Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Alexandru-Mădălin BOŢONEA
Bd. Iuliu Maniu nr. 65, Sector 6, Bucureşti (România)
madalin.botonea@electrocentralegrup.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2018–Prezent

Director General Adjunct
Electrocentrale Grup S.A.
Conducerea și coordonarea activității societății în următoarele domenii de activitate: exploatare,
investiții și finanțare proiecte, activități comerciale și de achiziții, activități de tranzacționare a energiei
și a certificatelor verzi, strategii de piață, încheiere a contractelor.

2016–Prezent

Administrator
Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz "Sf. Maria"
Reprezentant în Consiliul de Administrație din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

2017–2018

Consilier
Guvernul României, Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, Cabinet Secretar de Stat
Oferirea de consultanţă Secretarului de Stat din cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în
probleme specifice activităţii ministerului, participarea la elaborarea unor proiecte de lege la care
ministerul are calitatea de iniţiator, singur sau împreună cu alte ministere.

2016–2018

Inspector de Specialitate
Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Integrare Străini şi Diversitate, Serviciul pentru Dialog
Multicultural şi Diversitate
Coordonarea activităţilor Primăriei Municipiului Bucureşti privind integrarea locală a cetăţenilor străini
prezenţi pe teritoriul său, în vederea respectării principiilor diversităţii definite în Convenţia UNESCO.
Realizarea de schimburi de bună-practică şi experienţă cu instituţii relevante din străinătate, în
vederea creării Strategiei Municipiului Bucureşti privind integrarea locală a străinilor şi monitorizarea
procesului de implementare a standardelor europene şi internaţionale în domeniu.

2012–2018

Membru
Uniunea Generala a Industriaşilor din Romania (UGIR) - Sucursala Bucureşti
▪ Participarea la elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare a economiei şi a industriei,
precum şi de creştere a competitivităţii economiei romaneşti;
▪ Promovarea stabilităţii şi a coerentei legislative, îmbunătăţirea mediului de afaceri din România,
implementarea unui mecanism fiscal stabil, orientat către: investiţii, dezvoltare tehnologică şi creare
de locuri de muncă;
▪ Asigurarea unei relaţii de parteneriat social între administraţie, patronate şi sindicate pentru o
informare reciprocă în regim permanent asupra problemelor care sunt de de interes în
interacţiunea dintre administraţie şi entităţile socio-profesionale din România, în vederea asigurării
stabilităţii sociale;
▪ Stabilirea unor relaţii de muncă care să stimuleze creativitatea şi competenţa profesională.

2012–2018

Consultant
MHPP ENERGY SOMEŞ SRL, hidro - 1,86 MWh
Elaborare studii, management de proiect, trading energie şi schemă de suport, acces piaţă
reglementată OPCOM.
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Consultant
Samuel's MHPP SRL Lopătari, hidro - 0,840 MWh
Elaborare studii, management de proiect, trading energie şi schemă de suport, acces piaţă
reglementată OPCOM.

2012–2018

Consultant
Transenergo Microhidro SRL - retehnologizare, amenajare hidrotehnică pe Râul Topolog
Elaborare studii, management de proiect, trading energie şi schemă de suport, acces piaţă
reglementată OPCOM.

2012–2018

Consultant
Soliffen Export S.R.O. Praga, Energie din deşeuri 20 MWh - proiect Municipalitatea AMMAN, Iordania
(culegere date şi studiu prefezabilitate)
Elaborare studii, management de proiect, trading energie şi schemă de suport, acces piaţă
reglementată OPCOM.

2012–2018

Consultant
REPOWER A.G.
Elaborare studii, management de proiect, trading energie şi schemă de suport, acces piaţă
reglementată OPCOM.

2015–2016

Director General
S.C. SMA COM IMPEX SRL
▪ Realizarea cifrei de vânzări şi a profitului din vânzări în zona de acoperire în fiecare lună;
▪ Coordonarea întregii activităţi de vânzări în zona de acoperire (activitatea agenţilor de vânzări,
relaţia cu clienţii şi distribuitorii, vânzarea în magazine etc.);
▪ Asigurarea unui echilibru permanent al costurilor operaţionale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015–Prezent

Studii Doctorale
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti
Direcţia de cercetare: Filosofie politică şi morală

2012–2014

Masterat finanţat de ONU şi Ministerul de Externe, "Studii de
dezvoltare internaţională şi etica relaţiile internaţionale"
Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti
▪ Teorii şi strategii ale dezvoltării internaţionale;
▪ Dezvoltare şi instituţii;
▪ Conflicte şi probleme ale dezvoltării;
▪ Politicile UE în domeniul justiţiei, securităţii şi libertăţii;
▪ Etică socială şi politică;
▪ Multiculturalism, multilingvism şi dezvoltare internaţională;
▪ Dezvoltare durabilă.

