
Curriculum Vitae 

 

Nume: ROVINAR 

Prenume: MIRCEA-ION 

Adresa: comuna Vălișoara, sat Vălișoara,  

Telefon de contact:  

E-mail:  

Naționalitate: ROMÂNĂ 

Data nașterii:  

Funcția și loc de muncă actual: PRIMAR COMUNA VĂLIȘOARA, până la expirarea 

mandatului 2016-2020 

Vechimea în muncă: 36 ani 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Absolvire în anul 1982 a Liceului industrial nr.5 Deva , ca șef de promoție , profilul 

electrotehnic - specializarea electromecanic auto. 

Absolvirea Institutului de mine Petroșani, Facultatea de Mine, șef promoție, profilul 

inginer miner - specializarea Prepararea substanțelor minerale utile - anul 1993. 

Master la Universitatea de Vest VASILE GOLDIȘ Arad 

"Administrație publică în contextul legislației actuale" - anul 2006. 

Alte certificate de absolvire și cursuri de perfecționare atestate de către Ministerele 

de resort: 

- Auditor intern ISO 9001:2000 , ISO19011:2002; 

- Specialist activități închidere mine; 

- Managementul activității de închidere și reconstrucție ecologică a obiectivelor miniere; 

- Certificat pentru activitatea de conducere și coordonare a activității de urmărire a 

comportării în timp, a barajelor de pe raza administrativă a CNCAF Minvest SA Deva; 

- Coordonator transport rutier , mărfuri și persoane; 



- Inspector protecția mediului; 

- Specialist în managementul deșeurilor; 

- Responsabil de mediu; 

- Inspector protecția muncii; 

- Inspector resurse umane; 

- Controlor financiar; 

- Evaluator proiecte; 

- Manager proiect; 

- Antreprenoriat și management; 

- Expert achiziții publice; 

- Auditor intern; 

- Managementul administrației publice; 

- Controlul legalității actelor administrative prin contenciosul administrativ; 

- Factor cheie în administrația publică locală; 

- Fonduri structurale ale Uniunii Europene; 

- Pregătire în domeniul managementului situațiilor de urgență; 

- Diplomă de excelență în administrația publică acordată de M.D.R.A.P. 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

În perioada:  

- 1984-1988 Lăcătuș mecanic la IPICCF Deva; 

- 1993-1997 Inginer preparare - Uzina de preparare Deva din cadrul E.M Deva; 

- 1997-2000 Șef secție Uzina de preparare Deva; 

- 2001-2004 Adjunct șef secție; 

- 2004-2007 Șef birou producție; 

- 2007-2008 Inginer preparare - Responsabil tehnic iazuri de decantare; 



- 2008-2020 Primar al Comunei Vălișoara; 

- 2008-2020 Președinte Filiala Județeană Hunedoara a Asociației Comunelor din 

România; 

- 2014-2018 și 2019-2020 Vicepreședinte Regiunea de S-V a Asociației Comunelor din 

România; 

- Vicepreședinte Filiala Județeană Hunedoara a Forumului Montan; 

- Reprezentantul județului Hunedoara în A.D.I - Moții, Țara de Piatră; 

- Membru în Consilul Național al Societății Cultural-Patriotice "Avram Iancu" din 

România; 

- Voluntar la Crucea Roșie - Filiala Județeană Hunedoara; 

- Colaborator la Let's Do It , România pentru județul Hunedoara. 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE:  

Limba maternă: ROMÂNĂ 

Limbi străine: RUSĂ - nivel mediu 

ALTE COMPETENȚE: 

Permis de conducere auto: Categoriile : B,C,E. 

 

 

 

 

 


