
                                             
 

 

 
30 .Ianuarie 1978 

TAL  Dănuț - Adrian 

Obiectiv 

profesional 
Dezvoltarea profesională  intr-un mediu de lucru competitiv la 

conducerea unei  instituții publice. 

 

Experienta     

Director executiv 

Perioada: Aug. 2013–prezent  -  Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Timiș - Serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului și 

Sportului. 

 

Principale atribuții 

 Organizează , conduce activitatea instituției publice 

 Acționează pentru aplicarea la nivelul județului Timiș, a 

programului de guvernare în domeniul Tineretului și Sportului și a 

strategiei generale  a organizării și dezvoltării activității sportive și 

a celei de tineret, elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului . 

 Reprezintă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș în 

relațiile cu organismele sportive  și cele de și pentru tineret interne 

sau internaționale, cu celelalte instituții publice din județ 

organizații sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și 

sau juridice române sau străine. 

 Asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor legale învigoare. 

 

Inspector compartiment sport 

Perioada: Mai. 2002-Aug. 2013  Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Timiș 

 



                                             
 

 

Principalele atribuții 

 Sub indrumarea conducerii instituției publice am sprijinit biroul 

tehnic sport pnetru indeplinirea atribuților și realizarea indicatorilor 

de performanță 

 Elaborarea și desfășurarea Calendarului sportiv Județean și a altor 

documente solicitate de  Ministerul Tineretului și Sportului 

 Întocmirea programului sportiv saptămanal 

  

Profesor educație fizică 

Perioada: Sept. 2001- iun. 2002  Grup Școlar de Poștă și 

Telecomunicații Timișoara 

 

Principalele atribuții 

 Sub îndrumarea conducerii unității de învățământ, formele de 

organizare a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul 

preuniversitar 

Educatie 
 

Master în Politici publice și advocacy 

Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării din 

cadrul Universității de Vest TIMIȘOARA ( 2015 – prezent) 

 

Licență, Educație Fizică și Sport  

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Universitatea de Vest Timișoara 

(1997-2001) 

 

Curs de perfecționare profesională  

Managementul proiectelor – S.E.A.P. (2007) 

Managementul calității – S.E.A.P. (2008) 

Expert accesare fonduri europene (2015) 

Managementul investițiilor publice și administrarea patrimoniului – 

Centrul de formare APSAP (2016) 

 

Abilitati Informatice 

 Office 

Lingvistice 

 Iimba engleza – mediu 

 

Referinte Se pot furniza la cerere. 

 


