
Curriculum Vitae DAVID EMILIA- MIRELA 

INFORMAŢII PERSONALE 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

DAVID EMILIA - MIRELA 

9  

\. 

� 

decembrie 2021 - prezent Consilier al Ministrului Economiei 

iunie 2021 -decembrie 2021 

Ministerul Economiei - Adresa: Bucuresti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Postai 010096; 
-Adresa web: http://economie.gov.ro ·

• Unmărirea evoluţiei documentelor programatice UE în domeniul competitivităţii;
• Cunoaşterea legislaţiei na�onale care reglementează rela�ile de muncă, precum şi în domeniul

competitivită�i;
• Analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de Ministerul Economiei din punctul de

vedere al confonnării acestora cu prevederile comunitare;
• Participarea la organizarea şedinţelor desfăşurate la nivel naţional în perioada Preşedinţiei României

la Consiliul Uniunii Europene, precum si la elaborarea documentelor aferente acestora;
• Asigurarea publicării pe site-ul Ministerului Economiei a infonmaţiilor relevante în domeniul

competitivită�i;
• Elaborarea răspunsurilor la cererea parlamentului român pentru proiectele/documentele UE aflate în

examinare parlamentară în domeniul competitivităţii;
Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial la nivel de 
departament. 
Tipul sau sectorul de activitate Economie 

Economist în economie generală - Departament Management pentru 
Restructurare 

ROMAERO SA - Adresa: Bulevardul Ficusului, număr 44, Sector 1, Bucureşti, Cod Postai 013975 -
Adresa web: httpsJ/romaero.ro 
• Participarea la elaborarea strategiilor şi la stabilirea obiectivelor confonm specificului domeniului de

activitate al Departamentului Management pentru Restructurare;
• Elaborarea documentelor asociate Departamentului Management pentru Restructurare privind

strategia si obiectivele aprobate, atribuite de seful de departament;
• Participarea la implementarea Planului de restructurare şi a Proiectului de relansare, pe parcursul

derulării acestora;
• Participarea la elaborarea strategiilor programelor de reorganizare ale ROMAERO S.A.,

corespunzător sarcinilor atribuite de şeful de departament;
• Participarea la realizarea bazei de date necesare restructurării, fundamentării si întocmirii

documenta�ei de prezentare;
• Participarea la elaborarea soluţiilor de restructurare, corelate cu: programul de dezvoltare strategică,

strategiile de restructurare aprobate la nivel guvernamental;
• Participarea la pregătirea documentaţiei de prezentare active identificate pentru valorificare prin

vânzare la licita�e sau dare în plată - dosar de prezentare activ, selecţie oferte pentru servicii de
evaluare, analiza comparativă de oferte şi selec�a ofertanţilor, recep�a documenta�ei de evaluare,
documentarea pentru aprobarea valorificării, pregătirea licitaţiei, pregătirea contractului cadru;

• Participarea la analize SWOT în vederea fundamentării deciziilor strategice;
• Participarea la organizarea bazei de date curente şi în dinamică privind activităţile departamentului,

sistem de evidenţe şi raportări, sistem de păstrare şi arhivare.
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Tipul sau sectorul de activitate Industria de apărare 

aprilie 2019- iulie 2019 Referent relaţii externe - Cabinet Secretar de Stat - ( detaşare de la ROMAERO 
SA) 
Ministerul Economiei- Adresa: Bucuresti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Postai 010096; 
-Adresa web: http://economie.gov.ro '
• Urmărirea evoluţiei documentelor programatice UE în domeniul competitivităţii;
• Cunoaşterea legislaţiei naţionale care reglementează rela�ile de muncă, precum şi în domeniul

competitivităţii;
, Analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de Ministerul Economiei din punctul de 

vedere al confonnării acestora cu prevederile comunitare; 
• Participarea la organizarea şedinţelor desfăşurate la nivel naţional în perioada Preşedinţiei României

la Consiliul Uniunii Europene, precum şi la elaborarea documentelor aferente acestora;
, Asigurarea publicării pe site-ul Ministerului Economiei a informaţiilor relevante în domeniul 

competitivităţii; 
• Elaborarea răspunsurilor la cererea parlamentului român pentru proiectele/documentele UE aflate în

examinare parlamentară în domeniul competitivităţii;
• Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial la nivel de

departament.
Tipul sau sectoru! de f:l(,iivitate Economie - Industria de Apărare 

septembrie 2018- aprilie 2019 Consilier grad 1 A- Departament Transport Energie - Cabinet Secretar de Stat -
(detasare de la ROMAERO S.A.) 

septembrie 2018-iunie 2021 

Ministerul Economiei- Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Poştal 010096; 
-Adresa web: http://economie.gov.ro
• Urmărirea evoluţiei documentelor programatice UE în domeniul competitivităţii;
, Cunoaşterea legislaţiei naţionale care reglementează relaţiile de muncă, precum şi în domeniul

competitivităţii; 
• Analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de Ministerul Economiei din punctul de

vedere al conformării acestora cu prevederile comunitare;
• Participarea la organizarea şedinţelor desfăşurate la nivel naţional în perioada Preşedinţiei României

la Consiliul Uniunii Europene, precum şi la elaborarea documentelor aferente acestora;
• Asigurarea publicării pe site-ul Ministerului Economiei a informaţiilor relevante în domeniul

competitivită�i;
• Elaborarea răspunsurilor la cererea parlamentului român pentru proiectele/documentele UE aflate în

examinare parlamentară în domeniul competitivită�i;
• Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial la nivel de

departament.
Tipu! sau sectorul de activitate Transport energie 

Referent relaţii externe - Departamentul Resurse umane şi Guvernanţă 
corporativă 

