
  Curriculum vitae 

21/1/20   © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE Claudiu Mădălin Giurcău  
 

  

Târgu Jiu (România)  

claudiugiurcau@anpc.ro  

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

15/01/2020–Prezent  Vicepreședinte 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, București (România)  

01/05/2014–15/01/2020 Comisar Șef Adjunct 
C.R.P.C. Regiunea Sud - Vest Oltenia (Craiova) - Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Gorj, Târgu Jiu (România)  

- Coordonează activitatea structurii și personalului din subordine. 

- Propune reglementări în domeniul protecției consumatorilor. 

- Analizează activitatea de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor. 

- Controlează modul de executare a atribuțiilor de serviciu de către personalul pe care îl coordonează. 

- Urmărește cu prioritate depistarea pe piața românească a produselor periculoase care prezintă risc 
grav și imediat și care vor trebui notificate către Comisia Europeană prin sistemul RAPEX instituit în 
conformitate cu Directiva nr. 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 
2001, referitoare la securitatea generală a produselor transpusă în legislația națională prin Legea nr. 
245/2004 privind securitatea generală a produselor. 

- Răspunde cererilor Comisiei Europene (chestionare, cărți albe, sondaje, participare la acțiuni 
demarate la nivel european, etc.) 

- Reprezintă Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj în relațiile de colaborare cu 
reprezentanții instituțiilor și autorităților publice, persoanelor fizice și juridice sau altor structuri, cu alte 
instituții publice, cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale, etc. 

- Îndeplinește alte atribuții stabilite prin Decizie de către Comisarul Șef al C.R.P.C. Regiunea Sud - 
Vest Oltenia (Craiova) 

- Urmare a Deciziei nr. 87/04.07.2018, emisă de Comisarul Șef al C.R.P.C. Reg. Sud-Vest Oltenia 
(Craiova), începând cu data de 04.07.2018, în lipsa Comisarului Șef, Comisarul Șef Adjunct al 
C.J.P.C. Gorj preia atribuțiile de serviciu ale acestuia. 

24/02/2014–30/04/2014 Șef Serviciu 
C.R.P.C. Regiunea Nord - Vest Cluj - Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Cluj  

- Coordonează activitatea personalului din subordine. 

- Propune reglementări în domeniul protecției consumatorilor. 

- Analizează activitatea de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor. 

- Controleaza modul de executare a atribuțiilor de serviciu de către personalul pe care îl coordonează. 

  

08/07/2011–23/02/2014 Comisar Șef 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, Târgu Jiu (România)  

- Coordonează activitatea structurii și personalului din subordine. 
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- Propune reglementări în domeniul protecției consumatorilor. 

- Analizează activitatea de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor. 

- Controleaza modul de executare a atribuțiilor de serviciu de către personalul pe care îl coordonează. 

- Reprezintă Comisariatul Județean în relațiile de colaborare cu reprezentanții instituțiilor și autorităților 
publice, persoanelor fizice și juridice sau altor structuri, cu alte instituții publice, cu organisme 
internaționale, organizații neguvernamentale, etc. 

15/05/2010–04/11/2010 Consilier Juridic 
S.C. Danynnys - Company S.R.L., Târgu Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. 

- Analizează și aprobă contractele existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform 
legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei. 

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. 

- Avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 
companiei. 

15/03/2010–14/05/2010 Consilier Juridic 
S.C. Danynnys - Company S.R.L., Târgu - Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. 

- Analizează și aprobă contractele existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform 
legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei. 

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. 

- Avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 
companiei. 

16/10/2009–14/03/2010 Consilier Juridic 
S.C. Radserv Company S.R.L., Târgu Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. 

- Analizează și aprobă contractele existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform 
legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei. 

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. 

- Avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 
companiei. 

15/07/2009–15/10/2009 Consilier Juridic 
S.C. Anetistar S.R.L., Târgu Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. 

- Analizează și aprobă contractele existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform 
legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei. 

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. 

- Avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 
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companiei. 

14/02/2008–14/07/2009 Consilier Juridic 
S.C. Radserv Company S.R.L., Târgu Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. 

- Analizează și aprobă contractele existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform 
legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei. 

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. 

- Avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea 
companiei. 

01/06/2001–01/01/2008 Consilier Juridic 
S.C. Radical Import - Export S.R.L., Târgu Jiu (România)  

- Asigură asistență juridică în fața oricăror organe jurisdicționale. Analizează și aprobă contractele 
existente între companie și furnizori/clienți și le adaptează conform legislației în vigoare. 

- Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și aduce la cunoștință 
conducerii obligațiile ce revin companiei.  

- Soluționează problemele apărute in activitatea companiei din punct de vedere legal. Avizează toate 
documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea companiei. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

28/12/2016 Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
MANAGER ȘI LEADERSHIP 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management, București 
(România)  

07/1999 Diplomă de Licență în Drept 
Universitatea ”Lucian Blaga” - Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Sibiu 
(România)  

1993–1997 Diplomă de absolvire 
Universitatea Română de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” - Facultatea de Drept, 
București (România)  

1989–1993 Dimplomă de Bacalaureat 
Grupul Școlar Industrial Construcții Montaj, Târgu Jiu (România)  

1988–1989  

Școala generală nr. 8, Târgu Jiu (România)  

1981–1988  

Școala generală nr. 6, Târgu Jiu (România)  

COMPETENŢE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e) română  
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Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 
 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare - Bune competenţe de comunicare dobândite pe de o parte ca urmare a experienţei de conducere, 
dar şi ca urmare a activităţii în medii interinstituționale. Abilităţi în ceea ce priveşte explicarea şi 
aplicarea la nivel organizaţional a proceselor care să conducă la creşterea performanţei. 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- Manager și Leadership - în prezent coordonez activitatea Comisariatului Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Gorj. 

- Gândire analitică și capacitate de multitasking 

- Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de analiză 
şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor; 

- Competențe logistice şi administrative (capacitatea de a gestiona un volum mare de activităţi; 
capacitatea de a gestiona şi prioritiza sarcinile; respectarea termenelor, a angajamentelor şi asumarea 
responsabilităţilor); 

- Promovarea unei colaborări interinstituţionale eficiente 

  

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere B 


