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Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informatii personale
Nume/Prenume TECĂU GRIGORE FLORIN

Adresă(e) Piteşti, judeţul Argeş, România

Telefon(oane) (004) 0731555111, (004) 0348.453.431

Fax(uri) (004) 0348.453.431

E-mail(uri) tecau.florin@yahoo.com

Naţionalitate(-tati) Română

Data naşterii 23.11.1957

Sex Masculin

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

Perioada 2014– prezent
Funcţia şi postul ocupat Preşedinte Consiliul Judeţean Argeş

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Argeş, Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Reprezentarea judeţului Argeş în Consiliul Director al A.D.R.
Muntenia Sud, precum şi in relaţiile cu celelalte autorităţi publice,
cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine. Responsabilităţi
privind buna funcţionare a administraţiei locale, conducerea
şedinţelor Consiliului Judeţean, exercitarea funcţiei de ordonator
principal de credite, întocmirea proiectului de buget al judeţului,
coordonarea serviciilor publice din subordine, de utilitate publică şi
interes judeţean, a activităţilor de investiţi şi reabilitare a
infrastructurii judeţene.

Perioada 2013 – prezent
Funcţia şi postul ocupat Şef lucrări dr. ing., Facultatea de Mecanică şi Tehnologie,

Universitatea din Piteşti
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanica si tehnologie,

Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Mecanica I,
Mecanica II, Mecanisme, Mecanica fluidelor şi elemente de
acţionari hidropneumatice, în cadrul Facultăţii de mecanică şi
tehnologie, Bazele energetice ale horticulturii şi maşini horticole, în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe, specializarea Horticultură, precum şi
Didactica disciplinelor tehnice, Instruire asistată de calculator, în
cadrul programului de studii psihopedagogice pentru Nivel I(iniţial)
de certificare pentru profesia didactică, organizat de către
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic.

mailto:florin@yahoo.com
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 Activităţi de formare continuă a personalului didactic:
Coordonator Consorţiul regional programe: PHARE VET RO
010801, PHARE VET RO 010803 – reabilitarea invăţământului
tehnic şi profesional în judeţul Argeş.
Coordonator programe Comenius, Socrates pentru judeţul Argeş,
2000-20040.
Coordonator în cadrul proiectului de reformă a invăţământului
preuniversitar, Comisia judeţeana din cadrul Centrului Zonal de
Dezvoltare.
Coordonator proiect PHARE 2002 – Dezvoltare Regională ADR
Sud Muntenia.
Formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar: Phare Vet 9405.

 Activităţi în cadrul proiectelor:
Formator în cadrul proiectului finanţat Phare: Scoala profesională
Phare Vet 9405 unde am contribuit la realizarea standardelor
ocupaţionale pentru meseriile din domeniul Construcţii, la elaborare
curriculum, programe analitice, precum şi la formarea profesorilor,
la managementul si dezvoltarea instituţională.

 Activităţi ca evaluator:
În comisii de finalizare de către studenţi a studiilor universitare de
licenţă şi master.
În comisii de finalizare de către studenţi a programelor de certificare
pentru profesia didactică.

 Responsabilităţi:
Coordonator-formator Cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice
tehnice, în cadrul Ministerului Construcţiilor Industriale, 1985-
1990;
Coordonator al Comisiei de pregatire în meserie al elevilor, in
cadrul Ministerului Construcţiilor Industriale, 1988-1990.
Membru in Comisia Judeţeana de Evaluare si Acreditare a
invăţământului preuniversitar.
Membru al Corpului de Control al Ministrului Educaţiei şi
Invăţământului, Direcţia Audit, 2003-2005.
Membru Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
Coordonator invăţământul preuniversitar din judeţul Argeş, 2008-
2016;
Ordinul Meritul pentru invăţământ în grad de Mare Ofiţer – decret
presidenţial.

Perioada 1999 - 2013

Funcţia şi postul ocupat Cadru didactic asociat Universitatea Piteşti.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi tehnologie,
Piteşti, str. Târgu din Vale, nr. 1

Activităţi şi responsabilităţi
principalele

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Mecanica I,
Mecanica II, Mecanisme, Mecanica fluidelor şi elemente de
acţionări hidropneumatice, în cadrul Facultăţii de mecanică şi
tehnologie, Managementul calităţii, Legislaţie rutieră, Vibraţiile
maşinilor şi utilajelor, precum şi Didactica disciplinelor tehnice,
Instruire asistată de calculator, în cadrul programului de studii
psihopedagogice pentru Nivel I(iniţial) de certificare pentru profesia
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didactică, organizat de catre Departamentul pentru Pregatirea
Personalului Didactic.

