
  
   DATE DE CONTACT  

    
Ing.Dorin Apahidean  
 
 
 
Email: 
administratorpublic@primariaturda.ro 

 
  
   EXPERIENTA 

  
Post  Administrator Public  
Perioada:  2017-03 – prezent 
Firma, localitate:  Primaria Municipiului Turda  
Domeniu de 
activitate:  Administratie 

Descrierea postului:  Responsabilitati 
 
 

Sa duca la indeplinire obiectivele si indicatorii de performanta 
stabiliti; 
Sa indeplineasca atributiile delegate de catre primar, in limitele 
impuse de catre acesta, si anume: 

1. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea si controlul 
furnizarii serviciilor publice locale si a prestatorilor 
acestora; 

2. Elaborarea planurilor de actiune si de investitii aferente; 
3. Elaborarea/coordonarea elaborarii proiectelor de 

finantare a investitiilor de interes local din fonduri 
nerambursabile sau rambursabile; 

4. Monitorizarea performantei in furnizarea serviciilor 
publice locale; 

5. Coordonarea activitatii de achizitii publice; 
6. Coordonarea activitatilor de investitii locale. 

Alte atributii in domenii specifice institutiei si postului, 
incedintate de catre primar prin act administrativ si care nu 
contravin legii. 
 
 

Post  Administrator. Presedinte al Consiliului de Administratie 
Perioada:  2016-09 <> prezent 
Firma, localitate:  Salina Turda S.A.  
Domeniu de 
activitate:  Turism 

Descrierea postului:  Presedinte al Consiliului de Administratie 
Responsabilitati  
-îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate 
de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. 
- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale 
societăţii; 
- stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control 
financiar, precum şi aprobarea planificării financiare; 
- numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 
- supravegherea activităţii directorilor; 
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a 
acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; 



- atribuţiile primite de către CA din partea adunării generale a 
acţionarilor; 
- reprezentarea societăţii în raport cu terţii şi în justiţie. 
 
 

  
Post  Sef Serviciul Logistica  
Perioada:  2013-07 – 2017-02 
Firma, localitate:  S.C. COMPANIA DE APA ARIES  S.A..  
Domeniu de 
activitate:  Utilitati 

Descrierea postului:  Responsabilitati, Realizari 
 
Asigura realizarea in conditii de maxima eficienta achizitiile de 
produse si servicii necesare indeplinirii obiectivelor societatii. 
Intocmeste si actualizeaza programul anual de achizitii al 
companiei,. 
Coordoneaza activitatile de receptie a produselor si serviciilor 
achizitionate, transportul, manipularea depozitarea si 
gestionarea produselor aprovizionate, prevederi inscrise in fisa 
postului. 

  
  
Post  Consilier inginer constructor  
Perioada:  2013-05 – 2013.07 
Firma, localitate:  S.C. TURDA SALINA DURGAU  S.A..  
Domeniu de 
activitate:  Turism 

Descrierea postului:  Responsabilitati, Realizari 
 
asigurarea de consultanta in domeniul lucrarilor de constructii 
pentru investitii in curs de realizare centru SPA si Hotel Potaisa 
Turda 
prevederi inscrise in fisa postului. 

 
 

Post  Director adjunct  
Perioada:  2013-01 – 2013.05 
Firma, localitate:  AUTO TRUST CORPORATION S.R.L.  
Domeniu de 
activitate:  Transporturi 

Descrierea postului:  Responsabilitati, Realizari 
 
Coordonarea activitatii companiei pe rutele existente, 
dezvoltarea portofolilui de clienti-servicii, implementarea de 
politici de marketing la nivelul serviciilor efectuate, alte 
prevederi inscrise in fisa postului. 

 
 

Post  colaborator  
Perioada:  2010-07 -2013-02 
Firma, localitate:  ABADO BROKER  
Domeniu de 
activitate:  Asigurari 

Descrierea postului:  Responsabilitati, Realizari 
Coordonarea activitatii din municipiul Cluj Napoca, dezvoltarea 
portofolilui de clienti, implementarea de politici de marketing la 



nivelul clientilor etc. 
  

Post  Administrator 
Perioada:  2007-08 <> 2009-06 
Firma, localitate:  DC Plus Construct S.R.L. Cluj Napoca (Nr. angajati: 25-50) 

Domeniu de 
activitate:  Constructii 

Descrierea postului:  Administrator (asociat)  
 

Post  Director general 
Perioada:  2003-11 <> 2007-07 
Firma, localitate:  Sumatra Invest S.R.L. Cluj Napoca (Nr. angajati: 25-50) 
Domeniu de 
activitate:  Comert / Vanzari / Retele specializate vanzari 

Descrierea postului:  Administrator / Manager 
Responsabilitati, Realizari 
In calitate de administrator al societatii am obtinut  urmatoarele 
rezultate in Topul National al Firmelor Private, pe domeniul 
de activitate  al Camerei de.Comert si Industrie a Romaniei: 
-locul 7 in 2003; 
-locul 2 in 2004; 
-locul 2 in 2005; 
-locul 4 in 2006.    

