Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

NEACŞU PETRE-SILVIU

Adresă(e)

SLATINA, STR. TEIULUI, BL. 3, SC. A, ET. 3, AP. 7, JUD. OLT

Telefon(oane)

0249/424414

Fax(uri)
E-mail (uri)

prefect@prefecturaolt.ro

Naţionalitate (-tăţi)

Română

Data naşterii

29.06.1956

Sex

M

Experienţa
profesională
Perioada
09.04.2014 - prezent
Funcţia sau postul
prefect
ocupat
Activităţi
şi • asigură, la nivelul judeţului Olt, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a
responsabil ităţi
ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii
principale
publice;
• acţionează pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu
competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
• acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări
permanente cu toate nivelu rile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă
prevenirii tensiunilor sociale;
• cola borează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea
prio rităţilor de dezvoltare teritorială;
• verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local
sau ale primarului;
• asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în
condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de
urgenţă;
• dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă,
măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest

1

sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
• utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul
de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune
condiţii a acestei activităţi;
• dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilo r şi apărarea
drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
Instituția Prefectului - Județul Olt
Numele şi adresa B-ul A.I. Cuza nr. 12, Slatina, judeţul Olt
angajatorului
management public
Tipul activităţii
2014
Perioada
Inspector Principal
Funcţia sau postul
ocupat
• Activităţi conform fişei postului;
Activităţi
şi • Soluţionarea petiţiilor repartiz ate;
responsabil ităţi
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor care au efectuat control tematic şi de
principale
soluţionare a petiţiilor la nivelul unităţilor şcolare din cadrul Inspectoratelor Şcolare
Judeţene şi al CCD;
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor de evaluare a inspectorilor şcolari
generali, adjuncţi şi a directorilor CCD;
• Reprezentant MEN în teritoriu cu ocazia monitorizării examenelor naţionale;
Membru în comis iile de concurs, de ocupare a unor posturi la nivelul diferitelor direcţii
din MEN;
Ministerul Educaţiei Naţionale
Str. G-ral Berthelot Nr.28-30, Bucureşti
Numele şi adresa
Învăţământ
angajatorului
Tipul activităţii

Perioada
Funcţia sau postul
•
ocupat
Activităţi
şi
•
responsabil ităţi
•
principale
•
•
•

2014
Inspector Principal
Stabilirea formei de prezentare, termenele şi periodicitatile de furnizare a datelor
statistice solicitate;
Cole ctarea de date statistice, producerea şi diseminarea de statistici oficiale;
Realizarea de studii metodologic e, analize statistice şi interpretari ale statisticilor
oficiale;
Organizarea şi administrarea registrelor si bazelo r de date statistice;
Cooperarea cu ceilalti producatori de statistici oficiale la elaborarea, implementarea
si monitorizarea realizarii programelor statistice nationale;
Acordarea de asistenta tehnica si metodologica celorlalt i producatori de statistici
oficiale in proiectarea si realizarea cercetarilor statistice specifice, precum si in
administrarea bazelor de date statistice;

Dir ecţia Regională de Statistică Olt
Numele şi adresa Str. Ana Ipătescu Nr. 4A, Slatina, judeţul Olt
Analiza şi disemin area datelor statistice
angajatorului
Tipul activităţii

2

Perioada

1995 - prezent

Funcţia sau postul Profesor matematică
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Membru în Consiliu l de Administraţie;
• Membru în consiliul profesoral;
• Profesor diriginte;
• Membru în comisii de bacalaureat, comisii de Testare naţională, preşedinte al
comisiilor examenului de absolvire, etc.
• Activităţi conform fişei postului;
• Membru in Colegiu l de etica al ISJ Olt

