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  realizarea unei noi structuri organizatorice a societății în vederea desfășurări 
activității în condiții optime; 

 realizarea unui Plan de Afaceri și Restructurare al societății menit să conducă
la echilibrarea economico-financiară și refacerea imaginii societății; 

 
Din punct de vedere organizatoric a fost necesară în primul rând realizarea unei noi 
Organigrame, Regulament de Organizare și funcționare - ROF, Regulament de Ordine 
Interioară – ROI, capabile să asigure armonizarea şi corelarea activităţilor de efectuare
de prospecțiuni și explorări geologice în vederea identificării și conturării mineralizațiilor 
radioactive precum și lucrări de conservare, închidere, ecologizare și refacerea
mediului, în concordanţă cu noile politici naţionale şi ale Uniunii Europene. 

 
Din punct de vedere financiar se impuneau cunoașterea și realizarea unor: 

 Analize riguroase a costurilor; 
 Diversificarea surselor de venit prin intensificarea serviciilor către terţi; 
 Intensificarea efortului în direcţia realizării de contracte directe; 
 Evidenţe clare ale cheltuielilor salariale, materiale şi  servicii terţi pe fiecare 

contract 
 
SC Radioactiv Mineral Măgurele S.A. 
Șoseaua de Centură, nr. 50 , Județul Ilfov 
 
 
martie 2015 – august 2015 
Gospodărire Urbană Galați  - Director General 
 
august 2015 – decembrie 2015 
Direcția de Muzee București -  Consilier Director General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 - 2017 
Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - Director Adjunct 
 
2017 - 2019 
Circul Globus București – Director Administrativ 
 
2019 – 2020  
Consiliul Județean Ilfov - Consilier președinte 
 
2020 – 2022 
Primăria Galați - Consilier Primar pe probleme de asistenta sociala 
 
2022 - prezent 
S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. – Director General 

  



 

Educaţie şi formare 

 
 

2003 – 2007 – Facultatea de Teologie Ortodoxa  - București  
 
2004 – 2007 – Facultatea de Drept a Universității Ecologice București 
 

  2007 - 2009 Post Universitar - Administrație Publică - SNSPA; 
 
  2010 -2012 Master - Managementul de proiect - ASE București; 
 
  2011 – Curs perfecționare -  Institutul Diplomatic Roman  
 
  2011 - 2013 Master - Dreptul mediului - Universitatea Ecologică București; 
 
 

  

   2012 – 2014 Master - Academia de Poliție 
 
  2012 - 2014 Master - Apărare și Terorism - Universitatea Bioterra. 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, cand am
participat la activitățile presupuse de proiecte practice și de cercetare derulate în
cadrul facultății, continuând să consolidez aceasta experiență ca angajat în postul 
de Director General. 
 Am abilitatea de a împărtăși cunoștințele mele, dovadă fiind studiile de lungă durată
prin intermediul facultăților și a specializărilor. 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Utilizare a programelor de baza Microsoft Office. 
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