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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  IONESCU IONUȚ CORNEL 
Telefon  0722/620731 

E-mail personal  ionescu7777@gmail.com 
                                                                   Sex             Masculin  
                                  Data nastere             31.08.1977 

Naţionalitate  ROMÂNĂ 
 

 

 

 

 

 

                      • Data (de la – până la)            Octombrie 2020 – 12 Mai 2021                

       • Numele şi adresa angajatorului            Consiliul Județean Constanța  

        • Tipul de activitate sau sectorul            Cabinet Președinte CJC  

          • Ocupaţia sau poziţia deţinută            Consilier Președinte  

                    • Principalele activităţi şi  

                                   responsabilităţi 

 

 

 

• Data (de la – până la)  Iunie 2018-Iunie 2020 

• Numele şi adresa angajatorului  Uzina Termica Midia Navodari 

• Tipul de activitate sau sectorul   

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director Economic 

• 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 

 

 Efectuarea de  analize economico- financiare , elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli si 
definitivarea principalilor indicatori economico- financiari aferenti activitatii desfasurate , precum 
si propuneri in vederea rentabilizarii , optimizarii intregii activitati. 

 

Iunie 2020 – Octombrie 2020 

Compania Națională UNIFARM SA 

 

Director General Interimar - Compania Națională UNIFARM SA 

 

 

 

 

• Data (de la – până la)  Octombrie 2017 – Octombrie 2020 

• Numele şi adresa angajatorului  Compania Nationala UNIFARM SA  

• Tipul de activitate sau sectorul   

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Membru in Consiliul de Administratie 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Sabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare al Sociatatii, adoptarea deciziilor ce 
pot fi necesare si/sau recomandabile in vederea implementarii planului de administrare si 
strategiei de afaceri generale ale societatii.  
Indeplinirea criteriilor/ obiectivelor de performanta prevazute in contractule de administrare , in 
cocncordanta cu planul de administrare si cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor 
 

mailto:ionescu7777@gmail.com


                           Pagina 2/2 - Curriculum vitae  
Ionescu Ionut Cornel  

  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 
 

• Data (de la – până la)  Noiembrie 2013 – 2017 

• Numele şi adresa angajatorului  Medical System 2004  

• Tipul de activitate sau sectorul  Contract de Management  

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Manager /Director General  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 Crearea si implementarea strategiilor companiei pe piata din Romania . 

• Data (de la – până la)  Martie 2009- Ianuarie 2011  

• Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic C.F. Constanta  

• Tipul de activitate sau sectorul   

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director Financiar Contabil  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Efectuarea de  analize economico- financiare , elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli si 
definitivarea principalilor indicatori economico- financiari aferenti activitatii desfasurate , precum 
si propuneri in vederea rentabilizarii , optimizarii intregii activitati  

 
 

 

• Data (de la – până la) 

  

Martie 2009 – Decembrie 2007  

• Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic C.F. Constanta  

 

• Tipul de activitate sau sectorul 

  

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Manager  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborareaza pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata , planul de 
dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului impreuna cu ceilalti membri ai comitetului director 
sub atenta supraveghere a consiliului de administratie . Intreprinde masurile necesare si 
urmareste realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public . 

 
 
 
 

• Data (de la – până la)  Decembrie 2007 – Octombrie 2005  

• Numele şi adresa angajatorului   

• Tipul de activitate sau sectorul  Intermedical Bucuresti 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director de Vanzari  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Intocmirea si prezentarea Directorului General al rapoartelor cu propuneri si studii privind 
folosirea celor mai eficiente metode de imbunatatire a programelor de vanzari / de promovare a 
produselor in fuctie de cerintele pietei libere . 

   

   

   

   
   

   



                           Pagina 3/2 - Curriculum vitae  
Ionescu Ionut Cornel  

  

 

    

              
                    EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

• Data (de la – până la) 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

Discipilinele principale studiate  

• Diploma obţinută 

 

 

• Data (de la – până la) 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

• Diploma obţinută 

  

2005 – 2007  

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative  

Facutatea De Comunicare si Relatii Publice  

Masterat Comunicare si Relatii Publice  

Diploma de Master  

 

 

2007  

Scoala Nationala de Sanatatea Publica si Management Sanitar  

 

 

Certificat de atestare a competentelor profesionale 

 

 

   

                      • Data (de la – până la)  2000 – 2004  

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Facutatea de Stiinte Economice  

• Disciplinele principale studiate   Facultatea de Management  

• Diploma obţinută  Diploma  

 
 

• Data (de la – până la)  1996 – 2000 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

• Diploma obţinută 

 

 Universitatea de Marina Constanta  

Facultatea de Electromecanica Navala 

Nebrevetat 

   

 
   

• Data (de la – până la)  1992 – 1996  

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau training 

 Liceul Teoretic Traian  – Constanta 

• Diploma obţinută  Diploma Bacalaureat 

 
 

 

 

Limba maternă  Romana 

 

  

                           

 

 
                                    

  

 

Înțelegere Vorbi
re 

Scriere 

Ascultare Citir
e 

Participare 
la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
Nivel         
Ridicat  C2 

 
Fluent  C2 

 
Fluent  C2 

 
Fluent  C2 

Utilizator 
experimentat 

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI 

COMPETENŢE 
 

Autoevaluare 

Limbi străine 

Engleza 



                           Pagina 4/2 - Curriculum vitae  
Ionescu Ionut Cornel  

  

 

    

 

 

       

    Competenţe şi aptitudini                    
de utilizare a calculatorului 

      

 Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

  

 

Nivel avansat în operarea pe platforme MS Windows și în lucrul cu suita MS Office 

Absolvent curs ECDL  martie 2007 

Spirit de echipă, obiectivitate și exigență, nivel foarte bun de comunicare,  experienţă 

profesională diversificată 

Permis de Conducere   Categoria B – 09/ 1995  

                       

 

 
 

                         Data:                                                                                                               Semnătura: 

 

 

 

 

  