Post  Director punct de lucru Cluj Napoca 
Perioada:  2000-09 <> 2003-11 
Firma, localitate:  Cabrom Class S.R.L. (Nr. angajati: 25-50) 
Domeniu de 
activitate:  Comert 

Descrierea firmei:  Comert en gros si en detail  
Responsabilitati, Realizari 
Conducerea punctului de lucru din Cluj Napoca.  

 

   
Post  Director executiv 
Perioada:  1994-10 <> 2000-08 
Firma, localitate:  AR&R Classic Invest S.R.L. (Nr. angajati: 10-25) 
Domeniu de 
activitate:  Comert 

 
Responsabilitati,Realizari 
Am condus si dezvoltat firma de la infintare (in calitate de 
asociat), realizand o retea de depozite en gros in orasele Campia 
Turzii, Turda, Cluj Napoca, Targu Mures si Bistrita.   

  
Post  Sef compartiment C.T.C. 
Perioada:  1991-07 <> 1993-08 
Firma, localitate:  A.C.S A..-S.A. Campia Turzii (Nr. angajati: 250-500) 
Domeniu de 
activitate:  Constructii/Amenajari 

Descrierea firmei:  Antrepriza de constructii, cu lucrari diverse, investitii ale unor 
companii (Combinatul Metalurgic Campia Turzii, Uzina Chimica 
Turda, Cesarom Turda, IMC Turda, etc) lucrari de alimentare cu 
apa a oraselor Turda si Campia Turzii, Statie de Epurare Campia 
Turzii,etc.  
 
Responsabilitati,Realizari 
Controlul lucrarilor executate de catre antrepriza. 
Coordonarea si conducerea activitatii personalului din laboratorul 
statiei de betoane al antreprizei. Membru in consiliul de 



administratie.  
 
Referinte, Alte observatii 
Am fost numit pe post cu derogare de la minister, neavand 
vechimea necesara ocuparii unei asemenea functii, conform legii 8 
ani.   

Post  Inginer stagiar 
Perioada:  1988-10 <> 1990-04 
Firma, localitate:  Antrepriza Nuclear Montaj Bucuresti (Nr. angajati: Peste 3000) 
Domeniu de 
activitate:  Constructii/Amenajari 

Descrierea firmei:  Antrepriza specializata in lucrari de montaj,in cadrul Centralei 
Nucleare de la Cernavoda. 
 
Responsabilitati, Realizari 
Am activat ca : 
1. Sef  punct de lucru la trei obiective: 
-Depozit Inalt Mecanizat; 
-realizare Spatii Cazare muncitori detasati platforma Cernavoda; 
-ralizare Hotel delegati platforma Cernavoda; 
2. Membru in compartimentul V.D.E.  
-verificarea proiectelor lucrarilor executate, identificarea si  
suplimentarea documentatiilor de deviz cu sumele aferente lucrarilor 
executate si nedecontate datorate omisiunilor si incadrarea lor in NL. 

  

  
 

 STUDII   Institutul Politehnic -Facultatea de Constructii Cluj Napoca (1982-1988)  
Profilul: Constructii 
secția: Constructii Civile, Industriale si Agricole  
 
Liceul Industrial Câmpia Turzii (1977-1981) 
Profilul Matematică-Fizică 
 
SPECIALIZARI 
 
Planificare Strategică pentru Administrația Publică Locală 

- 03.2019 - curs specializare 
 
Politici Publice 08.2018   -   04.2019 - curs specializare 
 
Managementul Administrației Publice. Administrație inovativă 

- 08.2018 - curs specializare 
 
Expert Prevenire și Combaterea Corupției 

- 04.2017 - curs specializare 
 
Transparența și liber acces la informațiile de interes public 

- 07.2015 – curs de perfecționare 
 
Logistician Gestiune Flux –06.05.2015 – curs specializare 
 
Evaluator Proiecte          -    07.2014 – curs specializare 
 
 
Expert Achiziții Publice -    09.2013 – curs specializare 
                                          -    11.2013 – perfecționare 
 
 



   INFORMATII 
SUPLIMENTARE  

 

  
 APTITUDINI  Limbi straine: 

Engleza - Mediu;   Franceza - Mediu;     
 
Permis de conducere: Da  
 
Aptitudini: 
-excelente abilitati de comunicare,organizare,coordonare,conducere si 
negociere; 
-spirit de echipa, dinamism, flexibilitate; 
-utilizarea computerului la nivel profesionist; 
-bune cunostinte in domeniul contabil si al fiscalitatii.  
 
- Hobby  
  Turism/Excursii, Divertisment, Sport 

 

 

 

 
 

 


