CV posibili candidaţi primăria Constanţa
Radu Mazăre CV:
Radu Mazăre s-a născut la 5 iulie 1968, la Bucureşti, este necăsătorit, tatăl unui băieţel.
Potrivit informaţiilor de pe pagina web a Primăriei Constanţa, Mazăre a terminat Liceul
nr. 4, secţia Matematică-Fizică din capitală, iar în 1991 a absolvit Institutul de Marină
Civilă Constanţa, specializarea Electromecanică. Inginerul electronist Mazăre Radu
Ştefan se laudă cu participarea „activă, cu arma în mână, la Revoluţia din 1989“.
Începând cu 1990, actualul edil a desfăşurat activităţi în mass-media constănţene.
Actualul social - democrat a fost iniţial membru al PD, pe listele căruia a şi intrat în
Parlamentul României în noiembrie 1996. În 1997, Mazăre a demisionat din PD. În 2000,
a câştigat primăria Constanţa ca independent, iar în apropierea alegerilor din 2004,
Mazăre s-a înscris în PSD, pe listele social-democraţilor fiind ales pentru a doua oară în
funcţia de primar. Odată cu intrarea în rândurile social-democraţilor, Mazăre a fost
desemnat şi preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD, funcţie pe care o deţine şi astăzi.
Cel mai des, numelui lui Mazăre este asociat cu numeroase imobile şi afaceri, dar şi cu
desele plecări în Brazilia. Pentru a patra oară consecutiv, Mazăre ar putea candida la
Primăria Constanţa, se pare că din partea PSD.
Christian Gigi Chiru CV:
Vicepreşedintele PDL Constanţa, membru BPJ
Director al Inspectoratului Judeţean în Construcţii
Data nasterii 01.02.1966
Experienta profesionala: Perioada 1990-2006
Administrator S.C. Prim Intermod S.R.L, Eforie Sud
Educatie si formare
Perioada 2002-2006 / 1980 -1984 / 1980 -1982
Calificarea / diploma obtinuta Jurist / Liceul de CHIMIE IND. NAVODARI / Liceul
energetic Cta.
Universitatea „Spiru Haret”,FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE
PUBLICA
Limba(i) straina(e) cunoscute :engleza
Competente si abilitati sociale Consilier local Eforie si membru al Partidului Democrat –
Liberal
Competente si aptitudini organizatorice Manager de societate comerciala

Nicolae Nemirschi CV:

Arev 52 de ani, este fost viceprimar al Constantei si fost preşedinre al Zonei
Metropolitane Constanţa, Nicolae Nemirschi este de profesie inginer constructor,
membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. Este unul dintre apropiatii
primarului Constantei Radu Mazare. A absolvit in 2006 un curs postuniversitar organizat
de Asociatia Balcanica de Mediu, iar in 2008 a fost admis la doctorat la Universitatea de
{tiinte Agronomice si Medicina Veterinara, din Bucuresti. Nemirschi este membru al
PSD din anul 2002.
Sorin Greavu CV:
Sorin Greavu, administratorul Romned Port Operator, şi-a anunţat, în luna august a
anului trecut, intenţia de a candida, din poziţia de independent, la Primăria Constanţa. Se
caracterizează drept un „tip incomod”, cu puţini prieteni şi fără gaşcă, care nu vrea să
devină politician şi care nu s-ar lăsa filmat intrând într-o cadă de dragul notorietăţii. Nu
face parte din niciun partid politic, un om de afaceri, operator din Portul Constanţa,
economist de profesie.

