Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE
Nume și prenume TEODORU SORIN
Adresă
Telefon
E-mail
Data nașterii
Naționalitate Română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Data (de la – până la) Iulie 2013 – prezent
• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în
Energie (fost Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, fost Ministerul
Economiei – Departamentul pentru Energie)
• Tipul activităţii Administratie publică centrală
• Funcţia sau postul ocupat Expert I A - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie
• Principalele activităţi
si responsabilitati - Analiza şi propuneri de măsuri adecvate astfel încât să se asigure în cadrul operatorilor economici din
sectorul energie respectarea principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate și a principiilor de
guvernanță corporativă
- Anliza de proiecte de investitii/parteneriate în domeniul energiei (grupuri de lucru, comisii pentru
dezvoltaea de proiecte)
- Analize, note de informare şi/sau situaţii centralizate, referitoare la activitatea operatorilor economici
din sectorul energie (fuziune, restructurare, majorare capital social)
- Intocmire, fundamentare note, instructiuni, mandate acordate reprezentantilor statului in adunarile
generale ale actionarilor, in urma analizării documentelor propuse a fi dezbătute/aprobate în adunările
generale ale acționarilor
- Membru în Consiliul de Administrație al Electrocentrale Titan SA
(noiembrie 2014 – august 2016)
- Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA (aprilie 2016 – prezent)
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
și responsabilități

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii

Aprilie 2009 – Iulie 2013
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Oficiul Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie
Administrație publică centrală
Expert I A - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
- Elaborare analize diagnostic pentru operatorii economici din portofoliul ministerului
- Rezolvare probleme legate de gestiune, actionariat, patrimoniu ale operatorii economici din portofoliul
ministerului
- întocmire mandate acordate reprezentantilor statului in adunarile generale ale actionarilor
Februarie 2008 – Aprilie 2009
SIVECO Romania SA
Management proiecte
Coordonator proiecte
Management proiect (responsabilitati administrative, financiare si organizatorice) pentru proiecte
R&D cuprinse in programe nationale si proiecte finantate prin programe Europene (programul
educational eContent).
Mai 1997 – Februarie 2008
Banca Mondială, Biroul din România
Consultanță
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• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Consultant dezvoltarea sectorului privat și financiar
- Activitati de analiza ca membru al unui grup multi-sectorial pentru elaborarea unor documente privind
piata de capital, finantarea autoritatilor locale
- Implementare de programe de privatizare si dezvoltare a sectorului financiar (piata de capital, sectorul
bancar si nebancar) in Romania (imprumuturi de ajustare structurala, imprumuturi pentru asistenta
tehnica)
- Asistenta in elaborarea de planuri de lucru pentru tranzactiile de privatizare, monitorizarea si evaluarea
progresului procesului
- Colaborare cu institutii relevante (Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
Comisia pentru Supravegherea Asigurarilor, Minsterul Finantelor Publice), monitorizarea si evaluarea
progresului realizat in aplicarea unor masuri in sectorul bancar si sectorul pietei de capital/institutiilor
financiare nebancare: (i) intaririrea cadrului legal/regulatoriu privind supravegherea si reglementarea; (ii)
dezvoltarea infrastructurii sistemului bancar; (iii) dezvoltarea pietei de capital si a institutiilor financiare
nebancare; (iv) restructurarea si privatizarea bancilor de stat.
- Colaborare cu institutii relevante (Autoritatea pentru Privatizare, Ministerul Finantelor Publice, ministere
economice) privind planificarea, pregatirea si punerea in practica a programelor si tranzactiilor de
privatizare si asistenta in procesul de recrutare consultanti locali/internationali

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Martie 1997 - Mai 1997
Compania Română de Petrol
Acționariat
Expert
Relația cu acționarii ppm

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Martie 1994 - Martie 1997
Guvernul României – Agenția de Restructurare
Restructurare
Expert guvernamental
- Analiza/evaluarea economico-financiare a marilor intreprinderi de stat;
- Asistenta/coordonarea elaborarii planurilor de restructurare si analizei diagnostic a societatilor aflate in
supraveghere financiara (managementul proiectului, analiza competitiva a sectorului industrial, analiza
economica si financiara, evaluarea planului de restructurare);
- Asistenta societatilor comerciale pe perioada de elaborare/aplicare a memorandum-urilor de
reesalonare a datoriilor

