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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 

Informatii personale  

Nume / Prenume State Ana-Maria 

  

    

  
  

  
  

  
  

Experienta profesionala 
 

 

Perioada Iunie 2016 – prezent 

Functia sau postul ocupat Șef Serviciu Relații Externe 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               
 

                             Numele angajatorului 

- organizarea și conducerea activităților Serviciului Relații Externe, conform obiectului de activitate 
și atribuțiilor acestului serviciu, în concordanță cu politica managerială în domeniu 

- coordonarea activitatii de taximetrie la comanda 

- implementarea ghidului de identitate vizuala 
- alcatuirea strategiilor de imagine ale CN AB SA 
- reprezentarea companiei la expozitii internationale de profil 
- gestionarea raspunsurilor la petitii 
- reprezentarea CNAB în AGA Tarom 

 
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. 
 

Perioada Martie 2016 – Noiembrie 2016 

Functia sau postul ocupat Membru Adunare Generală a Acționarilor 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               

                             
                             Numele angajatorului 

- aprobarea si supervizarea activității managementului instituției  

- aprobarea planului de administrare a companiei 
- analizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de 

management 
- propunerea de recomandări pentru buna organizare și funcționare a companiei 
- propunerea de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate 
- selectarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație 

 
CN TAROM SA 
 

Perioada Noiembrie 2015 – Iunie 2016 

Functia sau postul ocupat Consilier cabinet Secretar de Stat – domeniu aviație și rutier 

Principalele activitati si responsabilitati 
                                
 
                               
 

                              
                                 Numele angajatorului 

- coordonarea comunicării interne 
-      coordonarea relației cu presa  

- gestionarea unor activități specifice cabinetului 
- asigurarea relației cu instituțiile din subordinea cabinetului 

 
Ministerul Transporturilor 
 

Perioada Iunie 2014 – Octombrie 2015 

Functia sau postul ocupat Președinte Consiliu de Administrație 



Pag 2/6- Curriculum vitae  
State Ana-Maria 

 

 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               

                             Numele angajatorului 

- aprobarea si supervizarea activității managementului instituției  

- aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activității spitalului 
- avizarea structurii organizatorice a spitalului 
- analizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de 

management 
- propunerea de recomandări pentru buna organizare și funcționarea spitalului 

 
Spitalul Clinic CF 2 București 
 

Perioada Iunie 2014 – Octombrie 2015 

Functia sau postul ocupat Membru Consiliu de Administrație 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               

                             Numele angajatorului 

- aprobarea si supervizarea activității managementului instituției  

- aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activității spitalului 
- avizarea structurii organizatorice a spitalului 
- analizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de 

management 
- propunerea de recomandări pentru buna organizare și funcționarea spitalului 

 
Spitalul Clinic CF Constanța 
 

Perioada Aprilie 2014 – Decembrie 2014 

Functia sau postul ocupat Consilier cabinet Secretar de Stat – domeniu aviație și medical 

Principalele activitati si responsabilitati 
                                
 
                               
 

                              
                                 Numele angajatorului 

- coordonarea comunicării interne 
-      coordonarea relației cu presa  

- gestionarea unor activități specifice cabinetului 
- asigurarea relației cu instituțiile din subordinea cabinetului 

 
Ministerul Transporturilor 
 

Perioada Ianuarie 2014 – Noiembrie 2015 

Functia sau postul ocupat Șef Serviciu Relații Externe 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               
 

                             Numele angajatorului 

- organizarea și conducerea activităților Serviciului Relații Externe, conform obiectului de activitate 
și atribuțiilor acestului serviciu, în concordanță cu politica managerială în domeniu 

- coordonarea activitatii de taximetrie la comanda 

- implementarea ghidului de identitate vizuala 
- alcatuirea strategiilor de imagine ale CN AB SA 
- reprezentarea companiei la expozitii internationale de profil 
- gestionarea raspunsurilor la petitii 

 
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. 
 