Numele şi adresa Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu”
angajatorului
Str. Centura Basarabilor Nr.33, Slatina, Jud. Olt
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada
2013 – 2014
Funcţia sau postul
Consilier – Corpul de control MEN
ocupat
• Activităţi conform fişei postului;
Activităţi
şi • Soluţionarea petiţiilor repartiz ate;
responsabil ităţi
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor care au efectuat control tematic şi de
principale
soluţionare a petiţiilor la nivelul unităţilor şcolare din cadrul Inspectoratelor Şcolare
Judeţene şi al CCD;
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor de evaluare a inspectorilor şcolari
generali, adjuncţi şi a directorilor CCD;
• Reprezentant MEN în teritoriu cu ocazia monitorizării examenelor naţionale;
Membru în comis iile de concurs, de ocupare a unor posturi la nivelul diferitelor direcţii
din MEN;
Numele şi adresa Ministerul Educatiei Naţionale
angajatorului
Str. G-ral Berthelot Nr.28-30, Bucureşti
Tipul activităţii
Învăţământ
Perioada

2012

Funcţia sau postul Expert monitorizare Proiect:,, Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea
ocupat
resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze, engleze şi
evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice,, POSDRU/87/1.3/62771,
POSDR/87/1.3/62665
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi

• Monitorizarea activităţii de formare în ju deţul Olt;
• Apli carea, menţinerea şi îmbunătăţirea planului, a procedurilor de monitorizare şi a
in strumentelor de monitorizare standard a activităţilor;
• Alte activităţi specifice;

Numele şi adresa Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
angajatorului
Str. G-ral Berthelot nr.28-30, Bucureşti
Tipul activitatii
Cercetare
Perioada

2012-prezent

Funcţia sau postul Lector universitar
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi

şi • Activităţi conform fişei postului;
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principale
Numele şi adresa Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti
angajatorului
Bd. Mărăşti, Nr.59, Sector 1, Bucureşti;
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

2002-2012

Funcţia sau postul Lector universitar
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Activităţi conform fişei postului;
• Membru în comisii examen definitivat, gradul II şi gradul I;
• Coordonator lucrări metodico-ştiinţifice gradul I cadre didactice;

Numele şi adresa Universitatea din Piteşti
angajatorului
Str. Targul din vale Nr.1 Pitesti, Jud. Argeş;
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

2006-2007

Funcţia sau postul Director Centrul Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă Slatina;
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Activităţi conform fişei postului;
• Activităţi didactice;

Numele şi adresa Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti
angajatorului
Str. Dionisie Lupu Nr.70 Bucuresti
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

2001-2005

Funcţia sau postul Inspector Şcolar General ISJ Olt;
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Activităţi conform fişei postului;
• Membru în comisii de bacalaureat, comisii de Testare naţională, preşedinte al
comisiilor examenului de absolvire, etc;
• Membru în comisiile de concurs pentru ocupare a unor posturi;

Numele şi adresa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt;
angajatorului
Str.Ecat.Teodoroiu, Nr.64, Slatina, Jud. Olt;
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

1998-2001

Funcţia sau postul Inspector General
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Activităţi conform fişei postului;
• Soluţionarea petiţiilor repartiz ate;
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor care au efectuat control tematic şi de
soluţionare a petiţiilor la nivelul unităţilor şcolare din cadrul Inspectoratelor Şcolare
Judeţene şi al CCD;
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor de evaluare a inspectorilor şcolari
generali, adjuncţi şi a directorilor CCD;
• Reprezentant MEN în teritoriu cu ocazia monitorizării examenelor naţionale;
• Membru în comisiile de concurs, de ocupare a unor posturi la nivelul diferitelor
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direcţii din MEN;
Numele şi adresa Ministerul Educatiei si Cercetarii
angajatorului
Str. G-ral Berthelot Nr.28-30, Bucureşti
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

1994-1997

Funcţia sau postul Inspector şcolar evidenţa personalului didactic
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Activităţi conform fişei postului;
• Solutionare petitii repartizate;
• Membru sau coordonator în cadrul comisiilor care au efectuat control tematic şi de
soluţionare a petiţ iilor la nivelul unităţilor şcolare;

