
 Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE        Roșca Nicușor

 Localitatea Craiova, județul Dolj

 nicusor.rosca@prefecturadolj.ro

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

2022 Subprefect -  Instituția Prefectului – județul Dolj
· Sprijină prefectul la îndeplinirea atribuțiilor și prerogativelor legale

        2020 - 2022 Prefect – Instituția Prefectului – județul Dolj
· Reprezentantul Guvernului pe plan local
· Conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale

celorlalte organe ale administrației publice centrale din judeţul Dolj
· Conducerea comitetului județean pentru situații de urgență
·  Verificarea legalității actelor administrative ale autorităților

administrației publice locale
       2020 Director executiv adjunct – Agenția de Plăți şi Intervenții pentru Agricultură

Dolj
· Coordonarea, monitorizarea şi răspunderea de activități referitoare

la pregătirea campaniei unice de plată, depunerea / primirea
cererilor unice de plată cu finanțare FEGA, FEADR, buget național,
introducerea acestora în baza de date IACS, controale
administrative

· Monitorizarea procedurilor privind calculul şi autorizarea plăților cu
surse de finanțare din FEGA, FEADR, bugetul național

2006 -2020 Consilier superior -  Șef Serviciu Ajutoare de Stat Masuri Specifice -Agenția
de Plăți si Intervenții pentru Agricultura Dolj

· Primire si verificare cereri de sprijin in vederea autorizării la plata,
sector vegetal si zootehnic

           2005-2006 Director zonal – SC Cargill Agricultura SA Dolj
· Achiziții cereale si oleaginoase

          2003-2006 Director – SC Dimon International Tabac SA București
· Coordonare activitate privind contractare, înființare cultura tutun,

uscare la foc indirect, recepționare si exportare tutun
           1998-2002 Inginer, Șef Centru Craiova - Societatea Națională a Tutunului Romanesc

Dolj
· Supervizare activitate tehnologie tutun si coordonare uscătorii in

vederea uscării tutunului
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EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

COMPETENΤE
PERSONALE

        1992-1993 Agent Agricol Societatea Națională a Tutunului din Romania, Sucursala
Vlăduleni, Olt

· Contractare, înființare răsaduri, achiziționare tutun

             2003-2009 Doctorat
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, specializare
Legumicultura

                 2007-2008 Master
Scoală Națională de Studii Politice si Administrative București,
specializare Managementul Afacerilor publice

1993-1998 Inginer
Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, specializare
Horticultura

                        1988-1992 Liceul Agricol, profil Economic – Caracal, Olt

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine
cunoscute

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la

conversație
Discurs oral

Engleza mediu mediu mediu mediu mediu

Competențe de
comunicare

Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare,
seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații si abilități,
disponibilitate pentru implicare in diferite activități.

Competenţe
organizaţionale/manager

iale

Abilități de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacități
decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare
 - Punctualitate, capacitatea de a lua decizii in condiții de stres si de a
respecta termene limita.
 - Capacitate de analiza sarcini si spargere in responsabilități.
- Capacitate de evaluare abilități profesionale ale colaboratorilor
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- Spirit analitic
- Lucru in echipa
- Spirit de evaluare si îmbunătățire
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității)
- Capacitate de autoperfecționare-autodidact.

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪o bună cunoaștere a procedurilor specifice conform legislației in vigoare
privind acordarea ajutoarelor de la bugetul de stat si al Uniunii Europene

Competenţe digitale ▪o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar,
software pentru prezentări)

Permis de conducere Categoria B