Perioada Noiembrie 2012 – ianuarie 2014 

Functia sau postul ocupat Sef Serviciu Strategie si Identitate de Brand 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               
 
 
 

                             Numele angajatorului 

- organizarea și conducerea activităților Serviciului Strategie și Identitate de Brand, conform 
obiectului de activitate și atribuțiilor acestului serviciu, în concordanță cu politica managerială în 
domeniu 

- coordonarea activitatii de taximetrie la comanda 

- implementarea ghidului de identitate vizuala 
- alcatuirea strategiilor de imagine ale CN AB SA 
- reprezentarea companiei la expozitii internationale de profil 
- gestionarea raspnsurilor la petitii 

 
 
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. 
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Perioada Iunie 2012 – Octombrie 2012 

Functia sau postul ocupat Membru Consiliu de Administrație 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
                                
 
                               

                             Numele angajatorului 

- aprobarea si supervizarea activității managementului instituției  

- aprobarea măsurilor pentru dezvoltarea activității instituției 
- analizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de 

management 
- propunerea de recomandări pentru buna organizare și funcționare a instituției 
- propunerea și aprobarea măsurilor de recuperare a prejudiciilor constatate 

 
Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR 
 

Perioada Iunie 2010 – noiembrie 2012 

Functia sau postul ocupat Consilier comunicare cabinet președinte 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
 
 
                               Numele angajatorului 

- intocmirea materialelor de presa (comunicate, anunturi de presa) 
- intocmirea materialelor pentru site-ul Departamentelor PSD 
- designul site-ului http://departamente.psd.ro 
- asigurarea permanentei pentru anumite departamente 
- monitorizarea evenimentelor politice 
- activitati specifice functionarii Departamentelor PSD 
- alcătuirea Programului de guvernare al PSD, lansat în 2010 
- organizarea Atelierelor Viitorului, în cadrul reuniunilor Consiliului Național 
 
Consiliul National al Partidului Social Democrat 
 

Perioada Februarie 2010 – mai 2010 

Functia sau postul ocupat Consultant relatii cu presa 

Principalele activitati si responsabilitati 
 
 
 
 
 

                         Numele angajatorului 

- intocmirea materialelor de presa (declaratii, comunicate, anunturi de presa) 
- citirea si corectarea transcrierilor conferintelor de presa si a emisiunuilor TV 
- asigurarea relatiei cu presa 
- trimiterea materialelor catre presa, membri de partid si site 
- actualizarea bazelor de date cu membri de partid si jurnalisti 
 
Consiliul National al Partidului Social Democrat 
 
 

Perioada Februarie – Septembrie 2008 

Functia sau postul ocupat Consilier – Birou Presa PSD 

Principalele activitati si responsabilitati - redactare comunicate si declaratii politice 
- asigurarea relatiei cu presa 
- insotirea Presedintelui PSD in deplasarile in teritoriu 
- realizarea fotografiilor din deplasari 
- coordonarea echipei de cameramani 
- realizarea materialelor de comunicare corespondente deplasarilor in teritoriu (inregistrari audio, 
comunicate) 
- participarea la organizarea diferitelor evenimente contextuale (lansari de candidati, petrecere de 
martisor 2008, comitete executive) 

Numele angajatorului Consiliul National al Partidului Social Democrat 

Perioada 2006 – februarie 2010 

                    Functia sau postul ocupat  Sef Serviciu Comunicare Electronica/Consilier comunicare electronica al Presedintelui PSD 

http://departamente.psd.ro/
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Principalele activitati si responsabilitati - conceperea si implimentarea strategiei de comunicare electronica a PSD 
- designul, dezvoltarea si intretinerea website-ului PSD 
- realizarea si dezvoltarea forumului de discutii al PSD 
- coordonarea activitatii Serviciului de Comunicare Electronica al PSD  in domeniul promovarii si 
designului 
- promovare electronica a PSD, proiectelor curente si ideologiei social-democrate 
 

Numele angajatorului Consiliul National al Partidului Social Democrat 

  

Perioada 2001 - 2010  

Functia sau postul ocupat Contabil 

Principalele activitati si responsabilitati - contabilitate primară  
- compleatre declarații  
- evidența personalului 
 

Numele angajatorului SC Pigment SRL Târgoviște 
  

 
 

 

Educatie si formare  

Perioada 2016 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

Limba engleză 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Certificat IELTS Academic, British Council 

