
CURRICULUM VITAE 

 
Informaţii personale 
 
Nume  BERBECE GHEORGHIŢĂ 
Adresă  Focșani, jud.  Vrancea, România 
Telefon 
Fax 
Adresa e-mail 

 0237/234000 
0237/615919 
prefect@prefecturavrancea.ro 

   
Naţionalitate  Română 
Data naşterii  10.08.1964 

 
Experienţa profesională 
 
   
Decembrie 2019-prezent 
 

 PREFECTUL  JUDEȚULUI VRANCEA 

Noiembrie 2019 – 
Decembrie 2019 
 
 
Februarie 2019 - Noiembrie 
2019 
Responsabilități 
 
 
 

 Funcționar Parlamentar la Parlamentul României, Camera 
Deputaților, consilier în cadrul Grupului Parlamentar al Partidului 
Național Liberal 
 
Consilier la Camera Deputaților, consilier la cabinetul parlamentar 
al deputatului Ion Ștefan 

 Elaborarea studiilor sociologice, planificarea si coordonarea 
activitatilor, coordonarea relatiei cu cetățenii, rapoarte de lucru 
 
 

Iulie 2010 - Februarie 2018 
 
Responsabilități 
 

 Manager general Societatea comerciala TEHNOPLUS Exim 
Focșani  

 Planificare, Coordonare, Decizie si Control a activitatii comerciale a 
firmei, cresterea profitului, derularea investițiilor 

   
Mai 2009-Iunie 2010 
 
Responsabilități 
 
 

 Director Coordonator la Comisariatul Judetean Vrancea al Garzii 
Nationale de Mediu 

Conducerea echipei de comisari, gestionarea activitatilor si a 
resurselor materiale, ridicarea nivelului de pregatire a resursei 
umane, atingerea indicatorilor de performanta si eficiență a 
instituției 
 

Ianuarie 2008 – Mai 2009 
 
Responsabilități 
 
 
1993-2007 
 
Responsabilități 
 
 
1985-1993  
Responsabilități 
 
 
 
1983-1984 
 

 Director economic la Societatea Comerciala TEHNOPLUS Exim 
Focsani,  

Gestiunea stocurilor, Evidenta Contabila, Balanta contabila, Bilantul 
contabil 
 
Administrator la Societatea Comerciala TEHNOPLUS Exim 
Focsani,  

Planificare, coordonare,decizie și control pentru activitățile de 
producție și comerț din cadrul societății 
 
Metrolog coordonator la Direcția Sanitară Vrancea 
Planificare, organizare, conducere și coordonare a activităților 
laboratorului de metrologie 
 
Stagiu militar 
 



August 1982 – Ianuarie 
1983 

Metrolog la Institutul Național de Metrologie București 
Îndrumare și control al activității laboratoarelor de metrologie ale 
instituțiilor de stat din județul Vrancea 
  

 

 
 

Competenţe de 

comunicare 

 

 -Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie in 
diferitele funcţii detinute, in relatia cu : clienti, furnizori, colaboratori, 
organe de control, instituții, etc; 
-Capacitate bună de acceptare și adaptare la nou; 
 

 

Competente 

organizationale/manageri

ale 

  

-Foarte buna capacitate de a lucra în echipî, capacitate obiectivă de 

evaluare și autoevaluare; 

-Foarte bună capacitate de asumare a responsabilităților și inițiativelor, 

de comunicare și dezvoltare de relații interpersonale; 

-Foarte bune competențe de planificare, organizare a activităților, 

coordonare, viziune , control; 

-Identificarea factorilor de risc, a sincopelor și a verigilor slabe din 

sistem; 

-Capacitate foarte bună de dobîndire, înțelegere și transmitere a 

informațiilor; 

-Capacitate de identificare și aplicare a soluțiilor sigure și moderne; 

-Capacitate de dedicare si implicare directa și personală in atingerea 
obiectivelor ; 

-Capacitate bună de rezistență la stres,disponibilitate la  program 

prelungit sau solicitări neliniare; 

-Seriozitate, punctualitate, onestitate; 

-Flexibilitate,intelegere, compasiune. 

 
 
 

Educație și Formare 

 
2018  DEZVOLTAREA COMPETENTELOR  ANTREPRENORIALE -

Curs de initiere 
 
2017 
 
2016 
 
 
2011 
 
2005 
 
 
1982 
 

 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE Curs de specializare 

FORMATOR Curs de specializare 

 
MEDIATOR Curs de specializare 
 

ECONOMIST, diploma de licență, specializarea Management 

Turistic si Comercial,  Universitatea ’’Dimitrie Cantemir‚’’ București 

. 
Liceul de metrologie București 
 

 Competențe personale   

   
Limba maternă  Romănâ 
Limbi străine cunoscute    

  Ințelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare 
la 

conversatie 

Discurs 
oral 

 

Engleza  B2 A2 A1 A1 A1 



Competente digitale   

AUTOEVALUARE 
Procesarea 
informației 

Comunicare Creare de 
conținut 

Securitate Rezolvarea 
de probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 
Competențe foarte bune de utilizare a sistemului de operare Windows 
și a aplicațiilor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
 
 

Alte  competente 
 

 Foarte bune competențe în negociere, mediere; 
 

Permis de conducere  B, C, C+E, D,D+E, din anul 1987. 

 
 

 