Perioada 2008 – 2014
Funcţia şi postul ocupat Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Argeş

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Argeş, Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea serviciilor publice de interes judeţean in domeniul
educaţie, cultură, tineret, sport, relaţii internaţionale.
Coordonarea si gestionarea relaţiilor cu organizaţiile europene în
care Consiliul Judeţean este membru (A.R.E., A.I.R.F., Asociaţia
Culturala Les Rencantres), precum şi a relaţiilor de colaborare cu
autorităţile locale din străinătate.
Coordonarea derulării programului Eurodysse, precum şi aprobarea
organizării reţelei unităţilor de învăţămant special din judeţul Argeş.
Coordonarea direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, a
serviciului de transport public judeţean, implementarea programelor
guvernamentale in şcoli.
Coordonarea proiectelor cu finanţare europeană, a reţelei sanitare
judeţene, a Regiei de drumuri judeţene, a Regiei de Administrare a
Patrimoniului Public Privat, a Unităţii de Implementare a
Proiectului Managementul Integrat al Deşeurilor Solide in judeţul
Argeş, a Serviciului de Dezvoltare Rurală Programe Naţionale, a
programului de investiţii in invăţământ, sănătate, cultură, tineret.

Perioada 2005 - 2008
Funcţia şi postul ocupat Profesor Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti;

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti, str. Războieni, nr. 35,
Piteşti.

Activităţi şi responsabilităţi
principalele

Conducere activitati didactice la disciplinele: Mecanică, Mecanisme
şi organe de maşini, Rezistenţa mecanică, Desen tehnic, Proiectare
Auto-cad .

Perioada 2003-2005
Funcţia şi postul ocupat Inspector şcolar general adjunct ISJ Argeş

Numele şi adresa angajatorului ISJ Argeş, B-dul Eroilor, nr. 4-6, Pitesti.
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea activităţilor de management şcolar, a examenelor de
bacalaureat şi capacitate la nivelul judeţului, a activităţilor de
titularizare, suplinire şi transfer a cadrelor didactice, a activităţilor
de perfecţionare a cadrelor didactice,activitatea de inspecţie şcolară.
Elaborarea planului de şcolarizare judeţean – anual.

Perioada 2003
Funcţia şi postul ocupat Director general ISJ Argeş;

Numele şi adresa angajatorului ISJ Argeş, B-dul Eroilor, nr. 4-6, Pitesti.
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea programelor cu finanţare europeană (PHARE-VET) la
nivel judeţean, a activităţilor economice, de investiţii si achiziţii la
nivelul I.S.J. Argeş, a programului de reabilitare, modernizare şi
dotare al unităţilor de invăţământ din judeţul Argeş.

Perioada 2001-2003
Funcţia şi postul ocupat Inspector de specialitate – discipline tehnice

Numele şi adresa angajatorului ISJ Argeş, B-dul Eroilor, nr. 4-6, Pitesti.
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea reţelei de invăţământ liceal tehnic şi de specialitate, a
reţelei şcolilor profesionale şi postliceale, a activităţilor de
titularizare, transfer, suplinire si perfecţionare a cadrelor didactice
de specialitate.
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Asigurarea colaborarii cu agentii economici pentru pregatirea fortei
de munca, realizarea unui protocol cu Universitatea din Pitesti in
vederea desfasurarii practicii pedagogice a studentilor in
invatamantul preuniversitar.

Perioada 1999 – 2001
Funcţia şi postul ocupat Director Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti;

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti, str. Razboieni, nr. 35,
Pitesti;

Activităţi şi responsabilităţi
principalele

Infiintarea in anul 2000, prin Ordin al Ministrului Educatiei si
Invatamantului, a primului colegiu tehnic din Romania -  Colegiul
Tehnic Dimitrie Dima;
Reprezentarea unitatii de invatamant in relatiile cu partenerii si
realizarea unor parteneriate de colaborare cu agentii economici de
profil, pentru practica in productie;
Coordonarea desfasurarii procesului instructiv-educativ, asigurarea
incadrarii unitatii cu personal didactic calificat, coordonarea
elaborarii orarului scolii, a programului de camin si administrativ;
Colaborarea cu I.S.J. pentru realizarea planului de scolarizare.

