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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Feb 18–Prezent Director General Adjunct
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE / Autoritatea de Management Program 
Opera ional Infrastructură Mare / mfe.gov.ro, Bucure ti (România) ț ș

Coordonarea activită ilor privind pregătirea, evaluarea, contractarea i monitorizarea implementării ț ș
proiectelor; gestionarea programului, precum iș   asistenta tehnică oferită beneficiarilor din domeniile: 
transport, mediu, energie i managementul riscurilor;ș

Feb 15–Feb 17 Manager
CNTEE TRANSELECTRICA SA / Direc ia Activită i Nereglementate i Administrare Fibră ț ț ș
Optică / transelectrica.ro, Bucure ti (România) ș

Managementul Activitătilor Nereglementate - managementul  proiectelor i activită ilor Companiei ce ș ț
nu se regăsesc în tariful reglementat (puneri în func iune parcuri fotovoltaice, consultan ăț ț  proiecte 
interna ionale, proiectare specifică, audit sisteme smart grid, etc.)ț

Iul 14–Feb 15 Manager
CNTEE TRANSELECTRICA SA / Direc ia Tehnologii Noi i Activită i Nereglementate / ț ș ț
transelectrica.ro, Bucure ti (România) ș

Managementul Activită ilor Nereglementate - managementulț   proiectelor i activită ilor Companiei ce ș ț
nu se regăsesc în tariful reglementat (puneri în func iune parcuri fotovoltaice, consultan ăț ț  proiecte 
interna ionale, proiectare specifică, audit sisteme smart grid, etc.)ț

Dec 13–Iun 14 Director Adjunct Divizie
CNTEE TRANSELECTRICA SA / Divizia Servicii Suport i Reprezentare / transelectrica.ro,ș
Bucure ti (România) ș

Coordonarea Serviciilor Suport ale Companiei (coordonarea serviciilor administrative de suport, , a 
parcului tehnic iș   auto, administrarea imobilelor societă ii etc.)ț

Sept 12–Dec 13 Director General Adjunct
TELETRANS SA / teletrans.ro, Bucure ti (România) ș

Coordonarea activită ilor departamentelor i direc iilor: comercial, achizi ii si derulări contracte, ț ș ț ț
strategie i programe, marketing i rela ii clien i;ș ș ț ț

Iul 11–Aug 12 Director Divizie
CNTEE TRANSELECTRICA SA / Divizia Transelectrica Solu ii / transelectrica.ro, Bucure tiț ș
(România) 

Coordonarea activită ii Diviziei Transelectrica Solu ii, divizie având în coordonare urmatoarele ț ț
structuri: Centrul de Excelen ă Proiecte Smart Grid, Centrul de Excelen ă Lucru sub Tensiune, ț ț
Serviciul Analiză i Proiectare Re ele, Serviciul Proiecte Speciale Transfrontaliere, Serviciul Activită i ș ț ț
Pia ă Nereglementată, Biroul pentru Rela ia cu Filialele;ț ț
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Aug 11–Aug 12 Director Proiecte de Infrastructura Internationala
CNTEE TRANSELECTRICA SA / transelectrica.ro, Bucure ti (România) ș

Coordonare proiecte i execu ie Cablu Submarin pentru Transport Energieș ț  România - Turcia (Europa-
Asia) în valoare de peste 400 milioane Euro; coordonare proiecte liniile Isaccea(ROM)-Băl i(MD) i ț ș
Pancevo(SRB)-Por ile de Fier(ROM)ț

Iul 12–Dec 12 Consilier personal Cabinet Ministru
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE I TURISMULUI / mdrap.ro/ mlpda.ro, Ș
Bucure ti (România) ș

Consilier personal al ministrului, coordonator programe europene transfrontaliere;

Apr 12–Oct 12 Consilier personal 
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI / igr.ro, Bucure ti (România) ș

Consilier personal al Pre edintelui Institutului;ș

Mar 10–Mar 13 Administrator Special Delegat
COMPANIA NA IONALĂ ADMINISTRA IA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA / Ț Ț
apdf.ro, Giurgiu (România) 

