
Curriculum vitae 
 

 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume SĂLĂGEAN NICOLAE 

Adresă(e) Adresă domiciliu: loc. Bicaz, Str. Piatra Corbului,bl. 17A,ap.1, jud. Neamț, România 

Telefon(oane) 0233/254310 

E-mail(uri) Adresă mail: primariabicaz@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Româna   

Data naşterii 25.10.1948 

Sex M 

 

Aria ocupaţională 

 

Primar – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Bicaz, jud. Neamț 

  

Experienţa profesională 
 

Experiență managerială acumulata de 32 ani în sectorul de activitate al industriei materialelor de construcții și 7 ani în 
domeniul administrației publice. 
Coordonare activitați specifice și delegate, în domenii ca: servicii publice, tehnic, achiziții publice, agricol, cadastru, 
administrarea domeniului public și privat, 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

Perioada Iulie 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Primar – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Bicaz, jud. Neamț 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atribuții referitoare la: coordonarea activității aferente primăriei; bugetul local; relația cu consiliul local; serviciile publice 
asigurate cetațenilor; ordonator principal de credite, 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industria materialelor de construcții 

Perioada 1988-2009 

Funcţia sau postul ocupat Director general - S.C. MOLDOCIM S.A. – actual Heidelberger Cement Romania S.A. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, organizarea, controlul și asigurarea funcționarii departamentelor si compartimentelor din subordine în 
condiții de performanță tehnică și economică ale Societații. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Industria materialelor de construcții 

Perioada 1981-1988 

Funcţia sau postul ocupat Director Fabrica de ciment Tașca, com. Tașca, jud. Neamț  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, organizarea, controlul și asigurarea funcționarii departamentelor si compartimentelor din subordine în 
condiții de performanță tehnică și economică ale Societații. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Industria materialelor de construcții 

Perioada 1980-1981 

Funcţia sau postul ocupat Șef atelier Cuptoare în cadrul Fabricii de ciment Tasca 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, organizarea, controlul și asigurarea funcționării atelierului Cuptoare în condiții de înaltă performanță 
tehnică. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Industria materialelor de construcții  

Perioada 1978-1979 

Funcţia sau postul ocupat Inginer - Intreprinderea de ceramică fină pentru construcții "Sanex" Cluj-Napoca 

mailto:primariabicaz@yahoo.com


Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea si organizarea activității echipelor de producție. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Industria materialelor de construcții  

Perioada 1972-1973 

Funcţia sau postul ocupat Maistru tehnolog la Fabrica de ciment Bicaz 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea si organizarea activității echipelor de producție. 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 1973-1978 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inginerie Chimică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutului Politehnic "Aurel Vlaicu" din Timișoara - Facultatea de Inginerie Chimică 

Perioada 1971-1972 

Calificarea / diploma obţinută Maistru  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Maistru tehnolog, în cadrul Grupului școlar pentru materiale de construcții București 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grupul școlar pentru materiale de construcții București 

Limba Engleză    – nivel mediu – B1 
Franceză  – nivel mediu – B1 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
si personale 

- competențe profesionale şi aptitudini corespunzătoare unei funcţii publice de conducere;  
- capacitatea de comunicare în relaţii interumane; 
- capacitatea de a asculta şi de a înţelege probleme oamenilor; 
- aptitudini decizionale şi iniţiativă; 
- capacitate de organizare şi implementare a unor programe de activitate; 
- capacitatea de a gestiona resursele comunităţii spre realizarea unor scopuri comune; 
- capacitatea de a rezolva conflictele pentru a asigura cooperarea, colaborarea, coeziunea grupului; 
- capacitate de evaluare a lucrurilor si capacitate de sinteza; 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de organizare a muncii; 
- abilităti de leadership; 
- capacitate de asimilare și clasificare a informațiilor; 
- capacitate de sinteză și analiză; 
- capacități decizionale; 
- capacitate dezvoltată în planificarea activităţii;  
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- abilităţi în dezvoltarea de proiecte; 
- operare PC; 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunostinte operare PC, MS Office  

Permis(e) de conducere Categoria B  

Informaţii suplimentare  




