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Aug 2012-Prezent Administrator, Senior Management Consultant 

C&C Expert Center SRL, Bucureşti (România) 

Administrarea activită�i întregii societă�; Consultanţă managerială de specialitate privind procese de 
atragere de capital pentru societăţi din domeniul IT şi construcţii (listare pe piaţa AeRO, fonduri private 
de investiţii, plasamente private); Consultanţă managerială acordata în vederea întocmirii de 
Prospecte de Emisiune, Teaser, MoU, prezentari de companie, etc. pentru clienţii societă�i; realizarea 

· de diagnoze organizaţionale, optimizarea structurii organizatorice a organizaţiilor clienţilor societăţii (în
domeniul asigurărilor); Realizarea de Studii de Fezabilitate şi Planuri de marketing (în domeniul
construcţiilor imobiliare); Implementarea proceselor de management al riscurilor, cost-cutting,
process-mapping; Reprezentant permanent în cadrul Dep. Control-Intern al Cubic Evolution SA
(organizare, procedurare activitate, verificare a activitatii directorilor societalii); Evaluarea riscurilor,
vulnerabili tăţilor şi tendinţelor şa nivelul clienţilor societăţii; Consultanţă managerială acordata clien�lor
societătii; Consultanţă financiară acordată în vederea ob�nerii de finanţări bancare pentru clienţii
societăţii.

Business or sector Consultanţă în afaceri şi management 

lan 2018 -Aug 2018 Director Executiv 

Cubic Evolution SA, Bucureşti (România) 

Asigurarea conducerii operaţionale a societăţii; Reprezentarea societăţii în faţa instituţiilor bancare 
finanţatoare; Organizarea, coordonarea, planificarea, verificarea şi controlul direct al activităţilor de 
Cost Cutting, Bugetare si Process mapping; reducerea cheltuielilor operaţionale ale societăţii cu 17%; 
Negocierea contractelor de achiziţii material-manoperă cu partenerii societă�i; Elaborarea şi 
implementarea procedurilor de lucru în cadrul companiei; Fumizarea tuturor informaţiilor 

Business or sector Dezvoltare imobiliară 

Mai 2003-Aug 2012 Director general adjunct, Membru Consiliu de Administraţie 

RHS Company SA, Bucureşti (România) 

Stabilirea direc�ilor principale de activitate si dezvoltare ale societă�i; stabilirea sistemului contabil şi de 
control financiar, aprobarea planificării financiare; pregătirea raportului anual; stabilirea obiectivelor 
generale ale societă�i şi aprobarea obiectivelor la nivel de direcţie şi departament, urmărirea 
permanentă a realizării acestora; realizarea planurilor de afaceri pe perioade de 3-5 ani, susţinerea 
acestora în cadrul AGA; stabilirea politicii de personal şi de salarizare; controlul permanent al activităţii 
desfăşurate în cadrul societăţii; aprobarea oricărei angajări patrimoniale a societăţii de către Directori 
peste plafoanele aprobate; solicitarea de explicaţii Directorilor societă�i în cadrul şedinţelor CA; analiza 
bugetelor de venituri si cheltuieli, pe directii si departamente, propune Bugetul consolidat către AGA: 
convocarea AGA si ĂGEA, implementarea· hotarârilor adoptate; Întocmirea structurii de personal, 
aprobarea organigramei societăţii, preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea structurii 
organizatorice a societăţii; Stabilirea strategiei de investi�i în piaţa de capital din România (BVB), 
administrarea portofoliului de acţiuni al societăţii; Domeniile de activitate aflate sub control direct: 
Credit-Control, Juridic, HR, IT/Software, M&A, lnvestitii; Asigurarea managementului şi organizarea 
întregii activităţi din cadrul departamentului M&A, controlul activită�lor desfăşurate de către companiile 
din Grup, participare la elaborarea planului de dezvoltare firmelor din Grup - ne
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