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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume Prenume  DUMITRU  ION 

Adresa Feteşti, str Mareşal Averescu nr.11,  jud Ialomiţa, România 

Telefon 0730711120 

Fax 0243232713 

e_mail ion.dumitru-ialomita@cnpp.ro 

Naţionalitate română 

Data  naşterii 29.11.1952 com Mihail Kogălniceanu Jud Ialomiţa 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 8 mai 2008 – prezent 

 Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa – Slobozia str Lacului nr 10 

 Administraţie publică – serviciu deconcentrat 

 Director executiv 

 administrează şi gestionează în  teritoriu sistemul public de pensii şi  alte drepturi de 

asigurări sociale 

 iulie  2007 -  mai 2008 

 Instituţia Prefectului Jud  Ialomiţa – Slobozia bdul Chimiei  nr 21 corp A 

 Administraţie publică – Aparat propriu Prefectură 

 Subprefect 

 exercită în numele prefectului conducerea serviciilor publice, asigură conducerea 

operativă a instituţiei prefectului 

 iunie  2005 -  iulie 2007 

 Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa – Slobozia str Lacului nr 10 

 Administraţie publică – serviciu deconcentrat 

 Director executiv 

 administrează şi gestionează în  teritoriu sistemul public de pensii şi  alte drepturi de 

asigurări sociale 

 2000 - 2005  

 Grupul de şantiere Poduri Dunărene Feteşti  - Feteşti str Grădinilor nr 3 

 Societate pe acţiuni - construcţii 

 Şef birou producţie, şef staţii betoane  

 

mailto:ion.dumitru-ialomita@cnpp.ro


 urmărire  şi coordonare lucrări de construcţii căi  ferate, podurile  rutiere Neptun  şi 

Fundulea, etc 

 1996 -2000 

Primăria municipiului Feteşti -  Feteşti str Călăraşi  nr  544 

Administraţie  publică locală 

Primar 

şef al administraţiei publice locale, ordonator principal de credite 

1994 - 1996 

Grupul de şantiere Poduri Dunărene Feteşti – Feteşti str Grădinilor nr 3 

Societate  pe acţiuni - construcţii 

Şef şantier 

coordonare lucrări de construcţii drumuri, edilitare, civile, poduri, etc 

1993 - 1994 

SC Betina Impex SRL   - Bucureşti 

Societate comercială - construcţii 

Şef şantier 

coordonare activităţii construcţii şantier Stuttgart - Germania 

1990 - 1993 

Inspecţia în construcţii a Judeţului Ialomiţa 

Instituţie publică 

Inspector şef 

 coordonarea activităţii  inspectorilor de specialitate din subordine 

 1984 - 1990 

Inspecţia în construcţii a Judeţului Ialomiţa 

 Instituţie publică 

 Inspector de specialitate 

 - controlarea modului în care s-au respectat prevederile legale în privinţa actului de 

concepere, proiectare, execuţie, urmărirea comportării în timp  a construcţiilor , post 

utilizare la lucrări de construcţii civile, industriale, agricole, drumuri, CF, din judeţ, 

Podurile peste Borcea şi Dunăre la Feteşti -  Cernavodă 

 - verificarea modului de urmărire în timp a construcţiilor speciale ca de exemplu: 

Silozuri, Poduri ( Podurile CF peste Dunăre şi Borcea, pod rutier peste Dunăre la 

Giurgeni, etc ) 

 1977 - 1984 

Grupul de şantiere Poduri Dunărene Feteşti  - Feteşti str Grădinilor nr 3 

Societate comerciala - construcţii 

inginer constructor, şef  punct lucru, şef  lot, adjunct şef brigadă 

 - am coordonat şi răspuns de execuţia lucrărilor la Podurile peste Borcea şi Dunăre la 

Feteşti- Cernavodă , ca de exemplu: lucrări  fundaţii de mare adâncime, elevaţii ale 

infrastructurilor, terasamente, căi ferate, tabliere metalice, etc. 

 - am coordonat şi răspuns de execuţia lucrărilor de infrastructura si suprastructura 

tronson autostrada Fetesti – Cernavoda 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  decembrie 2014 



 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice – M.E.N. 

 Program  „ Manager îmbunătățiri procese”   -  

 Certificat 

 Perfecţionare 

  noiembrie 2013 

 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice – M.E.N. 

 Program  „ Manager”   -  

 Certificat 

 Perfecţionare 

 aprilie 2012 

 Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie 

 
Program Operaţional  „ Dezvoltarea capacităţii administrative”   -  

Evaluarea performanţelor serviciilor publice 

 Certificat 

 Perfecţionare 

 iulie 2012 

 Casa Naţională de Pensii Publice 

 

Program Operaţional  „ Dezvoltarea capacităţii administrative”   -  

Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor 

judeţene de pensii 

 Certificat 

 Perfecţionare 

 2009 

 Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 Program de autorizare a diriginţilor de şantier 

 Autorizaţie în domeniile 

 - construcţii civile, industriale, agricole ( ctg de imp A) 

 - drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu ( de interes naţional) 

 - lucrări tehnico – edilitare de alimentare cu apa şi canalizare  

 Evaluare 

 2008 

 Institutul Naţional de Administraţie 

 
Program de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare 

categoriei înalţilor  funcţionari publici  anul de studii 2007-2008 

 Diploma 

 Formare specializata 

 Institutul Naţional de Administraţie 

 
Modernizarea managementului institutiilor sociale de stat. Sisteme de securitate sociala 

in România si tarile membre ale Uniunii Europene 

 Cerificat 

 Perfectionare 

 2006 

 Institutul Naţional de Administraţie 

 
Program de formare specializată în administraţia publică , destinat funcţionarilor publici 

de conducere 



 Diplomă 

 Formare profesională 

 Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

 Bazele Managementului de Proiect 

 Certificat 

 instruire 

 2005 

 Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 Dezvoltări ale sistemelor publice de pensii europene 

 Atestat 

 instruire 

 2002 

 Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei 

 Autorizare pentru desfăşurarea activităţii de Şef staţie betoane 

 Autorizaţie 

 evaluare 

 1994 

 Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei 

 Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii pentru domeniile: 

 - I     –  construcţii civile, industriale şi agricole 

 - II2   -  poduri 

 Certificat de atestare 

 evaluare 

 1977 

 Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri Bucuresti 

 Specialitatea Cai Ferate Drumuri si  Poduri 

 Diploma de licenţă - inginer 

 învăţământ superior de lungă durată 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  

PERSONALE 

 

Limba maternă Romana 

Limbi străine  rusa – citire, scriere, vorbire  /  Bine 

Aptitudini şi competenţe artistice Desen, pictura, aptitudini dobandite si datorita studiilor si proiectelor executate inca din 

facultate 

Aptitudini şi competenţe sociale Mediator eficient în grupuri mari şi mici, stil participativ şi de acceptare a ideilor 

celorlalţi, non-confruntativ dar ferm 

Aptitudini şi competenţe organizatorice Capacitatea de a evalua relevanţa unei priorităţi într-un mod adecvat , de a lua decizii, de 

a distribui resursele  şi responsabilitatea  consecvent cu un  plan  strategic  şi operaţional  

Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizez  programe şi echipamente  tehnice  de birou 

Permis de conducere Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe Responsabilitate, respect pentru lege şi norma socială,  prestigiu profesional , grad înalt 

de adaptabilitate, interes pentru managementul echipei 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

………………… 


