
                                                                                                                          

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T  

 

 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume şi prenume PLOSCEANU FLORENTINA GABRIELA 
 

Adresă Bucuresti, Bdul. Mircea Voda nr. 50, bl. M 20, et. 4, ap. 42, sector 3 

Telefon 0744320269, 0755024647 

Fax  

E-mail personal gabriela_plosceanu@minind.ro 

Naţionalitate romana 

Data naşterii 

Starea civila 

21.08.1967 

Divortata, 1 copil 

 

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ  

• Data (de la – până la) 1992- octombrie 2007 

• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Industriilor ( sub diverse denumiri, iar din aprilie 2007 Ministerul 
Economiei si Finantelor) 

• Tipul de activitate sau sectorul  Privatizare, legislatie, activele statului 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Consilier superior 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborare si promovare acte normative, atestare drept de proprietate 

  

• Data (de la – până la)  Octombrie 2007- decembrie 2008 

• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei si Finantelor 

• Tipul de activitate sau sectorul Politica industriala, resurse minerale, petrol si gaze 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Director cabinet 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare cabinet secretar de stat 

  

• Data (de la – până la) decembrie 2008 – februarie 2009 

• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei 

• Tipul de activitate sau sectorul  

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Consilier superior 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Atestare drept  de proprietate 

  

 

• Data (de la – până la) 

 

februarie 2009 – mai 2012 

• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

• Tipul de activitate sau sectorul Mediu de afaceri si politica industriala, energie, aparare, fonduri structurale 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Director cabinet 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonare cabinet secretar de stat 

 



• Data (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

Tipul de activitate sau sectorul 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

Data (de la – până la 

• Numele şi adresa angajatorului 

Tipul de activitate sau sectorul 

Ocupaţia sau poziţia deţinută 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

mai 2012 – iulie 2012 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

 

Consilier superior 

Atestare drept de proprietate 

 

 

 

Iulie 2012 – prezent 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri 

Politica industriala si resurse minerale 

Director cabinet  

Coordonare cabinet secretar de stat 

  

 EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 Data (de la – până la) 

 Numele şi felul 
organizaţiei furnizoare de 

educaţie sau training 

 Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Diploma obţinuta 

 Nivelul în clasificarea 
naţională  

                (dacă este cazul) 

 

 Data (de la – până la) 

 Numele şi felul 
organizaţiei furnizoare de 

educaţie sau training 

 Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Diploma obţinuta 

 Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

      Nivelul în clasificarea naţională 

     

• Data (de la – până la) 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Diploma obţinuta 

      Nivelul în clasificarea naţională 

 

 1987 – 1992 

I.C.Bucuresti – Facultatea de Masini si Utilaje pentru Constructii 

 
 

Inginer mecanic 

 

DIPLOMA 

 

 

 

 

 

2007 - 2011 

Facultatea de Drept si Administratie Publica – Universitatea Spiru Haret 

 

 

drept 

 

licenta 

 

 

 

 

 

2008 - 2010 

S.N.S.P.A Bucuresti 

 

Master :  Managementul afacerilor publice 

 

 

ABILITATI PERSONALE SI 
COMPETENTE 

 LIMBA  MATERNA 

LIMBI STRAINE 

  

 

 

 ROMANA 

FRANCEZA  

• Citit   bine 

• Scris   bine 

• Vorbit  Satisfacator 



 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

Bun comunicator si organizator 

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  

ORGANIZATORICE 
 

Adaptabilitate, abilitati in gestionarea resurselor umane, abilitati de 
mediere si negociere 

  

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

MS WINDOWS, MS OFFICE: WORD,EXCEL, INTERNET,  

Carnet de conducere tip B 

  

 