Perioada 1993 – 1999
Funcţia şi postul ocupat Inspector de specialitate ISJ Argeş

Numele şi adresa angajatorului ISJ Argeş, B-dul Eroilor, nr. 4-6, Pitesti;
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea retelei de invatamant liceal tehnic si de specialitate, a
retelei scolilor profesionale si postliceale, a activitatilor de
titularizare, transfer, suplinire si perfectionare a cadrelor didactice
cu specializare tehnica;
Asigurarea colaborarii cu agentii economici pentru pregatirea fortei
de munca, realizarea unui protocol cu Universitatea din Pitesti in
vederea desfasurarii practicii pedagogice a studentilor in
invatamantul preuniversitar.

Perioada 1990 – 1993
Funcţia şi postul ocupat Director adjunct Gr. Şc. Ind. Nr.1 Piteşti

Numele şi adresa angajatorului Gr. Şc. Ind. C. Ind Nr.1 Piteşti, str. Razboieni, nr. 35, Pitesti;
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Coordonarea invatamantului liceal tehnic si profesional, precum si a
incadrarii unitatii scolare cu personal didactic de specialitate;
Coordonarea practicii elevilor la agentii economici, precum si a
programului pentru dezvoltarea invatamantului tehnic in unitatea
scolara – PHARE-VET-RO-9405;
Monitorizarea activitatilor de modernizare si dotare a laboratoarelor,
cabinetelor si atelierelor scolare.

Perioada 1985 - 1990
Funcţia şi postul ocupat Profesor titular discipline de specialitate Gr. Şc. Ind. Nr.1

Piteşti;
Coordonarea activitatii de pregatire de specialitate si instruire
practica a elevilor in unitatile industriale.

Numele şi adresa angajatorului Gr. Şc. Ind. C. Ind Nr.1 Piteşti, str. Razboieni, nr. 35, Pitesti;
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Conducere activitati didactice la disciplinele: Mecanica; Mecanisme
si organe de masini; Rezistenta mecanica; Desen tehnic; Maşini şi
utilaje pentru construcţii;Construcţii şi Instalaţii.

Perioada 1982 - 1985
Funcţia şi postul ocupat Inginer Mecanic
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Numele şi adresa angajatorului Trustul de Construcţii Industriale Piteşti, str. Negru Vodă, nr. 35
Activităţi şi responsabilităţi

principalele
Desfaşurarea activitaţilor specifice din cadrul direcţiei maşini şi
utilaje pentru construcţii;
Coordonarea repartiţiei maşinilor si utilajelor pe şantierele din
judeţele Argeş, Vâlcea, Teleorman,Caraş-Severin, Constanţa şi
Municipiul Bucureşti.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada 2004 - 2008

Calificarea/diploma obţinuta Diploma de doctor in Ştiinţe inginereşti
Disciplinele principale

studiate/competenţe
profesionale dobândite

Tema: Contribuţii privind îmbunătăţirea posibilităţilor de utilizare a
autovehiculelor in condiţii specifice lucrărilor de construcţii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea din Piteşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 2004
Calificarea/diploma obţinută Certificat de „Instructor acreditat Advance E-learning AeL ”

Disciplinele principale
studiate/competenţe

profesionale dobândite
Instruire Asistată de Calculator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare
SC SIVECO ROMANIA SA

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională ISCED 4

Perioada 2006 - 2008
Calificarea/diploma obţinută Master Management Politic

Disciplinele principale
studiate/competenţe

profesionale dobândite

Doctrine politice contemporane, Drept constituţional, Politici
sociale, Partide şi sisteme de partide, Relaţii internaţionale
contemporane, Managementul campaniilor electorale, Politici
publice, Ştiinţele comunicării, Instituţii europene şi politici
comunitare,Managementul strategic al comunităţilor locale, Teoria
negocierilor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare
Institutul de Ştiinţe Politice Bucureşti.

