
   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAŢII PERSONALE DINU IANCU-SĂLĂJANU  
 

  

 Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, 450058, Zalău, jud. Sălaj - România 

 +40-260-662035 

 presedinte@cjsj.ro  

cjsj.ro 

  

Sexul masculin | Data naşterii 02/07/1969 | Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

 

 

 

2020  - prezent  Președinte 

Consiliul Județean Sălaj 

▪ Activități și responsabilități conform legislației în vigoare 

 

2011  - prezent Președinte  

Fundația Culturală “Dinu Iancu-Sălăjanu” 

Coordonarea și administrarea activităților fundației, pentru: 
 

- susținerea tinerilor talentați în domeniul cultural, artistic, precum și a persoanelor consacrate care au 
nevoie de sprijin material și moral, în vederea promovării valorilor culturale românești; 
- valorificarea și promovarea folclorului românesc, cu predilecție a folclorului sălăjean; 
- promovarea informațiilor despre cultura Românie și a județului Sălaj în mass-media și prin diverse 
evenimente culturale conform proiectelor fundației 

                     2009 - 2020  Administrator  

PFA Iancu-Sălăjanu Dinu 

▪ Organizarea și participarea la spectacole folclorice 

 

                     2001 - 2020  Director 
A.N.C.C.S.R. București – Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău 

▪ Activități și responsabilități conform legislației în vigoare 

                     1999 - 2005  Director adjunct 

Primăria Municipiului Zalău – Ansamblul artistic profesionist „Porolissum” 

▪ Activități și responsabilități conform legislației în vigoare 

                      1995 - 1999 Director 

Primăria Municipiului Zalău – Ansamblul artistic profesionist „Porolissum” 

▪ Activități și responsabilități conform legislației în vigoare 

                      1993 - 1995 Referent 
Primăria Municipiului Zalău – Ansamblul artistic profesionist „Porolissum” 

▪ Activități și responsabilități conform legislației în vigoare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENȚE PERSONALE   

  

 

 

1995 - 2000  Licențiat în canto clasic/profesor de canto   

Universitatea Oradea, Facultatea de Muzică și Arte 

1985-1987  Studii Liceale   

Liceul Industrial nr. 1 Zalău 

 

1975 - 1985  Studii generale   

Școala Generală Bălan 

 

Limba(i) maternă(e) română  

Competenţe de comunicare  ▪ Abilități de comunicare, obținute ca urmare a experienței de artist și manager cultural; 

▪ Capacitate de argumentare dobândită prin participarea la dezbateri publice; 

▪ Capacitate de reprezentare și de motivare; 

▪ Abilități de mediere; 
 
 

Competenţe 
organizaționale/manageriale  

▪ Gândire creativă; 

▪ Capacitate de a lua decizii în condiții de stres; 

▪ Abilități de leadership; 

▪ Spirit de echipă; 
 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ Cunoașterea proceselor de management și control al activității de organizare evenimente cultural-
artistice; 

▪ Flexibilitate; 

▪ Capacitatea de management al riscului și de rezolvare a situațiilor de criză; 

▪ O bună cunoaștere a modului de funcționare a administrației publice; 

▪ Capacitate de analiză, sinteză și selecție; 
 

  

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experiementat  
Utilizator 

experiementat 
Utilizator 

experiementat 
Utilizator 

experiementat 
Utilizator 

experiementat 