Responsabil privind organizarea i func ionarea, numirea personalului de conducere, avizarea de ș ț
planuri de investitii, aprobarea de buget de venituri i cheltuieli, aprobarea tarifelor privind opera iunile ș ț
portuare;

Mai 10–Apr 12 Director Cabinet Secretar de Stat
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII / mt.gov.ro, Bucure ti Ș ș
(România) 

Activită i specifice de coordonare a Cabinetului Secretarului de Stat;ț

Sept 10–Iul 11 Membru în Consiliul de Conducere
AUTORITATEA NAVALĂ ROMANĂ / portal.ma.ro, Constan a (România) ț

Avizarea proiectelor în Consililul de Conducere, evaluarea acestora, evaluarea strategiilor de 
dezvoltare, personal i remunerare, etc.;ș

Mar 10–Oct 11 Membru în Consiliul de Conducere
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMANĂ / arr.ro, Bucure ti (România) ș

Avizarea proiectelor în Consililul de Conducere, evaluarea acestora, evaluarea strategiilor de 
dezvoltare, personal i remunerare, etc.;ș

    Mar 09 Administrator Delegat
F.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD / electricafurnizare.ro, Ploie ti (România) ș

Activită i specifice ale Administratorului Delegat al unei societă i.ț ț

Ian 08–Dec 08 Manager Proiect
Asocia ia Vlahilor "Primăvara", Bor (Serbia) ț

Proiect european privind păstrarea identită ii culturale a românilor vlahi din Valea Timocului - Serbia.ț

Iun 06–Sept 07 Inspector – Direc ia Plă i Proiecte/Inspector - Direc ia Control Antifraudăț ț ț
(AGENTIA DE PLĂ I PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ I PESCUIT) AGEN IA Ț Ș Ț
PENTRU FINAN AREA INVESTI IILOR RURALE / afir.info, Bucure ti (România) Ț Ț ș

În cadrul Direc iei Plă i Proiecte, verificarea Dosarelor de Plă i depuse spre finan are în cadrul ț ț ț ț
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Agen iei, iar în cadrul Direc iei de Control , verificarea documentară dar i în teren, a condi iilor ț ț ș ț
economice i tehnice de desfă urare a proiectelor finan ate din fonduri europene;ș ș ț

Feb 04–Mai 06 Director Administrativ
PSIHOSERV ALRO SRL, Bucure ti (România) ș

Administrarea imobilului sediului central al societă ii precum i al celor 4 puncte de lucru deschise în ț ș
Bucure ti, asigurarea suportului logistic, rela ia cu furnizorii ,anumite rela ii cu parteneri i clien i, ș ț ț ș ț
organizarea de cursuri de perfectionare i informări în loca ii montane sau litorale, participarea la ș ț
conferin e, simpozioane i târguri din domeniile de interes ale firmei;ț ș

Mar 02–Sept 03 Subofiter
Unitate Militara in Subordinea Ministerului Apararii Nationale, Bucure ti (România) ș

Securitate na ională;ț

Ian 00–Dec 00 Merceolog
ADONIC PROD IMPEX SRL, Bucure ti (România) ș

Achizi ionarea de fire i fibre necesare produc iei, achizi ionarea de substan e necesare apretării ț ș ț ț ț
industriale, achizi ionare de lian i pentru vopsitorie esături, verificarea produselor achizi ionate;ț ț ț ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Iun 18 Diploma de Master
Universitatea „TITU MAIORESCU” , Facultatea de Psihologie / utm.ro, Bucure ti ș
(România) 

Psihologie Clinică Interven ionalăț  i Hipnozăș

Iun 17 Diploma de Licenta
Universitatea „TITU MAIORESCU” , Facultatea de Psihologie / utm.ro, Bucure ti ș
(România) 

Psihologie Generala

Iul 11 Certificat de Absolvire
Essec Business School / essec.edu , Cergy/Bucure ti (Fran a/România) ș ț

Management strategic i strategii de inovareș

Oct 11 Certificat de Absolvire
Centrul de Pregătire Financiară- MILLENIUM / cpf-millenium.ro, Bucure ti (România) ș