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională ISCED 4

Perioada 2007 - 2008
Calificarea/diploma obţinută Cursuri postuniversitare, Universitatea din Piteşti,   Facultatea

de Matematică – Informatică;
Disciplinele principale

studiate/competenţe
profesionale dobândite

Arhitectura calculatoarelor, Algoritmi şi programare, Logica
combinatorică, Birotica, Structuri de date, Tehnici de programare,
Sisteme de operare, Tehnici multimedia, Reţele de calculatoare,
Didactica predării informaticii.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Matematică – Informatică.
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Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională ISCED 4

Perioada 2003 - 2005
Calificarea/diploma obţinută Master „Management educaţional. Formarea liderilor

educaţionali. Curricullum şi comunicare”
Disciplinele principale

studiate/competente
profesionale dobandite

Management general, Managementul organizatţilor educaţionale,
Managementul resurselor umane, Managementul gestiunii şcolare,
Managementul calităţii, Drept educaţional, Managementul relaţiilor
interumane, Inspecţia şcolara, Şcoala şi comunitatea, Consiliere şi
orientare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

ISCED 4

Perioada 1995
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ/furnizorului de
formare

Gradul didactic I în învăţământ;
Institutul de Construcţii Bucureşti

Perioada 1992
Calificarea/diploma obtinuta

Numele şi tipul
instituţiei de

învăţământ/furnizorului de
formare

Gradul didactic II în învăţământ;
Institutul de Construcţii Bucureşti

Perioada 1990
Calificarea/diploma obţinută

Numele şi tipul
instituţiei de

învăţământ/furnizorului de
formare

Definitivat în învăţământ
Institutul de Construcţii Bucureşti

Perioada 1977 - 1982
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Inginer, profil mecanic

Disciplinele principale
studiate/competenţe

profesionale dobândite

Analiza matematică, Algebra lineară, Chimie, Studiul metalelor,
Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Tehnologia materialelor,
Mecanica, Fizica, Organe de maşini, Mecanica fluidelor, Vibraţii,
Electrotehnica, Electronica, Automatizări, Proiectare-cercetare,
Organizarea producţiei, Sisteme informatice ,etc...

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Utilaj Tehnologic

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională ISCED 5

Perioada 1972 - 1976
Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competente

profesionale dobândite
Matematică, Informatică, Chimie, Fizica,Limba franceză...

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de Liceul Teoretic Domneşti, Domneşti, jud. Argeş.
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formare
Nivelul în clasificarea

naţională sau internaţională ISCED 3

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Limba română
Limbi străine cunoscute Limba franceză

Limba franceză

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare

la
conversaţie

Discurs
oral

Exprimare
 scrisă

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utiliza-
tor
inde-
pendent

Utilizator
indepen-

dent

Competenţe si abilităţi
sociale

Comunicare interpersonală, lucru în echipă, responsabilitate,
iniţiativă, prezentări lucrări cu caracter ştiinţific la conferinţe şi
simpozioane, capacitate de leader,bun organizator si coordonator de
echipă; monitorizarea lucrului echipei, spirit analitic, punctualitate,
bună comunicare, relaţionare, mentor, formator.

Competenţe si aptitudini
organizatorice

Membru in cadrul comitetelor de organizare a unor
manifestări ştiinţifice, realizare activităţi financiare şi management,
capacitate de sinteză şi analiză, capacitate decizională, spirit
organizatoric, aptitudini de coordonare, capacitate de evaluare
abilităţi profesionale ale colaboratorilor, capacitate de
autoperfecţionare, autodidact, receptivitate şi adaptare rapidă la nou,
spirit de evaluare si îmbunătăţire a capacităţilor.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Utilizare fax, copiator, videoproiector.

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a

calculatorului

Operare calculator Office (word, excel, powerpoint, acces);
SPSS (Statisticall Programs for Social Sciences); navigare pe
internet .

Permis de conducere Da, categoria B.
Informaţii suplimentare

ANEXE
1. - Proiecte europene si de cercetare dezvoltare.
2. Participare la programe de formare.
3. Activitatea de elaborare şi publicare lucrări.
4. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe internaţionale.
5. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe naţionale.
6. Cărţi de colectiv.


