CURRICULUM VITAE
administratori PREFAB S.A.

MILUT PETRE MARIAN - Presedinte Consiliu de Administratie
(nascut la data de 29 decembrie 1955, Craiova) este inginer . In perioada 2000-2002 este profesor asociat la
Colegiul National de Aparare Bucuresti. In perioada 1991-1993 este director general la METAR INT'L(joint-venture
romano-american). In perioada 1982-1993 este sef atelier teritoriu IRUC. In perioada 1981-1982 este inginer sistem
la Hewlet Pakard Romania. In perioada 1980-1981 este inginer la IAMSAT Bucuresti. Din anul 1998 si pana in
prezent este presedinte al Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.Bucuresti. Din anul 1993 si pana in prezent
este presedinte al Consiliului de Administratie al Romerica International S.R.L. Bucuresti.
Specializari externe :
1997-1999 –consultant al Bancii Mondiale pentru Romania (conferinte,dezbateri,sesiuni de lucru);
1998 - Universitatea Cambridge U.K. ( cursuri de dialog social si relatii institutionale);
1994-1997 – USA –Atlanta, Ro-Merica Inc (implementarea sistemelor de process medicale in Romania);
1993-1994 – USA- New York, Business Plan, World Trade Center ( marketing bursa si tranzactii);
1992-1993 – USA – California, SUN, Rockwell, Mitsubishi ( tehnologii de comunicatii informatica);
1986-1987 – Germania – Robotron, Siemens (corelarea sistemelor informatice ale companiilor germane cu sisteme
de calcul romanesti)

IONESCU MARIAN VALENTIN – Membru al Consiliului de Administratie
(nascut la data de 3 septembrie 1961, Bucureşti) este jurist român, fost consilier prezidenţial al
preşedintelui României, Emil Constantinescu in perioada 5 septembrie 1997 - 5 decembrie 1997 si apoi ministru al
privatizarii din decembrie 1997 pana in 14 aprilie 1998.
A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în anul 1991, titlul lucrării de diplomă fiind
Operaţiuni de leasing în comerţul internaţional. A intrat în viaţa politică în anul 1990. În ianurie 1997, cu sprijinul
PNT-CD a devenit preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Privatizare. Ca preşedinte al acestei agenţii
guvernamentale şi apoi în funcţia de ministru al privatizării, a iniţiat o serie de politici prin care au fost introduse în
legislaţie leasing-ul, franciza, organizarea si funcţionarea burselor de mărfuri, precum si fondurile cu capital de risc.
De asemenea, a iniţiat revizuirea legislaţiei privitoare la privatizarea sectorului industriei manufacturiere şi de
servicii, ceea ce a impulsionat procesul de dezetatizare a economiei în intervalul 1997-1999. Pentru o scurta
perioadă a deţinut funcţia de consilier prezidenţial al preşedintelui României (septembrie - decembrie 1997), după
care s-a reîntors în structura guvernului, ca ministru al privatizării.
Din anul 1998 isi desfasoara activitatea in sectorul privat. A lucrat in calitate de consultant in mai multe
proiecte cu finantare USAID, PHARE, UNDP sau Grupul Bancii Mondiale, in domenii precum guvernanta
corporativa, microcreditare, clustere industriale, privatizare si restructurare, Agenda Locala 21, descentralizare
fiscala. Din anul 2005 si pana in septembrie 2015 isi desfasoara activitatea de consultanta in cadrul firmei proprii
S.C. Unic Management Consulting SRL specializata in evaluari corporative, restructurari, planificare strategica
corporativa, guvernanta corporativa. Din 10 august 2010 si pana in 08 august 2016 a fost membru in CA al Prefab
SA.
In perioada septembrie 2015 - noiembrie 2016 este consilier cabinet ministru afaceri interne in cadrul Ministerului
Afacerilor Interne. In perioada decembrie 2015 - august 2016 este consilier cabinet ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor varstnice in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice.
In perioada august 2016 - ianuarie 2017 este secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice.
Incepand cu data de 23.06.2017 este membru in CA al Prefab SA.

MILUT ANCA TEODORA – Membru al Consiliului de Administratie
(nascuta la data de 31 ianuarie 1989,Bucuresti) este architect, absolventa a Universitatii din Westminster,
Londra, Anglia, cu diploma de licenta in arhitectura, Institutul Regal de Arhitectura Britanica ( RIBA) Partea 1.
In perioada august 2009- ianuarie 2010 a lucrat part-time supervisor stand, MOMA foods, Euston Station,
Londra, Anglia.
In perioada decembrie 2010- martie 2011 a lucrat ca architect asistent, BCA London, 7a Lamb’ s Conduit
Passage, Londra, Anglia.
In perioada iunie 2011- octombrie 2011 a lucrat ca architect asistent, Geneto, Nakagyo, Kyoto, Japonia.
In perioada aprilie 2012- octombrie 2012 a lucrat ca architect asistent , Sinsa-Dong, Kangnam-gu, Koreea de
Sud.
Incepand din ianuarie 2013 pana in prezent este arhitect consultant la Prefab Invest Bucuresti, contribuind la
procesul de imbunatatire al eficientei in productie prin analizarea surselor de risipa si pierderi, cu recomandarea
solutiilor de remediere a acestor situatii.Asistenta in cercetarea si dezvoltarea eforturilor menite sa reduca costurile
dar in acelasi timp sa mentina calitatea prin evaluarea utilizarii de noi tipuri de ciment, aditivi si metode de armare
pentru gama de produse. Participa la intalnirile cu clientii si furnizorii, la negocieri, precum si la sedintele de
planificare a strategiei.
Incepand cu data de 23.06.2017 este membru in CA al Prefab SA.

