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Curriculum vitae 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciungu Cristian Andrei 

Adresă  Mun. Piteşti, judeţul Argeş 

Telefon  0248631100   

Fax  0248216463 

E-mail  cabinet.subprefect.ipag@mai.gov.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 06 septembrie 1973 

Sex masculin 

Starea civilă Căsătorit, un copil 

Stagiul militar Satisfăcut 

  

  

  

Experienţa profesională  

                                  Perioada 05.02.2020 – prezent 
SUBPREFECT AL JUDEȚULUI ARGEȘ 

Perioada  05.05. 2005 – 04.02.2020 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic (gr. superior) – verificarea legalității actelor, contencios 
administrativ/corpul de control al prefectului; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
consiliului local şi ale primarului; 
 Atacă actele administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local şi ale 
primarului pe care le consideră ilegale, în faţa instanţei competente, în 
condiţiile legii contenciosului administrativ; 
 Desfasoară activitati în vederea îndrumării şi sprijinirii autoritatilor 
administratiei publice locale si a aparatului de specialitate al primarilor in 
aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce 
le sunt conferite prin lege;  
 Asigură la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi 
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; 
 Participă, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, 
alături de reprezentanţi ai altor instituţii şi autorităţi publice, la acţiuni de 
verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul 
judeţului; 
 Ca urmare a acţiunilor întreprinse, întocmeşte acte de control pe care le 
înaintează prefectului; 
 Asigură reprezentarea Instituţiei Prefectului şi a Comisiei județene de stabilire 
a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere și 
formulează acţiuni, apărării şi exercită căile de atac la instanţele repartizate. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARGEŞ 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Administraţie publică 
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Perioada  Noiembrie 2004 – martie 2005  

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asigură consultanţă şi reprezentare juridică pentru angajator; 
 Urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii 
reglementările care vizează activitatea angajatorului; 
 Întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului 
constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului 
Comerţului; 
 Vizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea angajatorului; 
 Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care 
reglementează activitatea angajatorului. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC OMNIASIG-ASIRAG SA 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Asigurări 

     

Perioada August 2002 – noiembrie 2004      

Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asigură consultanţă şi reprezentare juridică pentru angajator; 
 Urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii 
reglementările care vizează activitatea angajatorului; 
 Întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului 
constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului 
Comerţului; 
 Vizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea angajatorului; 
 Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care 
reglementează activitatea angajatorului; 
 Participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 
 Participă la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa 
angajatorului dispoziţiile legalecare trebuie respectate în acest caz; 
 Participă la negocierea contractelor în care angajatorul urmează să devină 
parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 
 Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii 
contractelor individuale de muncă; 
 Completarea şi operarea de modificări în Registrul general de evidenţă al 
angajaţilor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC VINALCOOL ARGEŞ SA Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Alimentaţie 

  

  

Perioada  Decembrie 2001 – august 2002 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier juridic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asigură consultanţă şi reprezentare juridică pentru angajator; 
 Urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii 
reglementările care vizează activitatea angajatorului; 
 Întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului 
constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului 
Comerţului; 
 Vizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea angajatorului; 
 Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care 
reglementează activitatea angajatorului; 
 Participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 
 Participă la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa 
angajatorului dispoziţiile legalecare trebuie respectate în acest caz; 
 Participă la negocierea contractelor în care angajatorul urmează să devină 
parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 
 Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii 
contractelor individuale de muncă; 
 Completarea şi operarea de  modificări în Registrul general de evidenţă al 
angajaţilor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC GEKADOS SRL Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Comerţ  

  

Perioada Iunie 2000 – noiembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asigură consultanţă şi reprezentare juridică pentru angajator; 
 Urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii 
reglementările care vizează activitatea angajatorului; 
 Întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului 
constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului 
Comerţului; 
 Vizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea angajatorului; 
 Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care 
reglementează activitatea angajatorului; 
 Participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 
 Participă la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa 
angajatorului dispoziţiile legalecare trebuie respectate în acest caz; 
 Participă la negocierea contractelor în care angajatorul urmează să devină 
parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 
 Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii 
contractelor individuale de muncă; 
 Completarea şi operarea de  modificări în Registrul general de evidenţă al 
angajaţilor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC LACTAG SA Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Alimentaţie 

  

Perioada Noiembrie 1998 – iunie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigură consultanţă şi reprezentare juridică pentru angajator; 
 Urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii 
reglementările care vizează activitatea angajatorului; 
 Întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului 
constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului 
Comerţului; 
 Vizează pentru legalitate deciziile emise de conducerea angajatorului; 
 Avizează toate documentele cu caracter de norme şi regulamente care 
reglementează activitatea angajatorului; 
 Participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 
 Participă la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa 
angajatorului dispoziţiile legalecare trebuie respectate în acest caz; 
 Participă la negocierea contractelor în care angajatorul urmează să devină 
parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 
 Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii 
contractelor individuale de muncă; 
Completarea şi operarea de  modificări în Registrul general de evidenţă al 
angajaţilor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC GEKADOS SRL Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Producţie 

  

Perioada Octombrie 1995 – noiembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Participă la negocierea contractului colectiv de muncă; 
 Participă la elaborarea Regulamentului intern, aducând la cunoştinţa 
angajatorului dispoziţiile legalecare trebuie respectate în acest caz; 
 Participă la negocierea contractelor în care angajatorul urmează să devină 
parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte; 
 Urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii 
contractelor individuale de muncă; 
 Completarea şi operarea de modificări în Registrul general de evidenţă al 
angajaţilor.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC GEKADOS SRL Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Producţie 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in DREPT – “Universitatea Bucureşti”. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept 
constituţional, Drept administrativ, Drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 
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Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master. Programul de master urmat era intitulat “Management în 
Administraţie şi Instituţii Publice”. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Teoria administraţiei publice, Instrumente financiare ale guvernării, 
Contabilitatea instituţiilor publice, Administrarea domeniului public. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 “Universitatea Constantin Brâncoveanu” Piteşti 

  

Perioada 1988 - 1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba română, matematică, logică, economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul nr. 1 Piteşti 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

  

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Am experienţa muncii încă din timpul facultăţii, experienţă dezvoltată pe 
parcursul anilor.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, usurinţă în adoptarea deciziilor şi stăruinţă în aplicarea 
acestora 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office şi Internet 

  

Permis de conducere A, B, C, D, E 

  

Alte competenţe şi aptitudini Perseverent şi cu capacitate de efort prelungit, în condiţii de stres 

 
 


