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              Curriculum vitae  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ionescu Alexandru Cosmin 

Adresă Mircea Vodă, nr.40, bl. M 11, sc.4, ap.104, et.1, sector 3, Bucureşti, 

România 

Telefon(oane) 0213220143 Mobil: 0761842102 

E-mail ionescu_alexandrucosmin@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 13.06.1986 

Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada August 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate daune 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Asigură, împreună cu Serviciul suport tehnic din cadrul Direcţiei 

Economice, preluarea de la lichidatorul judiciar al societăţilor de 

asigurare aflate în insolvenţă, pe bază de proces verbal, a dosarelor 

de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile 

aferente acestor dosare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 

(1) din Legea 503/2004;  

 Verifică şi reorientează petiţiile îndreptate greşit (cu destinaţie greşită) 

către autoritatea sau instituţia publică competentă; elaborează 

periodic situaţii extrase din baza de date privind reclamaţiile;  

 Îndrumă petiţionarii privind formularea cererilor în conformitate cu 

prevederile legale;  

 Preia cererile de plată depuse de creditorii de asigurări, în vederea 

analizării şi soluţionării acestora. 

Numele angajatorului Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Asigurări 

Perioada Martie 2013-august2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Relaţii cu Publicul şi Contestaţii 
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Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Oferă informaţii solicitanţilor la telefon şi direct la sediul instituţiei, 

privind activitatea Comisiei;  

 Asigură activitatea de primire, înregistare şi distribuire a 

corespondenţei, precum şi supravegherea răspunsurilor acesteia;  

 Organizează programul de audienţe şi acorda consultanţă în 

soluţionarea unor probleme specifice privind furnizarea de informaţii 

din legislaţia de specialitate;  

 Asigură organizarea şi funcţionarea punctului de comunicare – 

informare - documentare;  

 Primeşte, înregistrează şi se ocupă de rezolvarea petiţiilor si sesizărilor, 

scrisorilor şi memoriilor, în conformitate cu reglementările în vigoare;  

 Îndrumă petiţiile către compartimentele de specialitate pentru 

rezolvarea temeinică şi legală, cu precizarea termenului de trimitere a 

răspunsului;  

 Urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor la petiţii, 

le expediază şi se ocupă de clasarea şi arhivarea lor;  

 Operează în registrele de evidentă, cu modificarea datei, eventualele 

schimbări intervenite în cursul soluţionarii petiţiilor de către 

compartimentele de specialitate la care au fost repartizate iniţial, în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea 

nr. 233/2002.  

 Asigură accesul oricărui solicitant la informaţiile de interes public, 

conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

 Primeşte, înregistrează şi îndrumă solicitările de informaţii de interes 

public către compartimentele de specialitate pentru rezolvarea 

temeinică şi legală, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;  

 Urmăreşte transmiterea în termen, de către compartimentele de 

specialitate, a răspunsurilor la solicitările de informaţii de interes 

public, le expediază şi se ocupă de clasarea şi arhivarea lor;  

 Informează solicitantul, în termenele prevăzute de normele în vigoare, 

în cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată 

de la accesul liber;  

 Întocmeşte, anual, raportul privind accesul la informaţiile de interes 

public;  

 Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de normele în vigoare sau stabilite 

de conducerea Agenţiei, din domeniul său de activitate.  

 

Numele angajatorului Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitare 

Asigurări 

Perioada 2012-2013 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Daune 
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Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Asigură, împreună cu Serviciul suport tehnic din cadrul Direcţiei 

Economice, preluarea de la lichidatorul judiciar al societăţilor de 

asigurare aflate în insolvenţă, pe bază de proces verbal, a dosarelor 

de daună, precum şi a evidenţelor tehnico-operative şi contabile 

aferente acestor dosare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 

(1) din Legea 503/2004; 

 Verifică şi reorientează petiţiile îndreptate greşit (cu destinaţie greşită) 

către autoritatea sau instituţia publică competentă; 

 Elaborează periodic situaţii extrase din baza de date privind 

reclamaţiile; 

 Îndrumă petiţionarii privind formularea cererilor în conformitate cu 

prevederile legale; preia cererile de plată depuse de creditorii de 

asigurări, în vederea analizării şi soluţionării acestora. 

