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Informaţii personale  

Nume / Prenume Solomon Ioan 

Adresă(e) Constanta, Romania  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana,Romana 
  

Data naşterii 24 a lunii decembrie 1955 
  

Sex Barbatesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

-Consilier local al Municipiului Constanta (23.06.2016→) 
 
-Consilier tehnic al Regiei de Drumuri si Poduri Judetene Constanta (24.05.2016→) 
 
-Membru al Consiliului de Administratie al Regiei de Drumuri si Poduri judetene Constanta 
(2015 oct. -2016 feb.) 
 
-Universitatea „Spiru Haret” Constanta, Facultatea de Stiinte Administrative (2014→) 
Lector Universitar Doctor – Stiinte Administrative 
 
- METAL COM SCM    Constanta (2005→) 
Presedinte (administrator)  
 
- UJCM Constanta (Uniunea Judeteana a Cooperatiei Mestesugaresti) 
Vicepresedinte (2005→2013) 
 
- Membru al Consiliului National al Cooperatiilor Mestesugaresti UCECOM Bucuresti (2005→) 

   - Membru in Comisia Consultativa Juridica a UCECOM Bucuresti in relatia cu Ministerul Economiei si  
     Dezvoltarii (2005→) 

 -m 

Experienţa profesională  
  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte (administrator) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul cooperatiei Legea 1/2005 

Numele şi adresa angajatorului METAL COM SCM 
Str. Cumpenei, nr.63, 900248 Constanta (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reparatii nave, confectii metalice, distributie GPL autoturisme, comert 

 
  

Perioada 2005/12/01 – 1996/03/01 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 



Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea productiei, elaborare proiecte terti, investitii, creearea de locuri de munca prin extinderea 
activitatiilor (lacatuserie, reparatii nave cu capitaniile fluviale, Tulcea, Giurgiu, Turnu-Severin, Bechet) 

Numele şi adresa angajatorului CMM METAL COM 
Str. Cumpenei, nr.63, 900248 Constanta (Romania) 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

   Reparatii nave, confectii metalice, distributie GPL autoturisme, comert  

Perioada 1996/03/01 – 1990/04/01 

Funcţia sau postul ocupat Sef sectie  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator productie (sectie matriterie, sectie lacatuserie, sectie turnatorie) 

Numele şi adresa angajatorului S.C.C.A. Munca si Arta Constanta 
Str. Cumpenei, nr.63, 900248 Constanta (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lacatuserie, confectii metalice, reparatii , prestari servicii 
 

Perioada 1990/04/01 – 1988/12/01 

Funcţia sau postul ocupat Maistru  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator lucrari lacatuserie, matriterie, prestari servicii - sectia metal 

Numele şi adresa angajatorului S.C.C.A. Munca si Arta Constanta 
Str. Cumpenei, nr.63, 900248,Constanta (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lacatuserie, confectii metalice, reparatii , prestari servicii 
 

Perioada 1988/12/01 – 1987/10/08 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activitatii de igiena si productie   

Numele şi adresa angajatorului Cooperativa Unirea 
   Str. Nicolae Titulescu, nr.11, 900735, Constanta (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Birou productie - urmarirea, verificarea prestarilor de serviciu catre populatie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lacatuserie, confectii metalice, reparatii , prestari servicii 
 

Perioada 1987/10/08 – 1979/07/07 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician  

Activităţi şi responsabilităţi principale Compartimentul reparatii utilaje portuare 

Numele şi adresa angajatorului Agentia de Exploatare Portuara „Export Lemn” 
   Incinta Port Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reparatii si exploatare utilaje portuare (macarale, cheu)  

Perioada 1979/06/11 - 1978/02/17 

Funcţia sau postul ocupat Incorporat centru judetean Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale        - 

Numele şi adresa angajatorului       - 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    - 



Perioada 1978/02/12 – 1977/10/17 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician 

Activităţi şi responsabilităţi principale Birou productie 

Numele şi adresa angajatorului    Cooperativa Arta Brasov 
   Str. Lunga, nr.137, 507055, Brasov (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Urmarirea productiei, verificarea consumurilor specifice de metal, contracte export 

Perioada 1977/09/17 – 1976/06/22 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada martie – iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de absolvire nivelul II Psihopedagogie Nr. 20323/21.06.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia Educatiei; Pedagogie; Sociologia Educatiei; Managementul Educational 
Consolidarea si aprofundarea pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice 
Invatarea, exersarea si formarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii profesiunii didactice 
Cunoasterea documentelor scolare care fundamenteaza organizarea si conducerea procesului 
didactic 
Formarea si dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica, valorificand pregatirea teoretica 
data de psihologia educatiei, pedagogie, didactica specialitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel national – Plan de invatamant aprobat prin O.M. Nr. 4316/03.06.2008 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta absolvire nivelul I Psihopedagogie Nr. 19728/14.02.2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia Educatiei; Pedagogie; Sociologia Educatiei; Managementul Edcuational 
Consolidarea si aprofundarea pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice 
Invatarea, exersarea si formarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii profesiunii didactice 
Cunoasterea documentelor scolare care fundamenteaza organizarea si conducerea procesului 
didactic 
Formarea si dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica, valorificand pregatirea teoretica 
data de psihologia educatiei, pedagogie, didactica specialitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” Constanta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel national – Certificat de absolivire a DPPD, nivelul I 

