
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  GABRIEL IOAN AVRAMESCU 

E-mail  prefect@prefecturagalati.ro 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  21 februarie 

 

 

 
 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  Decembrie 2019 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutia Prefectului – Judetul Galati, mun. Galati, str. Domneasca, nr.56 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Administratie publica 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Prefect 

   

 

 • Perioada (de la – până la)  Iulie 2019 – Decembrie 2019 

• Numele şi adresa angajatorului  DGRFP Galati – Judetul Galati 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Finante publice 

 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

 

• Perioada (de la – până la) 
 

 Director General – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati 

 

 

Iunie 2018 – Iulie 2019 

• Numele şi adresa angajatorului  DGRFP Galati – Judetul Galati 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Finante publice 

 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Director executiv – Directia Servicii Interne 

 

Martie 2017 – Iunie 2018 

ANAF 

Finante publice 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

• Perioada (de la – pana la) 

• Numele şi adresa angajatorului  

        • Tipul activităţii sau sectorului     
de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

 Director general – Directia Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne 

 

Decembrie 2013 – Martie 2017 

DGRFP Galati – Judetul Galati 

Finante Publice 

 

Director executiv – Directia Servicii Interne 

   

 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 2013 – Decembrie 2013 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu nr. 48, Buzau 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Functionar public – Administratie publica 

 



   

 
 

• Perioada (de la – până la)  Martie 2004 –  Decembrie 2006 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Integrarii Europene, Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Corpul Consilierilor de Integrare 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier de integrare europeana pentru Prefectura Buzau 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea impreuna cu serviciile deconcentrate din judet si cu autoritatile administratiei locale 
de actiuni pentru familiarizarea opiniei publice cu efectele procesului de aderare, monitorizarea 
la nivelul judetului a angajamentelor luate de Romania pentru integrarea in Uniunea Europeana 
si a stadiului indeplinirii masurilor cuprinse in planurile de actiune pentru implementarea 
acquisului comunitar, elaborarea impreuna cu serviciile publice deconcertate si cu autoritatile 
administratiei locale de propuneri privind politica guvernamentala de integrare europeana a 
Romaniei 

   

• Perioada (de la – până la)  Mai 2003 – Martie 2004 

 

• Numele şi adresa angajatorului  Banca Populară Română – Cooperativa de Credit 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Direcţia Juridică – Recuperare debite 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Reprezentarea in fata instantei de judecata a societatii, recuperarea debitelor, executarea 
datornicilor 

 

ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE  
RELEVANTE  
 

• Perioada (de la – până la)  2016 

• Proiect  RAMP 

• Beneficiar  ANAF 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Management strategic 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector – formator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Curs „Management strategic” 

 

• Perioada (de la – până la)  2014 – 2015 

• Proiect  Proiect POSDRU PROGRES 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier superior la Institutia Prefectului - Judetul Buzau 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

 

 

• Perioada (de la – până la)  Ianuarie 2007 – Octombrie 2013 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutia Prefectului – Judetul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu nr. 48, Buzau 

 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Corpul Consilierilor de Afaceri Europene 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier de afaceri europene la Institutia Prefectului - Judetul Buzau 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - organizarea impreuna cu serviciile deconcentrate din judet si cu autoritatile administratiei locale 
de actiuni pentru familiarizarea opiniei publice cu efectele procesului de aderare,  

- elaborarea impreuna cu serviciile publice deconcentrate si cu autoritatile administratiei locale 
de propuneri privind politica guvernamentala de integrare europeana a Romaniei; 

- actiuni de informare adresate mediului de afaceri, mediului rural; 

- monitorizarea derulării de către autorităţile publice locale a proiectelor finanţate din fonduri 
europene de pre-aderare şi post-aderare; 

- monitorizarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii în 
spaţiul rural (OG nr.7/2006); 

- monitorizarea respectării liberei circulaţii a serviciilor şi dreptului de stabilire a persoanelor de 
către autorităţile publice locale din judeţul Buzău 



   

• Beneficiar  Universitatea „Dunarea de Jos” GALATI 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Invatamant 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector – formator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Curs „Agent vamal” 

 

 

• Perioada (de la – până la)  Aprilie 2008 – Martie 2009 

• Proiect  Cross sectoral cooperation for extension of citizens participation model in rural areas, in Buzau 
County – finanţare CEE Trust 

• Beneficiar  Asociaţia de Dezvoltare Comunitară Nehoiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Participare civică, ONG 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Consultant 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Stimularea implicării cetăţenilor în luarea deciziilor la nivel local 

 

• Perioada (de la – până la)  Februarie 2008 – Noiembrie 2008 

• Proiect  Subsidiaritate şi dezvoltare locală, finanţare PHARE – Consolidarea Democraţiei în România 

• Beneficiar  Asociaţia FORDA Buzău şi Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Participare civică, ONG 

 

• Funcţia sau postul ocupat  Consultant dezvoltare comunitară 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală pentru 9 comune din judeţul Buzău 

 
 
 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

 

• Perioada (de la – până la)  2017 – prezent 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Științe Economice 

 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Scoala de studii doctorale – Management (în curs) 

• Numele calificării primite 

 

  

• Perioada (de la – până la)  2014 – 2017 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea DANUBIUS din Galați – Facultatea de Științe Economice 

 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Contabilitate și Informatică de Gestiune 

• Numele calificării primite  Diplomă de licență 

 

 

• Perioada (de la – până la)  2013 – 2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Agentia Nationala a Functionarilor Publici 

 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare 
categoriei inaltilor functionari publici 

   

• Perioada (de la – până la)  2004 – 2006 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Scoala Naţională de Stiinţe Politice şi Administrative Bucureşti 

 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Master în managementul proiectelor cu finanţare externă 



   

• Numele calificării primite  Manager de proiect 

   

• Perioada (de la – până la)  1998 - 2002 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Facultatea de Drept  

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă– ştiinţe juridice  

 
 
 

             

 

LIMBA MATERNĂ  Româna 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  Engleză Franceză  

• Abilitatea de a citi  Bine satisfăcător  

• Abilitatea de a scrie  Bine satisfăcător  

• Abilitatea de a vorbi  Bine satisfăcător  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

                              TEHNICE 

 Utilizare calculator – Word, Powerpoint, Excel, browser web 

- experienţă în activitatea de executare silită, 

- bune cunostinţe despre politicile europene şi oportunităţile de finanţare din fonduri europene; 

- bune cunostinţe cu privire la construcţia instituţiilor necesare pentru derularea fondurilor 
comunitare; 
- bune cunostinţe în managementul fondurilor comunitare pentru agricultură, căi de accesare, 
raportare şi control; 
- bune cunostinţe despre schemele de plăţi utilizate la nivel comunitar; 
- bune cunostinţe despre funcţionarea instituţiilor UE; 

 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

 

 Abilităţi pentru munca în echipă, abilităţi organizatorice dobândite în organizarea diferitelor 
seminarii, conferinţe, abilităţi de lucru într-un mediu multicultural, abilităţi de comunicare, 
dobândite ca reprezentant al Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău la diferite evenimente 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B din 1998 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 


