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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  SUCIU  
Prenume  MATEI  

Adresă  Localitatea Şag, Str. XI-a nr. 127 
Telefon  0752-241544, 0723-379226 

Fax          - 

E-mail  mateysucyu@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  12 iulie 1968 
Locul naşterii  LOC. CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

Stare civilă  CĂSĂTORIT 
Copil            3 COPII 

 
EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ 

 
• Perioada (de la-până la)  1995-2001 

• Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Judeţean Timiş 
• Domeniul/sectorul de activitate  Inspecţie Disciplina în Construcţii 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Inspector 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Disciplină în construcţii. 

 
• Perioada (de la-până la)  2001-2004 

• Numele şi adresa angajatorului  Agenţia Teritorială ARR Timiş, Timişoara, Calea Dorobanţilor nr.90 
• Domeniul/sectorul de activitate  Transporturi Rutiere 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  ŞEF AGENŢIE 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonare, monitorizare, dezvoltare, control, eficientizare transporturi. 

 
• Perioada (de la-până la)  2002-2004 

• Numele şi adresa angajatorului  UPT, Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Timişoara, str. Remus nr.14 
• Domeniul/sectorul de activitate  Transporturi Rutiere 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  LECTOR ATAŞAT 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Predare curs legislaţie rutieră internă şi internaţională.  

 
• Perioada (de la-până la)  2004 

• Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Judeţean Timiş, Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 Nr.17 
• Domeniul/sectorul de activitate   Administraţie Judeţeană 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  CONSILIER JUDEŢEAN, secretar al Comisiei de Administraţie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Iniţiere, elaborare şi aprobare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Timiş 

 

• Perioada (de la-până la)  2004-2005 
• Numele şi adresa angajatorului  Instituţia Prefectului judeţul Timiş, Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 nr.17 A 
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• Domeniul/sectorul de activitate  Administraţie Locala 
• Ocupaţia sau poziţia deţinute  SUBPREFECT 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în 
comun; 

- asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia 
bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin 
ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului; 

- verificarea documentaţiei şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul 
României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu 
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 
1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 
52/2000, cu modificările ulterioare; 

- primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărirea rezolvării acesteia în termenul legal; 
- elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le 

prezintă prefectului; 
 
 

• Perioada (de la-până la)  2005 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  SC Super Imposer SRL 
• Domeniul/sectorul de activitate  Transporturi Rutiere 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  INGINER 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Îndrumare şi control a conducătorilor auto privind respectarea normelor AETR 

 
 

• Perioada (de la-până la)  2008-iunie 2012 
• Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Judeţean Timiş, Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 Nr.17 
• Domeniul/sectorul de activitate  Administraţie locală 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  CONSILIER JUDEŢEAN 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Iniţiere, elaborare şi aprobare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Timiş 

 
 

• Perioada (de la-până la)  Iunie 2012-decembrie 2012 
• Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Judeţean Timiş, Timişoara, Bvd. Revoluţiei din 1989 Nr.17 
• Domeniul/sectorul de activitate  Administraţie locală 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  CONSILIER PREŞEDINTE CONSILIUL JUDEŢEAN 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Iniţiere, elaborare şi aprobare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Timiş; 

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului; 
- organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai 

patronatelor şi ai partidelor politice; 
- punerea la dispoziţia mijloacelor de informare în masă a informaţiilor destinate opiniei publice, în 

vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate 
lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

- participarea alături de alţi reprezentanţi, desemnaţi de prefect, la acţiuni de control de verificare şi 
îndrumare la nivelul judeţului cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, programelor şi 
sarcinilor, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind 
îmbunătăţirea stării de legalitate; 

 
 

• Perioada (de la-până la)  Decembrie 2012-2016 
• Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul României, Senat  – Calea 13 Septembrie nr.1-3, Bucureşti 
• Domeniul/sectorul de activitate   

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  SENATOR 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Membru în Comisia pentru dezvoltare și strategie economică ( noiembrie 2015 – decembrie 2016) 

Membru în Comisia pentru transporturi şi energie ( martie 2014 – decembrie 2016) 
Membru în Comisia pentru egalitatea de şanse ( decembrie 2012 - până în apr. 2014) 

