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Curriculum vitae Europass  
 
 

 
Informaţii personale  

 

       Nume, prenume:  CAZACU FLORIN 

                     Adresa:   Brad, str. Cuza Vodă, bloc 16, ap. 15, etaj 2, sc. B, jud. Hunedoara, cod 335200 

                                     Telefon:  0254/612665 Telefon mobil: 0722690869 

                       E-mail:  contact@cazacuflorin.ro, email@cazacuflorin.ro, cazacuflorin.ro@gmail.com  

 

             Naţionalitate:  Română 

 

             Data naşterii:  18 februarie 1965 

 

                           Sex:  Masculin 

 
         Experienţa profesională 

                          Perioada:    2004  - prezent  

                      Funcţia  ocupată:     Primar  

                 Principalele activităţi     
                     şi responsabilităţi: 

    Conducere  

Numele, adresa  angajatorului:     Primăria municipiului Brad – judeţul Hunedoara  

Tipul sau  sectorul de activitate:    Administraţie publică   

 

                                  Perioada:  1986 - 2004 

                       Funcţia ocupată:  Miner 

                 Principalele activităţi       

                     şi responsabilităţi: 

 Preşedinte sindicat ( 1993 – 2004) 

 Numele, adresa  angajatorului:   C.N. MINVEST SA Deva, I. M. Barza , Filiala BRADMIN, Sindicatul Liber BARZA - 
BRAD 

Tipul sau  sectorul de activitate:  Industria minieră,organizaţii sindicale 
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2010 -2011 
 
Masterat 
 

Managementul Întreprinderii şi al Teritoriului  
 
 
Academia de Studii Economice Bucureşti (Facultatea de Management), împreună 
cu Universitatea D'Artois Franţa (FEGAS) 
 
 
 
Postuniversitar 
 
 

                                   Perioada:  2007 

   Calificarea / diploma obţinută:   Certificat de absolvire 

    Domenii principale  studiate /  

             competenţe dobândite: 

 Securitate şi bună guvernare 

      Numele si tipul instituţiei de    

      învăţământ / furnizorului de    

                                    formare: 

 Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” 

 

Nivelul de clasificare a formei  

          de învăţământ / formare: 

 Postuniversitar 

 
 

                                   Perioada:  2006 - 2007 

   Calificarea / diploma obţinută:   Masterat 

    Domenii principale  studiate /  

             competenţe dobândite: 

 Managment politic 

      Numele si tipul instituţiei de    

      învăţământ / furnizorului de    

                                    formare: 

 Şcoala de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Şincai” Bucureşti  

Nivelul de clasificare a formei  

          de învăţământ / formare: 

 Postuniversitar 

 
 

                                   Perioada:  2005 - 2006 

   Calificarea / diploma obţinută:   Masterat 

   Domenii principale  studiate /  

             competenţe dobândite: 

 Administraţie publică 

                
Educaţie şi formare 
 

                                   Perioada:            2006 - 2007 

   Calificarea / diploma obţinută:   Masterat 

    Domenii principale  studiate /  

             competenţe dobândite: 

 Managment politic 

      Numele si tipul instituţiei de    

      învăţământ / furnizorului de    

                                    formare: 

 Şcoala de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Şincai” Bucureşti  

Nivelul de clasificare a formei  

          de învăţământ / formare: 

 Postuniversitar 
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      Numele si tipul instituţiei de  

       învăţământ / furnizorului de  

                                    formare: 

 Universitatea Babeş Bolyai – Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative Cluj 
Napoca 

   Nivelul de clasificare a formei  

           de învăţământ / formare: 

 Postuniversitar 

 

                                 

                                  Perioada: 

   

1988 - 1993 

   Calificarea / diploma obţinută:    Licenţă în ştiinţe economice 

     Domenii principale studiate /  

             competenţe dobândite: 

  Finanţe - contabilitate 

      Numele si tipul instituţiei de  

      învăţământ / furnizorului de  

                                     formare: 

 Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Ştiinţe Economice 

   Nivelul de clasificare a formei  

           de învăţământ / formare: 

 Studii superioare de lungă durată 

 
 

                                   Perioada:  1979 - 1983 

   Calificarea / diploma obţinută:   Bacalaureat 

   Domenii principale  studiate /  

             competenţe dobândite: 

 Mecanică 

      Numele si tipul instituţiei de  

       învăţământ / furnizorului de  

                                    formare: 

 Liceul industrial „Avram Iancu” Brad 

   Nivelul de clasificare a formei  

           de învăţământ / formare: 

 Liceal 

 
      
  Aptitudini şi competenţe   
                                personale 
   

                        Limba materna:  Română 

 

           Limbi străine cunoscute:  

                           Autoevaluare                     Înţelegere                    Vorbire        Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                                   Franceză 
bine bine bine bine mediu 

                                        Engleză mediu mediu mediu mediu mediu 

 



Florin Cazacu 
 

 Competenţe şi abilităţi sociale:  Experienţă în activităţi sociale, abilităţi de comunicare şi negociere, abilităţi de 
adaptare la situaţii şi locuri noi, receptivitate la nou, spirit de echipă, implicare 

 
              Competente si aptitudini     
                               organizatorice: 

 Bun organizator şi manager 

   
    Competente si cunoştinţe de  
           utilizare a calculatorului: 

  

Nivel mediu : Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer 

               
               Permis de conducere: 

  

A,B, D1 
         
 Informaţii suplimentare: 

  

Experienţă politică:  

  -  2000 - 2004 - consilier local (membru PRM) 

  - din 2004 membru al Partidului Social Democrat 

  -  2005 – aprilie 2007  - vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a Partidului Social 
Democrat 

   - 2008 -  cel mai votat primar PSD de municipiu din România (83,5%) 

   -  aprilie 2007 – septembrie 2010 – preşedinte al Organizaţiei Judeţene a 
Partidului Social Democrat 

   -  martie 2010 – 2011 – şef departament Consiliul Naţional al Partidului Social 
Democrat 

- certificat de absolvire, 2007 – Manager in activitatea de turism 

- absolvent a diverse cursuri de calificare în domeniul industrial 

- „Primar al anului 2011” din judeţul Hunedoara desemnat de către Uniunea 
jurnaliştilor din Banatul istoric 

- Locul II „Cel mai bun primar de municipiu din România”pentru anul 2011 
desemnat de Revista Română de Administraţie Publică Locală 

- „Omul anului 2011 în România” desemnat de ziarul on line Cotidianul.ro 

 

pasiuni: turism , lectură 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