Pia a de Capitalț

Feb 11 Studii post-universitare
Centrul Român pentru Pregătirea i Perfec ionarea Personalului din Transporturi Navale- ș ț
CERONAV / ceronav.ro, Constan a (România) ț

Ofi er Facilită i de Securitate Portuară i Navalăț ț ș

Iul 11 Studii post-universitare
Institutul Diplomatic Român / idr.ro, Bucure ti (România) ș

Securitate i Diploma ieș ț

Sept 10 Certificat de Competen ă Lingvisticăț
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Centrul de Limbi Străine –„Universitatea Bucure ti”/ unibuc.ro, Bucure ti (România) ș ș

Competen ă lingvistică–Limba Englezăț

Feb 10 Studii post-universitare
Colegiul Na ional de Apărare "Universitatea Na ională de Apărare - Carol I" / cnap.unap.ro, ț ț
Bucure ti (România) ș

Securitate Na ională i Bună Guvernareț ș

Iul 09 Studii post-universitare, proiect interactiv transfrontalier
Centrul pentru Analiză i Dezvoltare Institu ională-CADI împreuna cu German Marshall / ș ț
cadi.ro Foundation /, Bucure ti/Washington (România/USA) ș

Libertate i Securitateș

Feb 09 Diploma de Master
Universitatea „Bioterra”- Facultatea de Drept / bioterra.ro, Bucure ti (România) ș

Securitate Comunitară i Terorismș

Iun 05 Diplomă de Licen ăț
Universitatea”Bioterra”- Facultatea de Inginerie i Management Agro-Turistic / bioterra.ro, ș
Bucure ti (România) ș

 Diplomat inginer „Inginerie Economică”

Iun 98 Diploma Bacalaureat
Colegiul Economic i Administrativ „Virgil Madgearu” , Bucure ti (România) ș ș

Sec ia Comerț ț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Româna

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză C2 C2 C2 C2 C2

Certificat competen ă lingvistică "Bioterra" / Certificat competen ă lingvistică "Universitatea Bucure ti" ț ț ș

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare dobândite pe de o parte ca urmare a experienţei de conducere în 
diverse organizaţii, dar şi ca urmare a activităţii în medii interculturale, multi-lingvistice şi 
transnaţionale. Abilităţi în ceea ce priveşte explicarea şi aplicarea la nivel organizaţional a proceselor 
care să conducă la creşterea performanţei.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- leadership (aptitudine consolidată prin motivarea angajaţilor şi partenerilor pentru identificarea de noi
oportunităţi de dezvoltare pentru organizaţiile publice şi private din care am făcut parte);

- aptitudini de coordonare (dobândite în urma coordonării de mai multor organizaţii publice şi private,
activită i care au presupus identificarea soluţiilor la problemele curente şi de sistem, distribuţiaț
sarcinilor, identificarea surselor de finanţare, identificarea partenerilor etc.);

- competen e logistice şi administrative (capacitatea de a gestiona un volum mare de activităţi;ț
capacitatea de a gestiona şi prioritiza sarcinile; respectarea termenelor, a angajamentelor şi asumarea
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responsabilităţilor);

- gândire strategică (atât în companiile pe care le-am coordonat cât şi în instituţiile guvernamentale din
conducerea cărora am făcut parte, am identificat în mod clar obiectivele care trebuie atinse, precum şi
instrumentele şi mijloacele necesare în acest scop. Această activitate a presupus şi consolidarea
capacităţii de a forma, conduce şi motiva o echipă);

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Bune aptitudini de comunicare şi relaţionare în cadrul unui grup socio-profesional, abilităţi de lucru în 
echipă, spirit de iniţiativă, flexibilitate, inventivitate, capacitate de lucru în condiţii de stres, capacitatea 
de management al riscului şi de rezolvare a situaţiilor de criză, capacitate de adaptare la schimbările 
de mediu de lucru.

Competen ele digitaleț Microsoft Office , Adobe  si  SAP

Alte competenţe Permis auto categoria "B"
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