Numele şi adresa Inspectoratul Scolar al Judetului Olt;
angajatorului
Str.Ecat.Teodoroiu, Nr.64, Slatina, Jud. Olt;
Tipul activitatii
Învăţământ
Perioada

1986 – 1995

Funcţia sau postul Profesor matematică
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Membru în consiliul profesoral;
• Profesor diriginte;
• Membru în comisii de bacalaureat treaptă, membru al comisiilor examenului de
absolvire, etc;
• Activităţi conform fişei postului;

Numele şi adresa Grup Şcolar Metalurgic;
angajatorului
Str.Ecat. Teodoroiu, Nr.62, Slatina, Jud. Olt;
Tipul activităţii

Învăţământ

Perioada

1984 - 1986

Funcţia sau postul Profesor matematică
ocupat
Activităţi
responsabil ităţi
principale

şi • Membru în consiliul profesoral;
• Profesor diriginte;
• Membruîn comisii de bacalaureat treapta, membru al comisiilor examenului de
absolvire, etc.
• Activităţi conform fişei postului;

Numele şi adresa Liceul ,,Ion Minulescu”;
angajatorului
Str. Centura Basarabilor, Nr.33, Slatina, Jud. Olt;
Tipul activităţii

Învăţământ

Perioada

1983 - 1984

Funcţia sau postul Profesor matematică
ocupat
Activităţi
responsabil ităti
principale
Numele

si • Membru în consiliul profesoral;
• Profesor diriginte;
• Activităţi conform fişei postului;

şi adresa Grup Şcolar Metalurgic;
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angajatorului
Tipul activităţii

Str.Ecat. Teodoroiu, Nr.62, Slatina, Jud. Olt;
Învăţământ

Perioada

1981 - 1983

Funcţia sau postul Profesor matematică
ocupat
Principalele activităţi • Membru în consiliul profesoral;
şi responsabilităţi
• Profesor diriginte;
• Activităţi conform fişei postului;
Numele şi adresa Şcoala Băleni –Jud. Galaţi;
angajatorului
Tipul activităţii sau Învăţământ
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

2000-2005

Calificarea / diploma Diplomă de Doctor;
obţinută
Domeniul
fundamental/
Domeniul

Cibernetică şi statistică economică;

Numele
instituţiei Universitatea din Craiova;
organizatoare
de
studii doctorale
Nivelul în cadrul Nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calif icărilor;
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Discipline principale
Studiate
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorul
ui de formare
Nivelul în cadrul
clasificării naţionale
şi internaţionale

2003-2004
Diplomă de Studii Postuniversitare de specialitate, Managementul Administraţiei
Publice Locale;
Management public, Managementul schimbării;
Managementul serviciilor,Marketing public;

Perioada

1980-1981

Academia de Studii Economice Bucureşti;

Nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calif icărilor;

Calificarea / diploma Certificat absolvire an V specializarea Mecanica solidelor ,, Deformarea plastică a
obţinută
metalelor in câmp ultrasonic”;
Discipline principale Matematică, Mecanica solidelor;
studiate
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Numele şi tipul Universitatea Bucureşti;
instituţiei
de Facultatea de Matematică
învăţământ
/
furnizorului
de
formare
Nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calif icărilor;
Nivelul în cadrul
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

1976-1980

Calificarea / diploma Diplomă de Licenţă;
obţinută
Discipline principale Matematică, Algebră, Analiza matematică,
Geometrie, Fizică;
studiate
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul
de Universitatea Bucureşti
/ Facultatea de Matematică
de

Nivelul în cadrul Nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calif icărilor;
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

1970-1975

Calificarea / diploma Diplomă de Bacalaureat;
obţinută
Disciplines principale Limba romană, Matematică, Fizică,
studiate / competenţe Chimie, Biologie, Istoie, Geografie;
dobândite
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul Liceul ,, Ion Minulescu” - Slatina
de
/
de