Numele angajatorului Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Asigurări 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Informare privitoare la oportunităţile de finanţare nerambursabilă 

disponibile; 

 Încadrarea proiectului într-un anume program de finanţare; 

 Verificare eligibilitate solicitant, eligibilitate proiect şi efectuarea de 

recomandări sau propunerea de soluţii; 

 Întocmire studii de prefezabilitate;  

 Întocmire studii de fezabilitate; 

 Întocmire planuri de afaceri;  

 Planificarea investiţiei; 

 Întocmirea (scrierea) proiectului de finanţare nerambursabilă şi a 

tuturor anexelor sale. 

Numele angajatorului S.C. INTER PROIECT CONSULT S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Consultanţă 

 

 

Educaţie şi formare 

Perioada  22-16martie 2014  

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat 

Disciplinele principale 

studiate / competente 

profesionale dobandite 

 Corporate Risk Management 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de 

formare 

 Institutul Bancar Român 

Perioada  11-8 februarie 2014 

Calificarea / diploma obtinuta   Certificat 
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Disciplinele principale 

studiate / competente 

profesionale dobandite 

  International Banking 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de 

formare 

  Institutul Bancar Român 

Perioada   noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Antifraudă în Asigurări 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Antifraudă şi Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Managament în Asigurări 

Perioada 27 martie-22 iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Protocol şi Comunicare în Diplomaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Diplomatic Român 

Perioada 2011-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dinamica Sistemelor Comerciale în Condiţii de Criză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Studii Doctorale (Academia de Studii Economice) 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Politici de Dezvoltare Durabilă, Strategii de Afaceri, Finanţe şi Guvernare 

Corporativă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Master Administrarea Afacerilor Comerciale (Academia de Studii 

Economice: Facultatea de Comerţ) 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cooperare Economică Internaţională, Mecanisme Fundamentale ale Uniunii 

Europene, Tratative Comerciale în Tranzacţii Internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Master Managementul Afacerilor Internaţionale (Universitatea Creştină 

Dimitrie Cantemir: Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale) 
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Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dreptul Afacerilor, Istoria Economiei Mondiale, Economia Serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir: Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale 

 

Perioada 

 

2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comerţ, Turism, Merceologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

 

 

Academia de Studii Economice: Facultatea de Comerţ 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleză  C

1 
Avansat 

C

1 
Avansat 

C

1 
Avansat 

C

1 
Avansat 

C

1 
Avansat 

Franceză  B

2 
Mediu 

B

2 
Mediu 

B

2 
Mediu 

B

2 
Mediu 

B

2 
Mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Membru ONG „MAI MULT VERDE” www.maimultverde.ro 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Atestat în Construcţii „Tehnologia de Execuţie a Izolaţiilor Fonice” Liceul 

de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Cursuri ECDL „European Computer Driver Licence” 

  

Alte competenţe şi aptitudini Diplomă de Contabilitate Primară eliberată de Absolute School 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.maimultverde.ro/
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Permis de conducere B 

Lucrari Publicate  

 Revista Metalurgia – “E - Learning, As a Strategic Tool For Competences 

Development Process” - mai 2012 

 World Conference on Educational Sciences, Procedia Social and Behavioral 

Sciences, Roma, - „The functionality of IMF programs in economics” – 

februarie 2013 

 Elsevier‟s , Procedia Economics and Finance – “Business versus Complexity” - 

2014 

 

 Elsevier‟s , Procedia Economics and Finance – “Measuring the Economic 

Impact of Tourism in European Emerging Markets” - 2013 

 

 The Romanian Economic Journal – „EUROPEAN INTEGRATION AND 

MARKET ECONOMY EUROPE IN A NEW ECONOMIC ORDER ‟- 2015 

 Supplement of Quality - Access to Success –  „ Economic Effectiveness 

Indicators Of Tourism - Multifactor Analysis‟‟  - 2014 

 


