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PROF SIONALĂ

Perioada (de la pana la) 05.10.20 16 prezent
• Numele şi adresa angajatorului S.N. Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta S.A.

Tipul activităţij Conducerea departamentuluj juridic şi de resurse umane
Funcţia şi postul ocupat Director resurse umane şi juridic
Principalele activităţi şi Coordonarea întregii activitati a departamentuluj

responsabilităţi

Perioada(de la panala) 2011- 05.10.2016
•Numele şi adresa Firme private — Bucuresti, Constanta; clienti persoane fizice

angajatorului
Tipul activităţii Asistenta juridica

. Funcţia şi postul ocupat Avocat — Baroul Constanta

. Principalele activităţi şi Consultatii si cereri cu caracter juridic inclusiv in domeniul
responsabilităţj achizitiilor pubHce

o Asistarea si reprezentarea clientilor
Atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor
prezentate spre autentificare

o Activitatj de mediere
Activitatj fiduciare
Activitati de stabilire temporara a sediului unor societati

comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe seama
clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor
societatilor astfel inregistrate
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Perioada (de la —pana la)
Numele şi adresa

angajatorului
Tipul activităţii

Funcţia şi postul ocupat
o Principalele activităţi şi

responsabilităţi

o Perioada (de Ia —pana la)
o Numele şi adresa

angajatoruluj
o Tipul activitatii

o Funcţia si postul ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

o Perioada (de Ia —pana Ia)

•Nurnele şi adresa
angajatorului

° Tipul activităţii
o Funcţia şi postul ocupat

o Principalele activitati şi

responsabilităţi

2007-2010
Fundaţia SEF Romania

Formare
Forniator
Activităţi specifice

2004 - 2012
Casa Naţionala de Asigurări de Sanatate Bucureşti, Calea Całaraşilor
Nr. 248, B!, S 19, Sector 3 , 030634 Bucureşti.
Arbitraj in asigurările sociale de Sănătate
Arbitru in Coniisia Centra!ă de Arbitraj din cadru! CNAS Bucureşti
La cererea parţilor, asigura organizarea arbitrajului;
Elaboreaza modelul de conventie arbitrala si asigura difuzarea acestuia,

pentru furnizorji de Servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
care mi se află in relaţie contractuala Cu casele de asigurari de sanatate;
Dezbate in cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite in practica

arbitrala, precum Si problematjca generala a arbitrajului in sistemul de
asigurari sociale de sanatate;
Colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurarj

de Sanatate (CNAS), Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul
Farmacistilor din Romania (CFR) si Colegiul Medicilor Dentisti din
Romanja (CMDR) pentru desfasurarea unor actiuni comune de promovare
a arbitrajului in sistemul de asigurari sociale de Sanatate;
Tine evidenta practicii arbitrale;
Face propuneri privind imbunataţirea organizării si desfaşurarii arbitrajului

din sistemul de asigurări sociale de Sănatate;
Indeplineşte once alte atribuţii ce ii sunt conferite prin prezentul

regulament si prin Regulamentu! de soluţionare a cauzelor anbitrale ale
comisiej.

2004-2010
Spitalului Clinic de Urgeuta Prof .DR.N.ObJu lasi, Str. Ateneuhii Nr.
2, lasi
Conducere
Asistent Şef— Secţia de Neurochirurgie II din cadrul Spita!ului Clinic
de Urgenţă Prof. Dr. N, Ob!u Iaşi
Coordonarea echipei de cadre medii în vederea optimizării activităţii p
secţie
Supravegherea ca!ităţii actului medical pe secţie
Indeplinirea atributiilor de ingrij ire medico-sanitara a pacientilor internati in
sectii
Participarea la formele de educaţie medicală continuă conform legislaţiei în
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vigoare

STUD

•Perioada (de la pana Ia)
•Numele şi tipul instituţiei de învaăţământ

şi al organizaţiei profesionale

Domenjul studiat
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificării/ diploma obţinută

•Perioada (de la pana la)
•Numele şi tipul instituţiei de învaăţământ

şi al organizaţiei profesionale

Domenjul studiat
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificărjj/ diploma obţinută

•Perioada (de la pana la)
•Numele şi tipul instituţiei de învaăţământ

şi al organizaţiej profesionale

Perioada (de la până Ia)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

şi al organizaţiei
profesionale

Domenjul studiat
Aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/ diploma obţinută

