
Curriculum vitae  
 
 
 

 

  

Informaţii personale  
  

Nume / Prenume Ciumacencu Daniel  
  

Adresa Str. Speranței, Nr. 3E, sat Dudu, com. Chiajna, jud. Ilfov, 077040 
  

Telefon Mobil: (40-074) 5882110 
  

E-mail dan.ciumacencu@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21 februarie 1983 
  

Sex Masculin 
  

Starea civila Căsătorit 
  

Experienţa profesională 
 
 

 
 
 
 

  

Perioada    Mai 2012 - prezent 
  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
  

Numele angajatorului Metrorex SA 
  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Transport de călatori pe reţeaua de cale ferată subterană 

 

Întocmirea programelor anuale şi multianuale de investiţii în limitele impuse 
de Ministerul Finanţelor Publice prin Ministerul Transporturilor în contextul 
macroeconomic, conform Scrisoare Cadru; 
Urmărirea programelor de investiții conform rectificărilor bugetare din an; 
Pregatirea şi promovarea de noi obiective de investiţii pornind de la strategie 
până la aprobarea indicatorilor tehnico - economici prin Hotărâre de Guvern 
sau Ordin de Ministru; 
Pregătire licitaţii interne şi internaţionale prin urmărirea respectării legislației 
achiziţiilor publice şi a legilor aplicabile; 
Derulare fonduri de creditare de la Intituţii finanţatoare internaţionale: 
Programul de Cooperare Elvețiano-Român – P.C.E.R.; 
Banca Europeană de Investiţii – B.E.I.; 
Agenţia Internațională de Cooperare Japoneză – JICA; 
Comisia Europeană: POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare, 
de la faza de aplicare până la raportul final aferent programului; 
Pregătirea documentelor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări finanţate 
din fonduri de investiţii; 
Participarea în comisii speciale de licitații aferente obiectivelor de investiții; 
Urmărirea contractelor de proiectare consultanţă şi exproprieri aferente 
activităţii de investiţii 
 

  



Perioada    Iunie 2010 - Mai 2012 
  

Funcţia sau postul ocupat Inginer Evaluator 
  

Numele angajatorului ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA  
  

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Evaluarea nevoilor de achiziţii publice pentru departamentele, direcțiile si 
unitațile teritoriale 
Dezvoltarea planului anual de achiziţii 
Organizarea procedurilor profesionale pentru a selecta furnizorii corespunzători 
Promovarea de practici eficiente de achiziţii publice, standardele etice de 
cumpărare şi de reducere a costurilor 
Administrarea bazei de date cu furnizori, analiza de piata, în scopul de a găsi 
furnizori noi şi surse de aprovizionare 
Negocierea preţurilor şi condiţiile contractuale, în scopul de a asigura cel mai 
bun raport de preţ şi de calitate 
Analiza termenilor contractuali şi mentinerea relaţiilor cu vânzătorul pe tot 
cursul duratei de viaţă a contractului, inclusiv: contracte de monitorizare, 
evaluarea de noi cerinţe pentru a fi incluse în contractele existente, întâlniri cu 
directorii interni pentru siguranta indeplinirii nevoilor lor 
Menţinerea relaţiei cu toţi furnizorii, solicitarea tuturor informaţiile necesare 
pentru Departamentul de Planificare (anchete tehnice şi comerciale, termenele 
de livrare, cotatii de pret, documente tehnice) 
Organizarea documentaţiei pentru plata bunurilor şi serviciilor achiziţionate 
Efectuarea permanenta a studiul de piaţă şi creerea de legături cu organisme 
externe de cercetare, pentru îmbunătăţirea continuă a livrarii prin soluţii 
inovatoare în domeniul achiziţiilor 

  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Banci/Institutii Financiare 

  

Perioada    Iulie 2009 - Ianuarie 2010  
  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
  

Numele angajatorului SC ROMANO-TUB SA  
  

  

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Antecalcul, necesar de materii prime, program de productie, lansare si 
urmarire program de productie, consum de materii prime, actualizarea bazei 
de date cu tevile fabricate, postcalcul. 

  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Proiectarea, productia si livrarea conductelor si fitingurilor din poliester armat 
cu fibră de sticlă.  

  

Perioada    Noiembrie 2008 - Iunie 2009 
  

Funcţia sau postul ocupat Inginer  
  

Numele angajatorului SC BETA MARK ACTUAL SRL 
  

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi Proiectare, achizitii, urmărire contracte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Educaţie şi formare 

 

 

  

Perioada 2002 – 2007  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Inginer 
Specializare: Ingineria si Managementul Sistemelor de Productie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ Liceul Teoretic ”Jean Bart” Sulina 

Perioada  2010-2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Evaluator proprietăți imobiliare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  ANEVAR – Asociația Națională a Evaluatorilor din România 

Perioada  2017 
  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Expert Achiziții Publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  ATC Training 

  

Perioada  2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Managementul de Proiect în domeniul Fondurilor Europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  TSI Consultanță & Training SRL (Proiect ContaPlus) 

Perioada 2019 
  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Managementul contractelor de lucrări P.O.I.M., B.E.I. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  International Consulting Expertise Romania (ICE Romania) 

Limbi străine cunoscute Engleza 

Auto-evaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba engleza  Mediu Mediu Mediu 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoscator al limbajelor de programare: Autocad, Labview 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Hobby: muzica, fotbal, inot, tenis de masă, pescuit. 

  

Permise de conducere 
Permis de conducere Auto (Categoria B);   
Permis de conducere ambarcatiune de agrement (categoria C,D) 

Informatii suplimentare   Referinţele pot fi furnizate la cerere. 
 