ROMAERO SA - Adresa: Bulevardul Ficusului, număr 44, Sector 1, Bucureşti, Cod Postai 013975 -
Adresa web: https://romaero.ro 
• Asigurarea comunicării în mediul de relaţii externe, stabilirea/gestionarea canalelor specifice de

comunicare între companie şi partenerii săi;
• Participarea la cercetarea, planificarea şi punerea în practică, evaluarea activită�lor de relaţii externe

definind limitele în care acestea se desfăşoară, astfel încă! acestea să se integreze într-un plan cu
obiective precise;

• Participarea la colectarea, redactarea şi prezentarea informa�ilor necesare în relaţiile companiei şi
potenţialilor săi colaboratori externi;

• Urmărirea evoluţiei documentelorîn domeniul competitivităţii;
• Cunoaşterea legislaţiei na�onale care reglementează relaţiile de muncă, precum şi în domeniul

competitivită�i;
• Analizarea documentelor din punctul de vedere al conformării acestora cu prevederile legislative;
• Asigurarea publicării pe site-ul companiei a informapilor relevante în domeniul competitivită�i;
• Elaborarea punctelor de vedere la solicitarea instituţiilor/autorităţilor/organizaţiilor specifice zonei de

activitate desfăşurate;
• Elaborarea comunicatelor de presa si fumizarea de informaţii de interes public privind activitatea

companiei;
• Asigurarea şi menjnerea relaţiei cu instituţiile statului, autorităţile române, organizaţiile, agenW

economici, persoane fizice,juridice române/ străine, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce sunt atribuite;
• întocmirea şi prezentarea informaţiilor necesare Directorului General, pentru a răspunde la diverse
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solicitări acesta derulează proiecte speciale în colaborare cu structurile autorizate din fim,ă; 
• Elaborarea şi propunerea spre aprobare managementul, rapoartele şi sintezele solicitate de

acţionariifrnstituţiile statului;
• Asigurarea relaţiei şi interfeţei cu companiile şi ambasadele partenere şi men�nerea unei colaborări

eficientă, confom, mandatului acordat;
• Organizarea - la dispoziţia Directorului General - de întâlniri, conferinţe de presă;
• Respectarea regimului specific stabilit pentru activitatea cu documente clasificate de nivel secret

precum si cu documente de serviciu secret.
·npul sau sectorul de activitate Industria de apărare

aprilie2018-septembrie2018 Consilier al Ministrului Economiei 

Ministerul Economiei- Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Poştal 010096; 
-Adresa web: http://economie.gov.ro
• Um,ărirea evoluţiei documentelor programatice UE în domeniul competitivităţii;
• Cunoaşterea legislapei naponale care reglementează relaţiile de muncă, precum şi în domeniul

competitivităţii;
• Analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de Ministerul Economiei din punctul de

vedere al conformării acestora cu prevederile comunitare;
, Participarea la organizarea şedinţelor desfăşurate la nivel naponal în perioada Preşedinţiei României 

la Consiliul Uniunii Europene, precum si la elaborarea documentelor aferente acestora; 
• Asigurarea publicării pe site-ul Ministerului Economiei a infom,aţiilor relevante în domeniul

competitivităpi;
, Elaborarea răspunsurilor la cererea parlamentului român pentru proiectele/documentele UE aflate în 

examinare parlamentară în domeniul competitivităţii; 
• Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial la nivel de

departament.
Tipul sau sectorul de activitate Economie� Industria de Apărare 

aprilie2018-septembrie2018 Consilier grad 1A- Ministerul Economiei-Departamentul Afaceri europene şi 
Relaţii internaţionale - (detaşare de la S.N. Radiocomunicaţii S.A.) 

octombrie 2017 -aprilie 2018 

Ministerul Economiei- Adresa: Bucureşti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Poştal 010096; 
-Adresa web: http1/economie.gov.ro
, Um,ărirea evoluţiei documentelor programatice UE în domeniul competitivităţii
• Cunoaşterea legislaţiei naţionale care reglementează relaţiile de muncă, precum şi în domeniul

competitivităpi
, Analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de Ministerul Economiei din punctul de 

vedere al conformării acestora cu prevederile comunitare 
• Participarea la organizarea şedinţelor desfăşurate la nivel naţional în perioada Preşedinpei

României la Consiliul Uniunii Europene, precum şi la elaborarea documentelor aferente acestora
, Asigurarea publicării pe site-ul Ministerului Economiei a infom,aţiilor relevante în domeniul 

competitivităţii 
• Elaborarea răspunsurilor la cererea parlamentului român pentru proiectele/documentele UE aflate în

examinare parlamentară în domeniul competitivităţii
, Participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial la nivel de 

departament 
Tipul sau sectoru! de activitate Relaţii internaţionale 

Consilier - Cabinet Secretar de Stat 
Ministerul Economiei- Adresa: Bucuresti, Calea Victoriei, numărul 152, sector 1, Cod Postai 010096; 

-Adresa web: http://economie.gov.ro ·
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