Perioada (de Ia până Ia)
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

şi al organizaţiei profesionale
Domenjul studiat

Aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/ diploma obţinută

Periouda (de la până Ia)
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

şi al organizaţiei profesionale
Domenjul studiat

2014 — prezent
Colegiul Naţional de nformaţii
Academia de Politie ,,Al.I.Cuza” — Bucurestj
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

Studii doctorat în curs de finalizare

03.03.2014 — 13.06.2014
Colegiul Naţional de Informaţii
S.R.I.- Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai
Viteazul”
Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică

Curs postunjversjtar

22.09.2014 — 20.02.2015
Colegiul National al Afacerilor Interne - Academia de
Politie ,,Al.I.Cuza” — Bucuresti

31.08.2015
North Atlantic Treaty Organization I NATO Headquarter
Supreme Allied Command Transformation, Norfolk,VA
(USA) I oint Advanced Distributed Learning
,,Counterterrorjsm Course” (Curs privind Combaterea

terorismului)
CERTIFICAT DE ABSOL

03.09.2015
North Atlantic Treaty Organization / NATO Headquarter
Supreme Allied ommand ransformation, Norfolk,VA
(USA) I Joint Advanced Distributed Learning I NATO
Energy Security, Centre of xcellence (Curs NATO
privind securitatea energetică)
CERT1FICAT DE ABSOLVIRE

27-31 octombrie 2014
Colegiul European de Securitate şi Apărare (European
Security and Defence College, ESDC)
Common Security and Defence Policy - Orientation Course
(Curs de orientare privind politica de apărare şi securitate
comună)

3 Page



Aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/ diploma obţinută

Perioada (de Ia pana la)
•Numele şi tipul instituţiei de învaăţământ

şi a! organizaţiei profesionale

Domeniul studiat
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificării/ diploma obţinută

Tipul calificării/ diploma obţinută

Perioada (de la până Ia)
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

şi al organizaţiei profesionale
Domenjul studiat

Aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/ diploma obţinută

Perioada (de la pana la)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Domenjul studiat
Aptitudini ocupaţionale

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

22.01.2017 - 06.07.2017
Colegiul National de Aparare — Universitatea Nationala
Aparare
,,PROBLEME ACTUALE ALE SECURITĂTH
NATIONALE”
Cursul Postuniversjtar de Formare şi Dezvoltare Profesionali
Continuă în Domeniul Securitătii şi Apărării Nationale

15-19maj2017
Colegiul uropean de Securitate şi Apărare (European
Security and efence College, ES C)
Common Security and Defence Policy - Orientation Course
(Curs de orientare privind politica de apărare şi securitate
comună)
CERTIFICAT DE ABSOLvmE

2009-2011
Centrul de Studii uropene — niversitatea Al.I.Cuza
lasi
Master in Studii Europene
Cunoasterea interdisciplinara a constructiei europene si a
politicilor comunitare printr-o abordare complementara care
combina formarea interdisciplinara cu aprofundarea unui
domeniu specific (economic europeana; drept european;
politica si integrare europeana; dezvoltare regionala; istorie,
cultura si civilizatie europeana; administratie publica in
Europa);
Dezvoltarea competentelor de cercetare in domeniul studiilor
europene si de aplicare a modelelor teoretice Ia procesele
specifice ale integrarii europene;
Formarea competentelor de expertiza si analiza comparativa
in domeniul european si international;
Dezvoltarea abilitatilor de informare, comunicare si
diseminare a informatiilor despre Uniunea Europeana;
Competente de analiza si interpretare a procesului de
integrare in ansamblul sau, din perspectiva
complementaritatii intre integrarea economico - sociala Si cea
politica, intre metoda interguvernamentala de integrare si cea
federala, in contextul neo-functionalismuluj european
(semnificatiile in plan economic si al perspectivelor de
evolutie)
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Competente de analiza corelata intre situatia Romaniei
contextul european, de valorificare a propriilor cunostinte
mediul specific de actiune al sistemului economic, juridi
social, cultural, administratjv si politic al UE;

•Tipul calificării/ diploma obţinută Diplomă

Perioada (de la pana la) 12.06.- 27.06. 2009
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ STUD D

şi a! organizaţiei profesionale

Domeniul studiat Foritare profesionala
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificării/ diploma obţinută Certificate de absolvire formator

•Perioada (de la pana la) 23.10.- 13.12.2009
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ STUD D

şi al organizaţiei profesionale

•Domeniul studiat Formare profesionala
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificării/ diploma obţinută Certificate de absolvire formator

Perioada (de la pana la) 2004-2007
•Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Scoala Postliceala Sanitara ,,Grigore Ghica- Voda”,

