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          EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

1. Perioada 

  Funcţia sau postul ocupat 
 
 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Numele şi adresa angajatorului 

 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

2. Perioada 

  Funcţia sau postul ocupat 
 

   Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Numele şi adresa angajatorului 

 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 
Începând cu 24 Februarie 2020 
 
Organizarea și coordonarea activității Agenției Teritoriale 
Vest (exercitare cu caracter temporar). 
 
Monitorizarea/verificarea aplicării și respectării de către 
autoritățile locale și operatorii serviciilor comunitare de 
utilități publice a legislației primare din domeniu și a 
reglementărilor emise în aplicarea acestora 
Acordarea de îndrumare autorităților locale și operatorilor 
serviciilor comunitare de utilități publice.  
Exercitarea activității de verificare și control la 
operatorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități 
publice și autorități locale.  
Elaborarea și furnizarea de rapoarte privind starea serviciilor 
comunitare de utilități publice la nivelul regiunii și 
actualizarea bazei de date privind operatorii/prestatorii 
serviciilor publice. 
 
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, str. Stravopoleos, nr. 6, 
sector 3, București 
 

  Administrație publică centrală. 
 
  

 
Februarie 2006 – Februarie 2020 
 
Consilier juridic. 
 
Reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești. 
Analizarea și avizarea din punct de vedere juridic a actelor 
elaborate de A.N.R.S.C. 
Participarea Ia elaborarea şi avizarea proiectelor de acte 
normative iniţiate de instituţie. 
Participarea la desfășurarea acțiunilor de control a 
autorităților publice și a operatorilor serviciilor comunitare 
de utilități publice. 
Acordarea de consultanță juridică în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice. 
 
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice, str. Stravopoleos, nr. 6, 
sector 3, București 
 

  Administrație publică centrală. 
 



 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
- 2007 – 2010: Universitatea Spiru Haret  - Facultatea de 

Finanţe şi Bănci – învăţământ la distanţă. 
- 2007 – 2008: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - 

Master - Administraţie Publică în Contextul Legislaţiei Actuale  
- 1999 – 2003: Universitatea Dimitrie Cantemir – Facultatea de 

Drept Cluj Napoca – curs de zi. 
- 1995 – 1999: Liceul Teoretic Traian Deva. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE  

Punctualitate, seriozitate şi rezistenţă la stres. 

 
Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Citit Vorbit Scris 

Engleză Bine Bine Bine 
Germană Mediu Mediu Mediu 
Franceză Mediu Mediu Mediu 

 

  
Aptitudini şi competenţe sociale 

 
Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale şi cu reprezentanţii operatorilor de 
servicii comunitare de utilităţi publice autodobândite şi prin 
participarea la cursuri / seminarii organizate de A.N.R.S.C. 
 

Aptitudini şi competenţe organizatorice Aptitudini de coordonare și colaborare. 
 

Aptitudini şi competenţe tehnice Competenţe de utilizare a mijloacelor tehnice (audio, video), a 
calculatorului (Word, Power Point, Excel), dobândite la 
cursurile de profil din timpul studiilor liceale şi de licenţă şi 
prin autoinstruire. Utilizarea anumite tipuri de echipamente, 
maşini etc. 
 

Aptitudini şi competenţe artistice Literatura  
 

Alte aptitudini şi competenţe 
 

Permis de conducere 

Competenţe de muncă în echipă. 
 
Categoria B 

  


