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Curriculum vitae 
 

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume CONE Emanoil Dănuţ 

Adresă(e) Turnu Măgurele, Teleorman 
Telefon(oane)  

Stare civilă Căsătorit – 2 copii 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27.09.1960 
Sex Masculin 

  
Experienţa profesională  

 
                               Perioada 

      Functia sau postul ocupat 
Activitati si responsabilitati    

principale 
 

Numele angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul 

de activitate 
 

 
15.07.2013-prezent 
Director Oficiu Judetean 

  Coordonează şi organizează activitatea OJFIR în concordanţă cu procedura aprobată prin 
ordin MADR privind verificarea proiectelor depuse pentru Măsurile din cadrul PNDR 2007-
2013;PNDR 2014-2020. 
A.F.I.R. Bucuresti 
O.J.F.I.R. Teleorman 

Perioada 02.2012 – 14.07.2013 
Funcţia sau postul ocupat Şef departament  

Activităti şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de recuperare creanţe, aprovizionare şi urmărirea contractelor 
comerciale. 

Numele angajatorului S.C. Apa Serv S.A. Alexandria, str.Vedea, nr.31, Alexandria, Teleorman 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Direcţia Comercială 

  
Perioada 01.2008 – 02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii în domeniul gospodăriei comunale, în special alimentarea cu apă  
şi canalizare. 

Numele angajatorului S.C.Apa Serv S.A. Alexandria, str.Vedea, nr.31, Alexandria, Teleorman 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Sucursala Turnu Măgurele 
    

  
Perioada 09.2007 – 01.2008 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii în domeniul gospodăriei comunale, în special alimentarea cu apă  
şi canalizare. 

Numele angajatorului  S.C.Aqua Tur SRL, str.Stadionului, nr.12, Turnu Măgurele, Teleorman 
  

Perioada 05.2006 – 09.2007 
Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii în domeniul alimentării cu energie termică. 

Numele angajatorului  S.C. Calor Serv SRL , str.Stadionului, nr.12, Turnu Măgurele, Teleorman 
  

 
Perioada 

 
12.2003 – 05.2006 
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Funcţia sau postul ocupat Şef Sector 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii de captare- tratare –distribuţie apă potabilă şi epurare ape 
uzate. 

Numele angajatorului S.C.Tac S.A. , str.Stadionului, nr.12, Turnu Măgurele, Teleorman 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Sector apă – canal 
 

  
 
 

Perioada 

 
 
10.2001 – 12.2003 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Coordonarea activităţii de transport local. 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transporturi 
 

Numele angajatorului R.A.Sago , str.Stadionului, nr.12, Turnu Măgurele, Teleorman 
  

Perioada 07.1988 – 10.2001 
Funcţia sau postul ocupat Şef atelier reparaţii; Şef autobază; Director 
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activităţii de întreţinere şi reparaţii mijloace transport ; 
Coordonarea activităţii de transport marfă şi călători. 

Numele angajatorului IJTL Teleorman; S.C.Transloc S.A Teleorman.; S.C.Turristrans S.A. Turnu Măgurele 
  

Perioada 11.1984 – 07.1988 
Funcţia sau postul ocupat Subinginer mecanic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asigurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii la utilajele din cadrul secţiilor. 
 

Numele angajatorului Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Turnu Măgurele 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Atelier reparaţii NPK 1 
 

  
Perioada 09.1983 – 11.1984 

Funcţia sau postul ocupat Subinginer 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Responsabil cu siguranţa circulaţiei şi legalitatea transporturilor. 

Numele angajatorului TCH Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Antrepriza de Construcţii Hidroenergetice Olt Inferior 
 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 2009 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterand în specializarea: Materiale Avansate 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ,,Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ingineria Materialelor Megatronică şi 
Robotică 

  
Perioada 2005 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer în Ştiinţa Materialelor ; Studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani. 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ,,Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ingineria Materialelor Megatronică şi 
Robotică 

  
Perioada 1979 - 1983 
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Calificarea / diploma obţinută Subinginer automobile 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, Facultatea de Învăţământ Tehnic 

  
 

Perioada 1975 - 1979 
Calificarea / diploma obţinută Absolvent Profil Electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial de Chimie Turnu Măgurele 
 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba(i) maternă(e) Română 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Engleză 

Autoevaluare 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Satisfăcător 
 

  
Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă: consolidat prin experienţa muncii în echipă din facultate  la activităţile 

presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate şi prin experienţa ca angajat în 
posturile deţinute ; 
Capacitatea de comunicare: obţinută ca urmare a activităţilor de relaţionare din cadrul 

posturilor de conducere deţinute. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership(conducător): fiind responsabil de conducerea şi coordonarea unor echipe 
compuse dintr-un număr mare de angajaţi;  
Experienţa bună a management-ului de proiect şi al echipei: obţinute ca urmare a 

activităţilor presupuse de postul de director ; 
Management-ul timpului şi prioritatilor: obţinute ca urmare a activităţilor presupuse de 

posturile de director, şef departament şi sector prin organizarea activităţilor angajaţilor din 
subordine; 
Sensililitatea la probleme: dezvoltată ca urmare a activităţii de lider prin sesizarea    

faptului că ceva nu merge sau riscă să nu meargă. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Stăpânirea instrumentelor de navigare pe Internet şi a instrumentului de redactare 
documente Microsoft Office Word. 

  
Permis(e) de conducere  Categoria B 

  
 


