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Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 
 

Februarie 2017- prezent 

Ministerul Mediului 

Secretar General 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

Martie 2016- Februarie 2017 

Guvernul Romaniei – Secretariatul General al Guvernului 
Inspector guvernamental 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

septembrie 2015 – martie 2016 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice – Ministerul Finanțelor Publice 

Secretar General Adjunct 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

ianuarie 2013 – septembrie 2015 

Ministerul Fondurilor Europene - Guvernul României 

Secretar General 

 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 
 

mai 2012 – ianuarie 2013 

Instituția Prefectului – Județul Ilfov 

Subprefect 
 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 
 

aprilie 2009 – mai 2012 

Guvernul Romaniei – Secretariatul General al Guvernului 

Inspector guvernamental 
 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 
 

decembrie 2008 – aprilie 2009 

Instituția Prefectului – Județul Călărași 

Prefect 
 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

noiembrie 2007 – decembrie 2008 

Instituția Prefectului – Județul Călărași 

Subprefect 
 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

februarie 2007 – noiembrie 2007 

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) – Ministerul Finanțelor Publice 

Director de cabinet 

 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

2003 – 2007 

Consiliul Concurenței 

Inspector de concurență 
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Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 

 

2001 – 2003 

Oficiul Concurenței – Ministerul Finanțelor Publice 

Inspector de concurență 
 

Date (de la – până la) 

Numele angajatorului 

Funcția sau postul ocupat 
 

1996 – 2001 

Societate Comercială – București 

Director Comercial 
 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2014 

Colegiul Național de Apărare – Academia Militară 

 

Curs Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă în Domeniul 

Securității și Apărării Naționale – ”Probleme actuale de securitate națională 

 
Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2011 
Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) – Academia Română 

Doctor în Științe Economice (Coordonator - prof.univ.dr. Mircea Ciumara) 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2008 
Georgetown University, USA, în colaborare cu Universitatea Ovidius Constanța 
Curs postuniversitar: „Excellence, Statehood and Government Policy” 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2008 
Facultatea de Drept și Științe Administrative 
 
Curs postuniversitar de perfecționare 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2008 
Societatea Academică ”Europa de Mâine” 

 

Curs de perfecționare: ”Stabilitate și Gândire de Stat” 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2006 – 2007 
Institutul Național de Administrație 

 

Program de formare specializatã, destinat Înalților Funcționari Publici 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2004 – 2006 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 
 
Studii postuniversitare: ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2004 – 2006 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 
 
Studii universitare de masterat: Master în Management - „Managementul Organizațiilor 
Politice și Civice” 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2002 - 2004 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 

 
Studii universitare de masterat: Master în Administratie Publicã - „Spațiul Public 
European 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2000 – 2002 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 

 

Studii universitare de masterat: Master în Administratie Publicã - „Studii 

Administrative Europene” 
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Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

1991 – 1995 
Facultatea Relatii Comerciale Internationale și Financiar  Bancare – Universitatea Româno-

Americană 
Studii universitare de licență – Licențiat în economie: Diplomă de licență eliberată de 

Academia de Studii Economice (ASE) 

 
 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2007 
Camera Consultantilor Fiscali 
 
Certificat Consultant Fiscal 
 

Date (de la – până la) 

Numele si tipul organizatiei de 
educatie 

Calificarea / diploma obținută 

2007 
Autoritatea Națională pentru Calificări 
 
Certificat - Manager al Sistemelor de management al calității 

 

COMPETENΤE PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e)  Romana 

 

Alte limbi străine cunoscute 

 

 ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

  Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba engleza 
 

 utilizator 

independent 

utilizator 

independent 
utilizator mediu utilizator mediu utilizator mediu 

Limba franceza 
 

 utilizator 

independent 

utilizator 

independent 
utilizator mediu utilizator mediu utilizator mediu 

 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

  SOCIALE 

 

Sunt perseverent și atent cu cei din jur, bun cunoscător al oamenilor, meticulos și 
riguros în analize, ambițios, cu mare încredere în forțele proprii, sensibil la problemele 
colegilor, spirit voluntar. Mă adaptez ușor la situațiile noi apărute, am un 
comportament demn și civilizat, atât în relațiile cu șefii, cât și cu subordonații 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 
ORGANIZATORICE 

În urma experienței profesionale acumulate, consider că am capacitatea de analiză, 
de decizie, de a îmi planifica corect activitățile în raport de priorități, de a organiza și 
coordona munca subordonaților. M-a preocupat permanent creșterea  eficienței  în  
activitatea  pe  care  o   coordonez  și  închegarea colectivului din subordine. 
 

APTITUDINI SICOMPETENTE 
TEHNICE 

Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop, Internet Explorer, Corel Draw. 
Certificat ECDL -2003 
 

APTITUDINI SICOMPETENTE 
TEHNICE 

o 2007 –Banca de Export Import a Romaniei EximBank S.A –membru înConsiliul de 
Administrație; 
o 2007  –Administrația  Canalelor  Navigabile  SA  –membru  în  Consiliul  
deAdministrație;o2007 –Societatea de Administrare Active Feroviare ”SAAF S.A” –
membru înConsiliul de Administrație; 
o 2015 –Societatea Comerciala “CARFIL S.A” Brasov –Administrator special 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ o Perioada:octombrie 2014 –februarie 2015 
Angajator: Universitatea Hyperion, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Postul:lector univ. dr. 
Cursuri şi seminarii susţinute: -Preţuri şi concurenţă 
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o Perioada:octombrie 2011 –septembrie 2014 
Angajator: Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept Bucureşti 
Postul:lector univ. dr. 
Cursuri şi seminarii susţinute: -Managementul proiectelor europene; 

-Economie 
 
o Perioada:februarie 2014 –iunie 2014 
Angajator: Universitatea Financiar Bancară din Bucureşti, Facultatea de Management 
Financiar 
Postul:lector univ. dr. 
Cursuri şi seminarii susţinute: -Finanţarea proiectelor europene; 

  -Managementul riscurilor în proiectele cu finanţare europeană 
 

PUBLICAŢII Activitatea publicistică, ştiinţifică:-Am participat cu lucrări științifice la 7conferinţe, 
simpozioane şi comunicări ştiinţifice şi am publicat 11articole în reviste de specialitate 
cotate CNCSIS şi/sau indexate în baze de date internaţionale. Sunt autorulunui curs 
didactic și coautor a două cărţi în domeniul proiectelor cu finanţare europeană. (a se 
vedea Anexa –Lista de lucrări). 
 

Permis de conducere Permis auto categoria B 
 
 

ANEXE ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ adeverință de la locul de muncă; 
▪ lista publicațiilor. 

 

 


