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Iulie 2022 - prezent 
Director de Dezvoltare și Investiții 
Coordonează, îndrumă și răspunde de activitatea serviciilor, birourilor și compartimentelor din 

subordinea Direcției de Dezvoltare și Investiții. Asigură implementareea strategiei investiționale și 
operaționale a societății, coordonarea și monitorizarea activității echipei pentru implementarea 
strategiei și atingerea obiectivelor departamentului.  

Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați 
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Administrarea, dezvoltarea, 

întreținerea și funcșionarea piețelor agroalimentare. Comerțul engros și en detail cu produse agricole 
sau alimentare. Administrarea, închirierea spațiilor comerciale destinate vânzării fructelor, legumelor, 
vegetalelor, produselor de uz casnic, produselor meștejugărești, florilor, cărnii, produselor fast-food, 
peștelui și produselor care se vând ocazional.  

 
Martie 2022 – prezent 
Membru în Consiliul de Administraţie 
Îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii 
C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați 
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă  
 
Noiembrie 2021 – martie 2022 
Inginer 
 
C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați 
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 
 
Februarie 2021 – martie 2022 
Consilier Local 
Iniţiative şi hotărâri, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, secretar în comisia 

juridică, de administraţie publică, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii 
publice 

Consiliul Local al Municipiului Galați 
 
Ianuarie 2019 – noiembrie 2021 
Inspector Protecție Civilă 
Implementarea și menținerea adecvată a managementului situațiilor de urgență 
C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați 
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă  
 
Decembrie 2018 – noiembrie 2019 
Administrator 
SC PUBLIPANELRISE SRL Galaţi  
Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
 
Iulie 2018 – ianuarie 2021 
Membru in Consiliul de Administrație 
Îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii 
Transurb S.A. Galati 
 
Iunie – Decembrie 2017 
Membru in Consilul de Administratie 
Îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii 
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Industrial Parc S.R.L. Galati 
 
Octombrie 2014 – Decembrie 2018 
Responsabil de mediu și Situații de Urgență 
Implementarea și menținerea adecvată a sistemului de management de mediu în conformitate cu 

legislația națională și europeană în domeniu, standardele europene specifice – ISO14001, 
procedurile de mediu aprobate la nivel de companie; 

Implementarea și menținerea adecvată a sistemului de management al situațiilor de urgență în 
conformitate cu legislația națională și europeană în domeniu. 

C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați 
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 
 
Septembrie 2014 – Decembrie 2015 
Consilier europarlamentar 
Consiliere 
Parlamentul European, Bruxelles - Belgia 
Cabinet Europarlamentar 
 
Iunie 2010 – martie 2015 
Titular / Administrator 
Munteanu Cristian Eugen Intreprindere Individuală 
Activităţi de consultanţă şi management 
 
Ianuarie – august 2011 
Expert analiză și informare 
   Participă la organizarea întâlnirilor, conferințelor din proiect; Participă la activitatea de informare 

și publicitate; Contribuie la redactarea eventualelor acte adiționale și notificări pentru modificarea 
contractului; Asigură aplicarea metodologiilor și procedurilor; Efectuează înregistrări în registrul 
proiectului; Analizează situația studenților cu dizabilități în cadrul universităților; Lucrează alături de 
personalul din universități la identificarea tipurilor de materiale didactice și corelarea acestora cu 
tipurile de handicap; Lucrează alături de personalul din universități la identificarea cerințelor necesare 
în procesul educațional pentru fiecare tip de handicap; Realizează analiza informațiilor obținute în 
urma studiului; Realizează elaborarea raportului studiului. 

Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România, București, Splaiul Independenței, nr. 290 
”Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot integrat pentru creșterea accesului la 

învățământul superior pentru persoanele cu dizabilități” Proiect ID 63951 – Universitatea ”Dunărea de 
Jos” din Galați 

 
Noiembrie 2008 – decembrie 2020 
Consilier parlamentar 
Consiliere 
Parlamentul României, Bucureşti 
Cabinet Parlamentar 
 
2011 – 2016 
Vicepreședinte ( 2011 – martie 2013 ); Președinte ( martie 2013 – martie 2016) 
Reprezentant și coordonator 
Asociația pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă – Galați 
Asociatia are drept scop: organizarea de acţiuni pentru informarea si conştientizarea oamenilor 

privind pericolele grave ale poluării, importanţa reciclării materialelor refolosibile şi a colectării 
materialelor nocive; stabilirea de contacte cu alte asociaţii în vederea realizării unor scopuri şi 
proiecte comune, acţiuni de igienizare a cursurilor de apă, a pădurilor şi a spaţiilor verzi; organizarea 
de cursuri pentru promovarea protecţiei mediului; organizarea de activităţi sportive si de turism pentru 
promovarea un mod de viaţă sănătos; initierea de oricare alte proiecte si actiuni privind protectia 
mediului si dezvoltare durabila. 

 
Noiembrie 2009 – martie 2010 
Manager Marketing 
Coordonarea managerilor de marketing, din regiunea Sud – Est a României, din cadrul societății 

prin punerea în aplicare atât a planurilor și strategiilor oferite de societate cât și implementarea de noi 
strategii, cu scopul de a atinge obiectivele activităților din cadrul societății 

S.C. Petromar Intermed S.R.L. Str. Olari, nr. 12, București 
Colectarea deșeurilor periculoase, activități în domeniul petrolier, de la comercializarea produselor 

la colectarea reziduurilor petroliere, precum și preluarea altor deșeuri 



 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Noiembrie 2005 – noiembrie 2008 
referent 
Consiliere şi secretariat 
Parlamentul României, Bucureşti 
Cabinet Parlamentar 

 

Activităţi profesionale şi sociale 
 
Februarie 2022 Reprezentantul Consiliului Local Galaţi în Comisiile de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitare de 
stat din municipiul Galaţi: Grădiniţa cu program prelungit Croitoraşul cel Viteaz, Grădiniţa cu program 
prelungit Prichindel. 

