Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE

FLORIAN FRĂSINEANU
București,str. Banul Udrea, nr.6, bl.G6, ap.36, sector 3
0722243323,
florin.frasineanu@mt.ro
Stagiu militar: satisfăcut
Masculin, Data nașterii: 15.01.1964

Locul de munca pentru
care se candidează
Experienţa Profesională
octombrie 2006 - prezent

Director Corpul de Control august 2016 – decembrie 2016, iunie2013 – decembrie
2013
Șef Serviciu Corpul de Control septembrie 2011 – iunie 2013
Coordonator Compartiment Corpul de Control mai 2009 – septembrie 2011
Consilier Superior Corpul de Control octombrie 2006 - mai 2009, ianuarie 2017 prezent
Angajator: Ministerul Transporturilor, București
Responsabilități:
 coordonarea întregii activități desfăşurată în cadrul serviciului Corpul de
Control din cadrul Direcţiei Generale de Control, conform prevederilor
cuprinse în ROF şi legislaţia în vigoare;


asigurarea organizării şi realizării acţiunilor de control prevăzute de programul
de control general aprobat de conducerea ministerului, privind activităţile
tehnico-economice, financiar, administrativ, organizatoric şi disciplinar la
unităţile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului;



asigurarea organizării şi realizării acţiunilor de control tematic pentru tratarea
şi soluţionarea, în spiritul prevederilor legale, a sesizărilor şi petiţiilor
repartizate de conducerea ministerului;



efectuarea acţiunilor de control privind fondurile structurale și de coeziune
prevăzute de programul de control.

Alte responsabilități:
a) actuale:
 membru AGA SC Telecomunicații CFR SA
b) în perioada menționată:
 membru CA la SC Intervenții Feroviare SA
 membru CA la SC Incertrans SA
 membru CA la CN CFR SA
 membru AGA la SNTFC CFR Călători SA
Domeniu Activitate: Transporturi
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01.09.1997 - 09.11.2006

Șef adjunct al Biroului Vamal Giurgiu
Șef tură, Inspector Vamal
Angajator : Autoritatea Națională a Vămilor
Departament: Administrație
Domeniu Activitate : Administrare Fiscală.
Responsabilități:
Ca Șef adjunct al Biroului Vamal Giurgiu :
• Coordonarea operațiunilor specifice de control vamal (documentar și fizic) în
concordanță cu normele legale în vigoare;
• Coordonarea activității compartimentelor: ”Contabilitate”, ”Informatizare”
și ”Mărfuri contrafăcute și pirat”.
Ca Inspector vamal
• control vamal (documentar și fizic) în concordanță cu normele legale în
vigoare;
• administrator de rețea pe tură – sarcini: menținerea în stare de funcționare a
rețelei de calculatoare a biroului vamal, instalarea de soft și actualizarea
acestuia precum și rezolvarea problemelor de comunicații cu celelalte birouri
vamale;
• coordonator al Compartimentului ”Mărfuri contrafăcute și pirat”.

01.08.1993 – 31.08.1997
01.10.1988 - 15.04.1993

Educație și Formare

Manager SC Alex Auto Service SRL
Șef Autobaza Mărfuri, Șef Secție Întreținere:
Angajator: Intreprinderea Județeană de Transport Local Mehedinți
Oraș lucru: Drobeta-Turnu-Severin
Departament: inginerie
Responsabilități:
 Planificarea reparațiilor capitale, aprobarea reparațiilor curente, verificarea
calității reparațiilor (recepția lucrărilor), verificarea stocurilor din magazia de
piese și întocmirea necesarului pentru diferite perioade, întocmirea
propunerilor de îmbunătățire a calității reparațiilor. În acest sens am propus și
ulterior am participat la punerea în aplicare a unei inovații - am modificat
sistemul de suspennsie al autobuzelor prin înlocuirea bucșilor din cauciuc cu
rulmenți, mărind la aprox. 6 luni (față de 2-3 săptămâni) intervalul între
reparațiile curente ale acestui sistem.
 membru în Consiliul de Administrație
Domeniu Activitate: transport urban și interurban de pesoane, transport marfă


Universitatea București - Facultatea de Administrație Publică Master în Managementul Administrației Publice – 2 ani absolvit în 2006.



Institutul Politehnic Bucureşti - Facultatea Transporturi - Sectia A.R. zi
- 5 ani, absolvită în 1988



Liceul Industrial Nr.14 – București - 1982

Cursuri, atestate:
 Achiziții publice - Organizat de INA - Certificat de Absolvire;
 Manager de Proiect - Organizat de ANFP - Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administrația Publică București - Certificat de absolvire;
 Formare formatori – Curs perfecționare organizat de Autoritatea
Națională pentru Calificări – Diplomă de absolvire;
 Lupta împotriva fraudelor din domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală - Organizat de CLDP SUA (Comerial Law Department
Program), la Dubrovnik - Croația - Diplomă de absolvire;
 Lupta împotriva fraudelor din domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală - Organizat de EUROPOL în colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe al Franței și Ministerul Afacerilor Externe al Greciei,
la Atena, Grecia - Diplomă de absolvire;
 ECDL - România - Atestat de absolvire.

Competențe Personale
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Română
ΙNΤELEGERE

Franceza
Engleza

Ascultare

Citire

C1
A1

C1
A1

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C1
C1
A1
A1

SCRIERE

C1
A1

Competenţe de comunicare



bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie și în cadrul
cursurilor absolvite

Competenţe
organizaţionale/
manageriale


-

leadership:
la IJTL Mehedinți am cundus o echipa mixta (revizori tehnici, mecanici,
electricieni auto, strungari, frezori, sudori, vulcanizatori, pompagii) formata
din 72 persoane;
la BV Giurgiu am coordonat echipe mixte (economiști, inspectori vamali)
formate din 83 persoane;
la MT Corpul de Control am coordonat serviciul Corpul de Control format din
13 persoane.

Competenţe dobândite la
locul de muncă




Competenţe informatice




Permis de conducere

capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de înţelegere şi comunicare,
competenţă, corectitudine, iniţiativă, flexibilitate în gândire şi acţiune,
păstrarea confidenţialităţii, spirit analitic, rapiditate în executarea lucrărilor,
cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate;
cunoştinţe de managementul calităţi şi aptitudini manageriale.
o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ - word - excel - power
point - acces
instalare soft, instalare componente hardware
B, C Data obținerii:16.11.1988
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