Perioada

1984-1994

Calificarea / diploma 1994 – Gradul didactic I
obţinută
1989 - Gradul didactic II
1984 – Gradul didactic Definitiv
Alte
formări/experienţă
profesională
Perioada

2012

Calificarea / diploma Management European Educaţional;
obţinută
Numele şi
instituţiei
învăţământ

tipul Fundaţia Cultural Umanitară ,,Henry Coandă,, Oradea-Centru De Formare Craiova;
de
/
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furnizorului
formare
Perioada

de

2010

Calificarea / diploma Adeverinţă - Absolvent curs,,Lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale,, avizat
obţinută
MECTS-DGMRURS
Absolvent curs,, Strategii interactive centrate pe elev,, avizat MECTS-DGMRURS;
Absolvent curs,,Evaluarea-act integrat al activitatii pedagogice,, avizat MECTSDGMRURS;
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul Casa Corpului Didactic Mehedinţi;
de
/
de

Nivelul în cadrul Naţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

2007-2010

Calificarea / diploma Atestat de formare continuă a personalului didactic - CONTROLUL SPRIJINUL
obţinută
EDUCATIEI;
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul M.Ed.C.T.S. Centrul National de formare a personalului din învăţământul preuniversitar;
de
/
de

Nivelul în cadrul Naţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

2008-2009

Calificarea / diploma Atestat de formare continuă a personalului didactic - INSTRUIRE ÎN SOCIETATEA
obţinută
CUNOAŞTERII;
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul M.Ed.C.T.S. Centrul Naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
de SIVECO;
/
de

Nivelul în cadrul Naţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada
Calificarea / diploma Atestat de formare continua a personalului didactic - CURS DE INIȚIERE ,,IT” SI
obţinută
UTILIZARE ,,AEL”;
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului

tipul M.Ed.C.T.S. Centrul National de formare a personalului din invatamantul preuniversitar
de SIVECO
/
de
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formare

Nivelul în cadrul Naţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

2005

Calificarea / diploma Certificate-International Course, Learning in the museum: use of ICT and new
obţinută
media for cultural heritage;
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul Uni.Versus Consorzio Univeritario per la Formazione e l,Innovasione
de Bari-Italy;
/
de

Nivelul în cadrul Internaţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Perioada

2003

Calificarea / diploma Attestation –Sistem educativ în Belgia;
obţinută
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul Ministere de la Communite Francaise-Belgia;
de
/
de

Nivelul în cadrul Internaţional
clasificării naţionale
şi nternaţionale

Perioada

1998-1999

Calificarea / diploma Certificat de Absolvire- Cursuri pentru formarea inspectorilor şcolari;
obţinută
Numele şi
instituţiei
învăţământ
furnizorului
formare

tipul Ministerul Educatiei Nationale, Proiectul de Reforma a învăţământului preuniversitar;
de
/
de

Nivelul în cadrul Naţional
clasificării naţionale
şi internaţionale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i)

română

străină(e)
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cunoscută(e)
Autoevaluare

Intelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Franceză

B2 Utilizator B1 Utili zator B1 Utilizator B1 Utilizator A2 Utilizator elementar
independe
independe
independe
independe
nt
nt
nt
nt

Engleză

B1 Utilizator B1 Utili zator A2 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator elementar
independe
independe
independe
independe
nt
nt
nt
nt