2012–2013
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L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) et la Faculté de Sciences Politiques,
(l’Université de Bucarest)
▪ Théories et pratiques du politiq;
▪ Les transitions démocratiques;
▪ Contruction européenne, relations d'Etat et circulations intellectuelles;
▪ Société, guerre et violence;
▪ L'Europe moderne à travers le social;
▪ Régimes politiques et organisation des Etats;
▪ Identités et mémoires politiques dans la Roumanie post-communiste.

2009–2012

Studii de licenţă
Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti
▪ Teoria Generală a Dreptului;
▪ Filosofia Dreptului;
▪ Filosofie socială şi politică;
▪ Europenitate şi modernitate;
▪ Teorii etice;
▪ Filosofia ştiinţelor umane;
▪ Filosofia istoriei;
▪ Filosofia religiei;
▪ Estetică;
▪ Ideea europeană.

2009–2012

Studii de licenţă
Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti
▪ Regimul politic al Uniunii Europene;
▪ Relaţii internaţionale;
▪ Politică internaţională;
▪ Organizaţii internaţionale;
▪ Constituţionalism comparat;
▪ Teorii ale democraţiei;
▪ Istoria ideilor politice;
▪ Comunicare politică;
▪ Sociologie politică.

2005–2009

Studii liceale
Colegiul Naţional "Sf. Sava"
Profil matematică-informatică

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare
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Citire
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conversaţie
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engleză

C2

C2

C2

C2

C2

franceză

B1

B2

B1

B1

B1

spaniolă

A2

A2

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Am abilităţi de ţin de retorică, comunicare şi transmiterea clară şi nedistorsionată a mesajelor. Îmi
place să lucrez în echipă şi obişnuiesc, atunci când este cazul, să stabilesc linii de comunicare cu
fiecare membru al echipei, astfel încât comunicarea colectivă să fie mai eficientă şi mai productivă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Mă pot adapta cu uşurinţă la noi situaţii şi condiţii, în funcţie de contextul desfăşurării unei anume
activităţi. Obişnuiesc să-mi organizez foarte bine timpul alocat unei anumite activităţi. Înainte de a
trece efectiv la lucru, îmi stabilesc strategia şi priorităţile, evaluez potenţialele riscuri şi am permanent
un plan de rezervă. Scopurile pe care le vizez sunt întotdeauna raportate la resursele care îmi sunt
disponibile, evitând orice fel de proiecţie iluzorie cu privire la rezultatele aşteptate.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permisul European de Conducere a Computerului Complet (ECDL – 7 module)
Cunoştinţe medii de programare C++

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
▪ absolvire curs de formare profesională: Achiziţii publice (2017);
▪ absolvire curs de formare profesională: Managementul în administraţia publică (2017);
▪ voluntariat efectuat la Centrul Cultural European Sector 6 Bucureşti (2012 - 2014 );
▪ stagiu de practică efectuat la Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională (2010-2011);
▪ internship efectuat la Centrul de Excelenţă în Filosofie (2010-2011);
▪ internship efectuat la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (2010-2011);
▪ absolvirea cursurilor din cadrul modulului Jean Monnet (2010-2011), în cadrul Centrului de Studii
Euroatlantice al Facultăţii de Istorie (Universitatea din Bucureşti), în urma căreia am obţinut un
certificat care atestă pregătirea în domeniul integrării europene;
▪ colaborare cu Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională şi Institutul Român de Training în
vederea organizării şi desfăşurării proiectului Iniţiative rurale – Competenţe Europene pentrumediul
rural; acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
▪ organizarea şi susţinerea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice (2009-2010), a două conferinţe pe
temele Conceptul de social-democraţie şi 10 Angajamente pentru o Românie mai bună;
▪ participare la organizarea workshop-urilor săptămânale organizate de Centrul deAnaliză şi
Dezvoltare Instituţională;
▪ participare la workshop-ul Etica mass-media organizat de Universitatea Bucureşti;
▪ realizarea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, a două proiecte statistice pe temele: Studiul
circumscripţiilor electorale din România şi Corelaţia şi regresia între cheltuielile publice pentru
educaţie şi ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie pe baza informaţiilor furnizate de Biroul
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Electoral Central şi de Institutul Naţional de Statistică;
▪ realizarea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, a proiectului Relaţia dintre putere şi minorităţile
naţionale, pe baza interviurilor realizate personal cu William Gabriel Brânză (deputat PD-L),
Longher Ghervazen (deputat din partea Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski") şi Nicolae
Păun (deputat Partida Romilor Social Democrată din România);
▪ susţinerea lucrării Libertatea de exprimare, factor determinant al formării comunităţii europene în
cadrul simpozionului Gândind Europa, ieri şi azi, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii
din Bucureşti;
▪ finalizarea studiilor de licenţă şi de masterat cu media 10 la Facultatea de Filosofie (şef de
promoţie) si cu media 9.46 la Facultatea de Ştiinţe Politice;
▪ premiul I clasele I-XII, şef de promoţie.
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