
Curriculum vitae

lnformatii persona[e
Nume/Prenume

Adresa
Telefon/fax

E-mail

Nationalitate

Data nasterii

Experienta profesionala
Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat
Numele si adresa

angajatorului

Tipul activitatii sau
sectorul de  activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat
Numele si adresa

angajatorului

Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Roman

28.07.1962

- 1990 - prezent

-   Presedinte
-   Liga de Unitate a Sindicatelor Libere din  Municipiul  Bucuresti

Confederatia Sindicatelor Democratice din  Romania

-2005 - prezent
- Membru

-Consiliul de Administratie S.C.  EGNATIA SECURITIES S.A.

Bucuresti
-societate de servicii si investitii financiare (societate in  lichidare)

-2005 - prezent
- Membru

- Consiliul de Administratie S.C.  PREFAB S.A.  Bucuresti

-societate producatoare de materiale de constructie

- 2002 - 2005

-Presedinte
-Consiliul de Administratie S.C.  "NETINVEST" S.A.  Bucuresti

- societate valori mobiliare

-  2004 - prezent
-   Membru



Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

-   Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din  Romania

- 1990 - 2000

-   Membru

-   Comitetul  Executiv Confederatia  Nationala a Sindicatelor Libere
din  Romania -Fratia -"CNSLR-FRATIA"

-  2000 - prezent

-   Membru

-   Consiliul  National al Confederatiei Sindicatelor Democratice din
Romania - CSDR

-  2000 - prezent
-   Membru

-   Biroul  Executiv National al Confederatiei Sindicatelor Democratice
din  Romania -CSDR

-1996 -2000

-Consilier general

-   Consiliul  General  al  Municipiului  Bucuresti

-1996 -2000

-   Membru

-   Comisia economica a Consiliului  General al  Municipiului  Bucuresti

-1996 -2000

-   Membru

-   Comisia de patrimoniu  a Consiliului  General al  Municipiului

Bucuresti
-   Comisia de vanzare a spatiilor comerciale a Consiliului General al

Municipiului  Bucuresti

-1996 -2000

-   Membru

-   Comitetul  Prefecturii Municipiului  Bucuresti de adoptare a
masurilor operative de combatere activa a somajului in Municipiul
Bucuresti



Perioada
Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Perioada
Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

- 2000 - prezent
-   Membru

-Comisia de dialog social a Municipiului  Bucuresti -Prefectura Muni-

cipiului  Bucuresti

-2000 - prezent

-   Membru

-Consiliul Consultativ al Agentiei  Municipale pentru Ocuparea For{ei

de Munca  Bucuresti -Ministerul  Muncii si Justitiei Sociale

-2000 - prezent
-   Membru

-Comisia de dialog social din  Ministerul Apararii  Nationale

-2000 -2012

•   Membru

-Comisia de dialog social din  Ministerul Administratiei si  lnternelor

-2000 - prezent
-   Membru

-Comisia de dialog social din  Ministerul Comunicatiilor si   Societatii

lnformationale

-2002 - prezent

- Membru fondator

-Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Formarea  Profesionala al  Municipiului  Bucuresti

-2011

- Expert pentru monitorizarea PAS in  invatamant

-Proiectul finantat din  FSE (lD proiect:  37932)

-2013 -prezent

- Membru

-Consiliul Consultativ al  lnspectoratului Teritorial de Munca  Bucuresti

Ministerul  Muncii si Justitiei sociale                                                                      /



Perioada

Functia sau postul ocupat

Numele si adresa
angajatorului

Educatie si formare
Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Numele si tipul  institutiei
de invatamint

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Numele si tipul  institutiei
de invatamint

Perioada
Calificarea / diploma

obtinuta

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

Perioada

Calificarea / diploma
obtinuta

-2016 -prezent

-Presedinte Comisia pentru drepturi si liberiati cetatenesti  ,egalitate de

Sanse si de tratament a Consiliului  Economic si  Social
- Consiliul  Economic si  Social

1996-2000

Licenta Stiinte juridice -specializarea  Drept

Academia de Politie "Alexandru  loan Cuza"

Facultatea de drept -Universitatea "Hyperion" -Bucuresti

1977-1981

Bacalaureat

Colegiul  National "Gheorghe  Lazar"  Bucuresti

2005
Seminar profesional "Jurisprudenta unitara privind solutionarea
conflictelor de munca" -diploma  Uniunea Colegiilor Consilierilor
Juridici din  Romania

2005
Seminar profesional " Formare de formatori"-diploma " Organizatia

lnternationala a  muncii "

2009
Seminar international "  Restructurarea in statele  Uniunii  Europene -

Studiu caz pariicular Romania -sub egida Parieneriatului Social
European ,  ETUC/CES,  BusinessEurope,  UEAPME, CEEP

2010

Seminar international pentru Confederatiile sindicale reprezentative
din Europa centrala si de Est privind  relatiile de munca in baza
acordurilor cu  Banca Mondiala si   Fondul  Monetar lnternational
Viena 2010

Sub egida  lMF,  Banca Mondiala,  Joint Vienna  lnstitute,  lTUC

2011

Seminar international Sanatate si siguranta la locul
sectorul educatiei

4



Sub egida Centrului European de lnformare a muncitorilor (EZA)

Aptitudini si
competente personale

Limba materna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba ENGLEZĂ

Limba FRANCEZA

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis de conducere

lnformaţii suplimentare

Romana

Înţel egere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare laconversaiie Discurs oral Exprimare scrisă

82
UTILIZATOR

82
UTILIZATOR

81
UTILIZATOR

81
UTILIZATOR

81
UTILIZATOR

lNDEPENDENT lNDEPENDENT lNDEPENDENT lNDEPENDENT lNDEPENDENT

C1
UTILIZATOREXPERIMENTAT

C1
UŢILIZATOR

82
UTILIZATORlNDEPENDENT

81
UTILIZATORlNDEPENDENT

81
UTILIZATORlNDEPENDENT

EXPER lMENTAT

-      spiritdeechipa;
-      buna capacitate de comunicare obtinuta  in cadrul dialogurilor

sociale si  negocierilor;
-     capacitate de adaptare la diferite medii sociale

-      spirit organizatoric;
-     experienta buna a managementului echipei
-     aptitudini pentru informatie de maxima noutate si cunoastere

-buna stapanire a instrumentelor Microsof office (Word,  Excel,
Power Point);

-pictura

-     caritate si ajutorarea claselor sociale defavorizate
-     vicepresedinte oNG

I categoria 8

-      membru asociatie profesionala -Uniunea colegiilor consilierilor
Juridici din  Romania

-      stagiu  militar:  satisfacut
-stare civila:  casatorit,1  copil