Citir e

Vorbire

Scriere

Participare la Discurs oral
conversatie

Exprimare scrisa

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe
şi
aptitudini artistice
Alte competenţe şi • Fire deschisă, comunicativă, meticulozitate, exigenţă profesională
aptitudini
• Competenţe de evaluare şi control;
Permis(e)
conducere

de • Categoria B

Informaţii
suplimentare

• 2010 – Cetăţean de Onoare - comuna Cungrea, Jud. Olt;
• 2001-2010 – Membru în Adunarea Eparhială a Râmnicului, Slatina şi Romanaţi;
• 2007- Membru în Corpul de Experţi al Serviciului Control din cadrul Directiei Juridic
si Control din cadrul M.E.C.T.S., în baza OMEdC Nr.217/24.01,2007;
• 2004 – Cetăţean de Onoare - oraş Potcoava, Jud.Olt;
• 2004 –,,Meritul pentru învăţământ” în grad de Mare Ofiţer;
• 2004 – Diplomă de excelenţă M.Ed.C – Pentru implicarea în modernizarea
învăţământului Românesc;
• 2004 – Diplomă de Excelenţă Guvernul României – Recunoaşterea contribuţiei
aduse protejării sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice ale consumatorilor;
• 2003 – Diplomă de participare - M.Ed.C. şi I.S.J. Caraş Severin pentru activitatea
desfăşurată în cadrul seminarului ,, Didactica Internaţional”;

Anexe

Lista lucrărilor ştiinţifice reprezentative şi a contractelor de cercetare:
• 2000-Editura Carminis - ,,Matematica pentru pregatirea Examenului de
Bacalaureat,, ISBN 973-8418-31-3;
• 2001 -,,Matematici aplicate în economie,, ISBN973-99889-1-1;
• 2003 - Editura Fundatie i,,Universitatea pentru toţi,, -Curs de Analiză matematică”
ISBN 973-8259-38-x;
• 2003 - Editura Fundatiei,,Universitatea pentru toti,, -Curs de ecuatii diferenţiale,,
ISBN 973-9259-40-1;
• 2003 - Editura Fundatie i,,Universitatea pentru toti,, -Curs de Anaiza matematică,,
ISBN 973-8259-38-x;
• 2003 - Editura Didactica Nova-,,Matematica 100 teste finale pentru clasele a-IV-a si
a –VIII-a, ISBN 973-99462-7-5;
• 2003-Editura Carminis ,,Probe de evaluare finală pentru ciclul primar,, ISBN 9738418-31-3;
• 2004- Editura Fundatiei,,Universitatea pentru toti,, - Curs de Algebră” ISBN 9738259-44-4;
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• 2004- Tribuna Învăţământulu i Nr 767 ,,Învăţământul este dincolo de partidele aflate
la putere,,;
• 2005- Tribuna Învăţământului Nr 779-780 ,,Nevoia de Cadre,,;
• 2005 -Tribuna Învăţământului Nr.779-780 ,,Privire asupra învăţământului
preuniversitar romanesc;
• 2010-Participant la Simpozionul Internaţional ,,Standarde în educaţie,, în cadrul
Proiectului multilateral ,,STANDEDUQUAL:STANDARDS OF QUALITY IN
EDUCATION,,;
• 2010-Participant la Simpozionul Naţional de Referate şi Comunicări Ştii nţifice
,,TEORII ALE INTELIGENȚELOR MULTIPLE” Rm. Valcea - lucrarea Polinomul de
interpolare Lagrange 2011 - Revista de specialitate,,PRO EDUCAȚIA,, Studiu de
specialitate - Identificarea tipurilor de inteligenţă predominante;
• 2011-Editura Ştef ,,Managementul educational în contextul descentralizării
învăţământului,, ISBN 978-606-8068-66-6;
• 2011-Editura Stef ,,Managementul stresului în şcoală,, ISBN 978-606-8068-66-8;
• 2011-Editura Stef ,,Geometrie in gimnaziu,, ISBN 978-606-8068-67-2;
• 2011-Editura Stef ,,Rezolvarea ecuatiilor algebrice prin radicali,, ISBN 978-606-597211-7;
• 2011-Revista de specialitate Nr 70/2011 ,,Şcoala - Prioritate în raport cu alte
mij loace educationale,,;
• 2011-Revista de specialitate Nr.70/2011 - ,,Rolul profesorului în clasa de elevi”
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