 
 
 

• Perioada (de la-până la)  Decembrie 2016 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul României, Camera Deputaţilor – Str. Izvor, nr.2-4, Bucureşti 



Pagina 3 - Curriculum vitae 
[ Suciu Matei ] 

  

  

 

• Domeniul/sectorul de activitate   
• Ocupaţia sau poziţia deţinute  DEPUTAT  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Secretar - Comisia pentru transporturi şi infrastructură  

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

STUDII 
 

• Perioada (de la-până la)  1982-1986 
• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 
 Liceul de Matematică - Fizică din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Specializare Matematică - Fizică 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă în bacalaureat  
 

• Perioada (de la-până la)  1987-1993 
• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 
 Facultatea de Mecanică, Secţia Mecanică fină, Institutul  Politehnic „Traian Vuia”, Timişoara 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Calificarea / diploma obţinută: Inginer 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de Licenţă 
 

 
 

PERFECŢIONĂRI 
POST-UNIVERSITARE 

 
• Perioada (de la-până la)  2001 

• Calificarea/diploma obţinută  Seminar de specializare şi formare în vederea pregătirii şi examinării specialiştilor ADR – transport 
mărfuri periculoase 

• Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale 

dobândite  

  

            • Numele şi tipul instituţiei de   
   învăţământ/furnizorului de formare 

  

 
• Perioada (de la-până la)  2001 

• Calificarea/diploma obţinută  Seminar de specializare şi formare în vederea pregătirii şi examinării persoanelor desemnate să  
conducă permanent şi  efectiv activitatea de transport rutier 

• Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale 

dobândite  

  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  

 
• Perioada (de la-până la)  2003 

• Calificarea/diploma obţinută  Seminar de specializare şi formare în vederea pregătirii şi examinării conducătorilor de taxi 

• Disciplinele principale studiate/ 
          competenţele profesionale         
                                     dobândite  

  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  

 
• Perioada (de la-până la)  2009 

• Perioada (de la-până la)  2002-2007 
• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 
 Facultatea de Mecanică, Institutul  Politehnic „Traian Vuia”, Timişoara 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Specializare –  

• Diploma sau certificatul obţinute  Doctorat – Optimizarea Sistemului de Transporturi 
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• Calificarea/diploma obţinută  Seminar de management 

• Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale 

dobândite  

  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare:  SC PROMINENT  GROUP SRL 

 
 

EXPERIENŢĂ POLITICĂ   

ACTIVITATE  2010 - prezent – Vicepreşedinte PSD Timiş 

  2005  -prezent – Membru în Comitetul Executiv Judeţean al PSD Timiş; 

  2004 - prezent – Coordonator Direcţia de Transporturi; 

  2001 - prezent – Membru în Consiliul Judeţean al PSD Timiş; 
  2005 - 2010 – Vicepreşedinte al PSD Timişoara; 
  2002 - 2009 – Membru în Consiliul Municipal al PSD Timişoara; 
  2004 - 2005 – Copreşedinte al PSD Timişoara; 

 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 
ALTE LIMBI 

 

ENGLEZĂ  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 

  mediu mediu mediu mediu mediu 

  mediu mediu mediu mediu       mediu 

 
FRANCEZĂ  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

  mediu mediu mediu mediu mediu 

  mediu mediu mediu mediu       mediu 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

 

 Foarte bun organizator.  
Responsabil pentru echipe de sute de angajaţi. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE    

 Competenţă cu programele Microsoft Office, experienţă cu Internetul 

 

ALTE ABILITĂŢI  ŞI 

COMPETENŢE 
    

 Iniţiativă şi angajament; 
Entuziasm, atitudine pozitivă şi perseverenţă în obţinerea rezultatelor propuse; 
Flexibilitate în asumarea de diferite sarcini; 
Ambiţie, dinamism, spirit de observaţie bine dezvoltat.  

 

ALTE  APTITUDINII ŞI 
COMPETENŢE  

  Bun negociator, abilităţi interculturale, abilităţi mediatice şi munca în echipă. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Permis de conducere categoria B 

 