Noiembrie 2021 Reprezentantul Consiliului Local Galaţi în Comisiile de evaluare a probei de 
interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitare de stat din municipiul Galaţi: Grădiniţa cu program prelungit Motanul Încălţat, Şcoala 
Gimnazială nr. 17, Şcoala Gimnazială Dan Barbilian. 

August 2021 – aprilie 2022 Membru în comisia de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor 
proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome 
„Administrația Zonei Libere Galați”. 

Aprilie 2021 – iulie 2022 Reprezentant supleant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a 
Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. 

Aprilie 2021 – aprilie 2022 Reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților 
la societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. 

Februarie 2021 – aprilie 2022 Membru în comisia de soluționare a contestațiilor aferente 
propunerilor de proiecte/programe sportive inițiate de către organizațiile sportive. 

Februarie 2021 – aprilie 2022 Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați: 
Grădinița cu program prelungit „Motanul Încălțat”; Grădinița cu program prelungit „Croitorașul cel 
viteaz”; Școala Gimnazială nr. 17; Școala Gimnazială nr. 22; Școala Gimnazială nr. 26; Școala 
Gimnazială nr. 29; Școala Gimnazială „Dan Barbilian”; Clubul Sportiv Școlar Galați; Grădinița cu 
program prelungit „Bambi”; Grădinița cu program prelungit „Alexuta”; Grădinița cu program prelungit 
„Clever Kids”. 

2016 – 2020 Reprezentantul Primarului Municipiului Galaţi în consiliul de administraţie a unităţii de 
învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 22. 

2010 – 2016 vicepreşedinte PES Activists România; 
2010 – 2016 vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană a Tineretului Social Democrat Galaţi; 
2007 – prezent coordonat PES Activists Galaţi; 
2005 – 2010 Secretar al Organizaţiei Judeţene a Tineretului Social Democrat Galaţi; 
2004 – prezent membru Partidul Social Democrat. 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Cercuri ştiinţifice studenţeşti 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

2009 – 2011 
Master 
Profil: Ingineria Mediului 
Specializarea: Calitatea Mediului și Dezvoltare Durabilă 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor 
 
2007 – 2010 
Specializarea: Administraţie Publică 
Facultatea Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov 
 
2005 – 2009 
Inginer 
Profil: Ingineria Mediului 
Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie 
Mai 2011 locul II, lucrarea Energii regenerabile și eficiența energetică în prelucrarea biomasei 
Mai 2009,  lucrarea Situaţia actuală şi de perspectivă privind utilizarea resurselor regenerabile de 

energie  
Mai 2007 locul I, lucrarea Resurse Energetice Regenerabile – Biomasa 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – Facultatea de Mecanică 

 

Cursuri de formare, seminarii 
 
Martie 2022 – Curs perfecţionare Inspector Protecţie Civilă (desfăşurat la Centrul Naţional de 

perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani); 
Aprilie – Mai 2019 – Curs Manager Inovare – cod COR 242106; 
Martie – Aprilie 2016 – Curs Inspector Protecție Civilă – cod COR 121303; 
Iulie - August 2015 – Curs Cadru Tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor – 

cod COR 541902; 



Noiembrie – decembrie 2013 – Curs Manager Proiect; 
August 2013 - Școala Politică de vară a Tineretului Social Democrat; 
Septembrie 2012 – aprilie 2013 – Programul de educație managerială al Fundației Naționale a 

Tinerilor Manageri FNTM (module de instruire: Management strategic, Management financiar, 
Management de proiect, Plan de afaceri, Inițiere IT pentru mediul de afaceri); 

August 2011 - Școala Politică de vară - LSSD Zimnice; 
Aprilie 2011 – Academia Social Democrată PES Activists Galați; 
Martie 2011    -      Dobândirea de Cunoștințe în Vederea Elaborării Strategiei Locale prin FEP; 
2010 – 2011 - „Bursa Friedrich Ebert pentru tineri politicieni.” Chișinău (Moldova), Sinaia 

(România); 
Septembrie 2010 - Școala de Pregătire a Tineretului Social Democrat; 
Martie 2010     –    Metode și instrumente de educație non-formală în context Tineret în Acțiune; 
Octombrie 2009 – Program Intensiv Erasmus ”Strategies, Applicațions and Methodologies of Waste 

Recovery” Rimini – Italia; 
Septembrie 2009 – Congresul Internațional al PES Activists, Viena (Austria); 
Septembrie 2007 - Școala de Pregătire a Tineretului Social Democrat; 
Aprilie 2005 - Politicile Uniunii Europene în domeniul liberei circulaţii a persoanelor, a serviciilor, a 

bunurilor şi a capitalurilor; 
Aprilie 2005     -    Costuri şi beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană; 
Iulie 2004       -      Cursuri de utilizare a calculatorului. 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C
1 

Utilizarea 
competentă 

B
2 

Utilizarea 
independentă 

B
2 

Utilizarea 
independentă 

B
2 

Utilizarea 
independentă 

A
1 

Utilizarea 
limbii 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sistem de operare Microsoft Windows, Microsoft Office, Reţele de calculatoare, Internet, CorelDRAW 

Permis de conducere Categoria B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

