
Curriculum vitae   

Informații personale  

Nume / Prenume Stercu Tanase 

Adresă Constanta, Jud. Constanta 

Telefon 0241.672.377 

E-mail  
  

Naționalitate Romana 
  

Data nașterii  
  

Sex Masculin 
  

Experiența profesională  

Perioada Mai 2019 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Șef agenție (exercitare cu caracter temporar) – Agenția Teritorială Sud Est 

Activități și responsabilități principale Organizarea și coordonarea activității Agenției Teritoriale Sud Est. Monitorizarea, aplicarea și respectarea 
de către autoritățile administrației publice locale și operatorii / furnizorii / prestatorii de servicii de utilități 
publice a legislației primare din domeniu și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia. Evaluarea și 
analiza datelor rezultate din activitatea de monitorizare la nivel de regiune. Elaborarea si furnizarea de 
rapoarte privind starea serviciilor comunitare de utilități publice, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Est 

Numele și adresa angajatorului Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, str. Stavropoleos nr. 
6, Sector 3, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală 

Perioada Noiembrie 2017 – Mai 2019 

Funcția sau postul ocupat Expert IA - Agenția Teritorială Sud Est 

Activități și responsabilități principale Monitorizarea, aplicarea și respectarea de către autoritățile administrației publice locale și operatorii / 
furnizorii / prestatorii de servicii de utilități publice a legislației primare din domeniu și a reglementărilor 
emise în aplicarea acesteia. Elaborarea si furnizarea de rapoarte privind starea serviciilor comunitare de 
utilități publice, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Est 

Numele și adresa angajatorului Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, str. Stavropoleos nr. 
6, Sector 3, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică centrală 

Perioada Aprilie 2017 – Noiembrie 2017 

Funcția sau postul ocupat Expert plati & Cash Management 

Activități și responsabilități principale Consiliere tehnico-comerciala structurilor de animare comerciala precum si direct clientilor. Perimetru clienti 
PJ: servicii electronice de plati, servicii de acceptare la plata a cardurilor, servicii de colectare numerar, 
solutii reconciliere si raportare oferite clientilor. Analiza calcul rentabilitate operationala / produse si servicii 
clienti PJ 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 

Perioada Septembrie 2015 – Aprilie 2017 

Funcția sau postul ocupat Responsabil cash management 

Activități și responsabilități principale Consiliere tehnico-comerciala structurilor de animare comerciala precum si direct clientilor. Perimetru clienti 
PJ: servicii electronice de plati, servicii de acceptare la plata a cardurilor, servicii de colectare numerar, 
solutii reconciliere si raportare oferite clientilor 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 

Perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 

Funcția sau postul ocupat Responsabil tehnico-comercial canale alternative 

Activități și responsabilități principale Suport tehnico-comercial lucrand in binom cu animarea comerciala: comerciantilor acceptanti de carduri, 
clientilor utilizatori ai serviciilor banca la distanta 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 

Perioada Martie 2010 – Aprilie 2014 



Funcția sau postul ocupat Responsabil tehnico-comercial monetica 

Activități și responsabilități principale Suport tehnico-comercial lucrand in binom cu animarea comerciala a comerciantilor acceptanti de carduri 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 

Perioada Septembrie 2007 – Februarie 2010 

Funcția sau postul ocupat Operator ghiseu banca 

Activități și responsabilități principale Operatiuni cu si fara numerar persoane fizice si juridice, consultanta servicii financiare persoane fizice 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 

Perioada Mai 2007 – Septembrie 2007  

Funcția sau postul ocupat Casier 

Activități și responsabilități principale Operatiuni cu si fara numerar persoane fizice si juridice, consultanta servicii financiare persoane fizice 

Numele și adresa angajatorului Brd GSG, Constanta 

Tipul activității sau sectorul de activitate Financiar bancar 
 
 
 
 

 

Educație și formare  

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obținută Masterat 

Disciplinele principale studiate Managementul proiectelor de afaceri 

Numele și tipul instituției de învățământ Universitatea Ovidius Constanța , Facultatea de Științe Economice 

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obținută Licenta 

Disciplinele principale studiate Tranzactii Internationale 

Numele și tipul instituției de învățământ Universitatea Ovidius Constanța , Facultatea de Științe Economice 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obținută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate Alimentatie publica 

Numele și tipul instituției de învățământ Colegiul Comercial Carol I , Constanta 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limba străină cunoscută Engleza 

  

  

Competențe și abilități sociale Spirit de echipa, capacitate de adaptare, comunicare, seriozitate, capacitate asimilare de informatii noi, 
dobandite urmare colaborarii cu echipele comerciale 

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

 
Experienta in gestiune / analiza informatii, atentie la detalii 

  

  

Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
Word, Excel, Power Point, Windows 

Permis de conducere B 

 