 
 

 
 
Perioada 

 
 
 
 
2011/03/03  

Calificarea / diploma obţinută Atestat           „Diploma de doctor in Drept” seria K nr.0002755 (echivalare studii) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform anexa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Consiliul national pentru acreditare si atestare din R. Moldova – Universitatea de stat din Moldova 

Perioada 2005-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in Drept, seria DR  nr. 1201 din 21 mai 2010 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 -Drept public (constitutional, administrativ, politienesc, militar, financiar, vamal, informational, 
ecologic); organizarea si functionarea institutiilor de drept 
 -Filosofia Dreptului 
 -Teoria statului si a dreptului 
 -Drept penal 
 -Informatica 
 -Limba Franceza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

„Universitatea de Stat din Moldova” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

Perioada 2006-2009 

Calificarea  Lector asistent catedra Drept Public / extras din ordin nr. 134 A din 01.10.2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

„Universitatea Libera Internationala din Moldova” 

 
Perioada 

 
2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master in Administratie Publica - Teorii, Realitati, Perspective, seria D nr.0018942 
din 26 iulie 2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stiinta administratiei  
Separatia puterilor in stat 
Finante publice, impozite si taxe 
Relatii publice si politici publice 
Managementul public 
Contenciosul administrativ reglementat de L.29/1990. Jurisdictiile speciale administrative 
Functia publica 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanta, Facultatea de Drept - Administratie Publica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenta in Stiinte Administrative, seria U nr.0129046 din 12.02.2004 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Economie politica,Informatica in administratie publica,Teoria generala a statului si a dreptului,Stiinta      
administratiei publice, Elemente de drept constitutional si institutii politice,Sociologie,Matematici 
financiare,Bazele contabilitatii,Limba Engleza,Istoria Administratiei Publice,Politologie, Drept 
Administrativ, Drept civil, Drept comercial, Managementul si marketingul serviciilor publice, Drept 
financiar si fiscal, Dreptul concurentei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petru Maior” Targu - Mures 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

Perioada 1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire a scolii postliceale (Alimentatie publica), seria A, nr.0051843 din 27.07.1998 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

„Grup scolar economic administrativ Constanta” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

Perioada 1972-1977 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, seria H nr. 13074 din 30.06.1977 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, Fizica, Chimie, Desen tehnic, Tehnologia materialelor, Proiectarea sculelor si 
dispozitivelor, Tehnologia constructiilor de masini, Actionari si automatizari, Conrolul calitatilor 
produselor, Organizarea si planificarea productiei, Limba Franceza, Limba Germana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial „Independenta” Sibiu 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

 
 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  A2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

BI 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elemantar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale obtinute prin experienta de munca  
Sociabil si comunicativ la locul de munca 
Ascultare, explicarea si expunerea de relatii socio-umane 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric 
Experienta buna in relatia de echipa 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoasterea, citirea si explicarea desenelor tehnice 
Realizarea de proiecte tehnice la nivelul constructiilor masinilor unelte si a proceselor tehnologice 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Participari la foruri Stiintifice Internationale  
-Administratia Publica in Statul de Drept (Materiale ale sesiunii de comunicare stiintifice 27-28 
septembrie 2008 – Institutul de Stiinte Administrative din Republica Moldova) : Tematica „Rolul 
autoritatilor pubice in garantarea dreptului la libertate individuala” 
-Conferinta Internationala Protectia Socio-Juridica a Drepturilor Omului 19-20 mai 2009 Universitatea 
Ovidius Constanta : Tematica „Siguranta Cetateanului parte integranta a securitatii nationale” Revista 
ARS   AEQUI  editata sub egida Centrului de Cercetari privind Dreptului Omului si Descriminarea din 
cadrul Universitatii Ovidius Constanta  

   Publicatii 
   -Managementul Administratiei Publice Constanta 2009 
   -Revista Legea si Viata  ISSN 1810-309X  Fondator Ministerul Justitiei din Republica Moldova, Articol            
„Unele aspecte ale evolutiei cadrului juridic a libertatii si sigurantei persoanei” pag. 26-20, noiembrie 
2008 

-Revista Legea si Viata   articol : „Libertatea si siguranta persoanei in sistemele constitutionale ale 
Romaniei si Republicii Moldova”  pag. 54-58 martie  2008 
- Revista Legea si Viata   articol : „Proprietatiile unei strategii de securitate nationala” pag. 40-44 
ianuarie 2007 
- Revista Legea si Viata   articol: „Riscuri si amenintari privind securitatea nationala” pag. 31-34 
februarie 2007 
-Institutul de Stiinte administrative din Republica Moldova, 12,12-13 octombrie 2012 „Managementul 
public si serviciul public” (simpozion: Perpetua Misiune a Administratiei publice de a fi in serviciul 
societatii) 

  

Permis(e) de conducere B; C; BE; CE 
 

  



Informaţii suplimentare Stagiu militar satisfacut 
Casatorit  
Certificat International de conducator de ambarcatiuni de agrement clasa D 
Autoritatea Navala Romana - Ministerul Transporturilor 
 

  

 
 
 


