
Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume MEZDREA VILUT 

Adresa(e) Com. Poiana Stampei, jud Suceava, cod 727430 

Telefon(-oane)  Mobil: 0746203408  

E-mail(uri) Vilut_mezdrea@yahoo.com 

  

Nationalitate(-tati) romana 
  

Data naşterii 06.11.1981 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat  - 
  

Experienţa profesională  

Perioada Iunie 2012 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Primar – comuna Poiana Stampei, Primaria Poiana Stampei 

Principalele activităţi şi responsabilităţi In conformitate cu fisa postului 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Poiana Stampei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica 
  

Perioada Iunie 2008 – iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar – comuna Poiana Stampei, Primaria Poiana Stampei 

Principalele activităţi şi responsabilităţi In conformitate cu fisa postului 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Poiana Stampei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica 

Perioada 2007 – iunie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Referent Urbanism Cadastru 

Principalele activităţi şi responsabilităţi In conformitate cu fisa postului 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Poiana Stampei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Urbanism si amenajarea teritoriului; legile fondului funciar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Inginerie Geodezica specializarea Masuratori terestre si cadastru ( examen de licenta promovat cu 
media 8,16 ) 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cadastru; topografie; geodezie; fotogrametrie; etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DE NORD din Baia Mare; Facultatea de Resurse Minerale si Mediu. 

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat – Silvicultura ( examen de licenta promovat cu media 9,08 ) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dendrologie; Botanica; Dendrometrie; Silvicultura; Fitopatologie; Entomologie; Vanatoare; etc. 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” din Suceava ; Facultatea de Silvicultura 

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat si atestat de silvicultor  ( media 8,11 ) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Scolar Silvic - Campulung Moldovenesc 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) 1. Engleza; 2. Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba  1 mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Limba  2 mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 
  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipa, motivare, spirit creativ, abilitati excelente de comunicare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitati de leadership, capacitate de sinteza si analiza, capacitati decizionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitatea de a stabili strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung la nivelul localitatilor; 
Executarea de ridicari topo, identificari cadastrale, intocmire PUD, PUZ, documentatii topo cadastrale 
pentru intabulari, studii topografice pentru lucrari de arta, drumuri etc. 
Capacitate de a organiza si gestiona un proces de exploatare forestiera; capaciatate de a organiza si 
gestiona un proces de impadurire; etc 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft office word – excell; Access, Power Point; Auto cad, Toposys, Mapsys,  
Programe specializate pentru topografie si cadastru 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: sport ( sah, tenis de masa; fotbal); muzica, drumetii , lectura, etc.  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 2000. 
  

 
 
 

Ing. MEZDREA VILUT 