şi a! organizaţiej profesionale unicipiul lasi, str. Stefan Cel Mare, ur. 26, jud. lasi

•Domeniul studiat Asistent medical generalist
Aptitudini ocupaţionale

•Tipul calificării/ diploma obţinută Diplomă

Perioada (de la pana la) 1993-1997
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ niversitatea ,, Alexandru loan Cuza ,, din Iaşi -

Facultatea de Drept
Domenjul studiat Licentjat in Stiinte Juridice

Aptitudini ocupaţionale
•Tipul calificărijl diploma obţinută Diplomă de Licenta

Perioada (de la pana la) 1988-1992
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Grupul Şcolar Sanitar Iaşi- iceul Sanitar Iaşi

Domenjul studiat Sora medicala
Aptitudini ocupaţionale

Tipul calificărji/ diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Publicaţii şi lucrări de specialitate
prezentate public
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,,Ordinea publică şi siguranţa naţională în statul de
drept — contextul european” — lucrare publicată în:
STUDIJ DE SECURITA TE PUBLICA vol. 4, ediţie
specială (lunie 2015) ISSN 2284-8592 în cadrul
Conferinţei Ştiinţifice a Şcolilor Doctorale, Vol. I —

Cercetări doctorale în domeniul Ordine Publică şi
Siguranţă Najională;
,,Securitatea energetică, un pas strategic către
independenţa energetică”, lucrare realizată în cadrul
Conferinţei ştiinţifice a şcolilor doctorale: “Cerce’ări
doctorale în domeniuljuslijie şi afaceri interne Ediţia 111
a”, 12 iunie 2015;
,,Consideraţjj asupra politicii de securitate energetică îi

F după tratatul de Ia lisabona”, lucrare prezentată în
cadrul conferinţej ştiinţifice cu tema ,,Probleme
contemporane în ordinepubljcă şi siguranýă na;ională”
organizată de către Academia de Poliţie ,,Alexandru Joan
Cuza ‘~ în calitate de Partener 1 alproiectuluj ,,Securitate
prin cunoaş’ere” — Reţea integrată / educagională de
formare, consiliere şi orientare a doc’oranzilorpent,.u a
carieră în cercetare în domenijie securitate, apărare,
ordinepubljcă şi siguranýă naţională SECNETEDU”,
,,Contextul geostrategic al securităţii energetice în
viziunea NATO şi UL”, lucrare publicată sub egida
,,Revistej de Investigajii Criminale’~ în cadrul volumului
conferinţei ştiinţifice ,,Noiprovocărj ale securităýi interne
în Uniunea Europeană”, organizată de căîre Academia d~
poliţie “Alexandru Joan Cuza” în cadrul Şcolii Doctorale c
subject aprofundatprivind ,,Ordinea publică şi siguranţă
naţională”, octombrje 2015, Bucureş’i.
,,Terorisn’ul Aviatic Perspectivă — voluţie —

Consecinţe”, lucrare publicată în revista Universul
Strategic - Revistă de Studii Stralegice Irnerdiscipljnaje ,i
de Securitate Nr. 2(38)12019
,,Ordinea Publică şi Siguranţă Naţională în Statul De
Drept - Contextul European”, lucrare publicată în revist~
Universul Strategic - Revis’ă de Studii Strategice
Interdisciplinare ~i de Securitate Nr. 2(38)12019
,,Cadrul Legislativ Privind Frauda şi Spălarea Banilor
în Sectorul nergetic”, lucrare publicată în revista
Universul Strategic - Revistă de Studii Strategice
Interdisciplinare ş~i de Securitate Nr. 2(38)12019
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APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE PERSONALE

LIMBA MATERNĂ

LIMB! STRĂINE CUNOSCUTE
Română

Alte limbi străine JNTELEGEpj~ VORPJRE SCRIEF
CUfloScute Participare la Discurs oral

Ascultare Citire conversaţie

B2Cl Utilizator
Utilizator A2 Utilizator B 1 Utilizator B 1 Utiliz~ENGLEZA experimentat INDEPENDE independent ELEMENTAR ELEMEN1

NT I

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Munca în echipă
Abilităţi de comunicare, organizare, conducere

Bun organizator:
-Organizarea şi coordonarea activităţilor Ia nivelul domeniului d
activitate
-Coordonarea de proiecte şi programe specifice

Utilizare calculator foarte bine

-Asumarea responsabilităţii
-Capacitate de efort prelungit
-Rezistenţă Ia stres extrem
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