirea eficienta a resurselor,capacitatea de 
analiza si sinteza,initiativa si creativitate,capacitatea de a lua decizii 
 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Bune competente de utilizare Word, Excel, Office 
 
 
 

Permis de conducere Permis categoria B,C ,E  

  

 