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Decembrie 1990 - Martie 1994
Ministerul Industriilor – Direcția Generală de Reformă Economică și Privatizare
Administrație publică centrală
Șef Serviciu
- Analiza contractelor de constituire societati mixte;
- Elaborare programe si politici de privatizare;
- Asistenta pentru dezvoltarea sectorului privat

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 1984 - Decembrie 1990
IPROCHIM Bucuresti (Institutul de Proiectare si Tehnologie pentru Industria Chimica)
Proiectare
Inginer proiectant
Coordonarea echipelor multi-sectoriale (constructii, electrice, echipamente) pentru elaborarea
proiectelor tehnologice

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 1981 - Octombrie 1984
MATPUR Bucuresti (Intreprinderea de Materiale Semiconductoare)
Productie
Inginer tehnolog
Organizarea si urmarirea activitatilor tehnice, calitatea productiei, proceduri de siguranta, planuri
de investitii
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1976 - 1981

Institutul Politehnic București – Facultatea de Tehnologie Chimică, diplomă inginer

Cursuri/seminarii

2005
2004
2003
2000

1998
1997
1996
1994

1993
1992
1991

Institutul Bancii Mondiale - Dezvoltarea sectorului financiar – seminar regional
IBRD Loans and Hedging Products
Banca Mondiala, Forumul Financiar, Washington – Operatiuni privind dezvoltarea sectorului financiar
Institutul Bancii Mondiale - Curs – Dezvoltarea si diversificarea operatiunilor
Banca Mondial, Forumul Sectorului Privat, Washington- Implementarea agendei privind dezvoltarea
sectorului privat
Institutul Bancii Mondiale- Principii fundamentale de baza privind finantarea - finante pentru manageri
ne-financiari
Institutul Bancii Mondiale- Training managementul portofoliului de proiecte
Institutul Bancii Mondiale- Seminar – proceduri de achizitii
Bossard Consultants, Bucuresti- Curs - Managementul proiectului si managementul de criza
Arthur D. Little School of Management, Bucuresti - Curs – Restructurarea intreprinderilor (planificare
strategica, restructurare corporatista, management)
Japanese Development Agency, Tokyo- Program guvernamental pentru tarile Est Europene (politica
industriala, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii)
Joint-Vienna Institute, Vienna- Curs – Experiente comparative ale economiilor de piata
Crown Agents, Worthing, UK- Curs – Management financiar
Roland Berger & Partner, Bucuresti- Curs – Restructurarea intreprinderii
Irish Management Institute, Bucuresti- Curs - Politici industriale
Agentia Nationala pentru Privatizare, Bucuresti- Principiile negocierii
Camera de Comert, Bucuresti- Management si marketing

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C1

C1

C1

B2

B2

Franceză

A2

A2

A2

A2

A2

Competenţe profesionale

Discurs oral

▪ Experiență căpătată prin activitatea desfășurată in sectorul privat, in administrația publică centrală,
intr-o instituție financiară internațională
▪ Cunoașterea cadrului instituțional și a legislației care guvernează sectorul energetic, guvernanța
corporativă, piața de capital
▪ Capcitatea de a analiza și evalua situații financiare, bugete de venituri și cheltuieli, proiecte de
investiții
▪ Capacitatea de a înțelege aspecte de legislație
▪ Experiență în coordonarea activităților legate de administrare la nivel central
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Experiență dobândită în calitate de membru in consilii de administrație la societăți din sectorul
energie
▪ Bună cunoaștere a aspectelor legate de guvernanța corporativă,
▪ Experiență în analiza și evaluarea aspectelor complexe necesare pentru mandatarea
reprezemntanților statului în adunările generale ale acționarilor societăților de sub autoritatea
ministerului
▪ Spirit analitic, potențial de sinteză, atitudine pozitivă în relațiile de afaceri, capacitatea de a emite
rapid și fundamentat o decizie, capacitate de efort susținut

Competenţe digitale

Permis de conducere

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Categoria B
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