Perioada 2014 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- comunicare  
- infrastructuri critice din România 
- securitate si siguranta nationala 
- intelligence si cultura de securitate 
- institutii europene 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național de Apărare, Curs Introducere in Securitatea Nationala 

Perioada   2012 
 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- comunicare politica 
- strategie politica 
- securitate si siguranta nationala 
- management electoral 
- institutii europene 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Scoala Europeana „Ovidiu Sincai”, Curs Post-univerisitar 

Perioada 2008-2009 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- management politic 
- doctrine contemporane 
- politologie 
- management electoral 
- managementul institutiilor europene 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Institutul Social Democrat „Ovidiu Sincai”, Master specializarea Management Politic 

Perioada 2009 
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Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- comunicare politica 
- organizare politica 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Fundatia „Friedrich Ebert”, Bursa pentru tineri politicieni 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- metode de cercetare sociologica 
- doctrine contemporane 
- politologie 
- marketing electoral 
- management electoral 
- managementul institutiilor europene 
- managementul proiectelor 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice, 
Master specializarea Constructie politica si Management Electoral 

  
  

Perioada 2001-2005 
  

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- contabilitate finaciara, contabilitate de gestiune, contabilitate bancara, contabilitatea institutiilor 
publice, contabilitate aprofundata 
- management 
- marketing 
- sisteme informatice, informatica de gestiune, programarea sistemelor informatice 
- finante publice, fiscalitate 
- istoria gandirii economice, micro-economie, macro-economie, economie mondiala 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Valahia”, Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Contabilitate si Informatica 
de Gestiune 

Perioada  2001-2005 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- filozofie, politologie, drept roman 
- drept civil, dreptul muncii, dreptul familiei, obligatiile civile, dreptul contractelor, dreptul succesiunilor 
- drept penal, criminologie, criminalistica, medicina legala, sociologie juridica 
- drept international, dreptul tratatelor 
- drept comercial 
- drept administrativ 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Valahia”, Facultatea de Stiinte Juridice, specializarea Drept 

  

Perioada 1997-2001 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National Economic si de Servicii „Ion Ghica” Targoviste, profil Finante - Contabilitate 

  

Perioada 1997 

Domenii principale studiate / 
competente dobandite 

- utilizare computer 
- Microsoft Office 

  - Norton Commander 
 

Numele si tipul institutiei de învatamant 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Constantin Brancoveanu” Targoviste, Curs avizat Ministerul Educatiei si Cercetarii 

  

Aptitudini şi competente 
personale 
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Competente si abilitati sociale - spirit de echipa, dobandit in numeroasele proiecte de echipa coordonate 
- abilitati de adaptare la medii de lucru multiculturale, castigate in proiectele internationale desfasurate 
- abilitati de comunicare si persuasiune 
- experienta in relatia cu publicul 
- capacitate de lucru in conditii de stres si termene limita 
- comportament etic si profesional 
- flexibilitate si capacitate de invatare  

  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

- leadership  
- capacitate de motivare ai orientare a echipei 
- abilitati organizationale si logistice 
- capacitate de analiza strategica si adaptabilitate 
- experienta in managementul de proiect, administrarea unui buget si etapizarea activitatilor 
- experienta in negocieri si comunicare institutionala 
- experienta in crearea si dezvoltarea retelelor de voluntari 
- experienta in organizarea de traininguri si alte instrumente de management si dezvoltare a resurselor 
umane 

  

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

- internet browsing 
- procesare text, calcul tabelar, prezentari, baze de date (Microsoft Office ) 
- prelucrare si design grafic (Adobe Photoshop, Picasa) 
- programare contabila (Acces, Excel, Visual Fox, Fox Pro, Norton Commander) 
- programe fiscale oferite de institutiile statului 

  

Permis de conducere Categoria B, 2001 
  

Limba materna Romana 
  

 

 

 

Limbi straine cunoscute 

 

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Comprehensiune Vorbit Scris 

  Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Engleza  C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat 

Franceza  C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat C2 Avansat 

Italiana  B2 Mediu B2 Mediu B1 Mediu B2 Mediu B1 Mediu 

Spaniola  B2 Mediu B2 Mediu A2 Incepator B1 Mediu A2 Incepator 

Germana  A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator A1 Incepator 
 

(*) Cadrului european de referinta pentru limbi 

 


