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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume CONSTANTIN VᾸDUVA 

Adresă  

Telefon    

Fax    

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 
 

28 septembrie 1958 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada (de la – pana la ) 

Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale   

               Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada (de la – pana la ) 

Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale   

               Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

                       

                       Perioada (de la – pana la ) 
                       Funcţia sau postul ocupat 
      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa 
angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
                       Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

noiembrie 2017 - prezent 

Membru (Presedinte pana la 30.01.2018) al Consiliului de Administrație 

Coordonarea activităţii consiliului si vegherea la buna funcţionare a Societăţii 

CONPET S.A. 

Coordonare si supraveghere 

 

noiembrie 2012-septembrie 2017 

  Membru al Directoratului 

Conducerea activităţii executive ṣi administrative 

CNTEE ”Transelectrica” S.A. 

Management executiv 

 
august 2013- aprilie 2014 

Membru ṣi Preṣedinte al Consiliului de Administraţie 

 Coordonarea activităţii consiliului si vegherea la buna funcţionare a Societăţii 

  S.C.”Smart” S.A. 

  Coordonare si supraveghere 

 

  

  aprilie 2013-iunie 2015 
  Reprezentant Transelectrica in A.G.A. S.C.”Teletrans” S.A. 
  Reprezentarea actionarului  in baza mandatului acordat 
  S.C.”Teletrans” S.A 
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Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

   

Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale  

         

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                    

Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada (de la – pana la ) 

                       Funcţia sau postul ocupat 

      Activităţi şi responsabilităţi principale          

                   Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

EDUCATIE SI FORMARE 

 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută 

             Disciplinele principale studiate /   
        competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
                          furnizorului de formare 

 
 
 
 

 
 
 
 

mai 2012-prezent 
Secretar General 
Conducerea activităţii executive ṣi administrative 

  Camera Consultantilor Fiscali din Romania 
  Activitate de consultanţă  fiscală 
 
 

 sept.2012-dec.2012 

 Director general-administrator, Preṣedinte C.A. 

 Conducerea activităţii executive ṣi administrative   

 S.N.”Plafar” S.A. 

 Management executiv 

 

 mai 2009-aprilie 2012 

 Director Executiv Financiar 

 Conducerea ṣi coordonarea activităţilor privind managementul financiar al societaţii. 
 S.C. “M&C Strategy Development”  SRL 

 Management financiar 
 

  
 septembrie 2006-2009 

 Director Executiv Financiar  
 Conducerea ṣi coordonarea  activităţilor financiar-contabile, crearea proiectiilor  
privind bussines planul pe termen scurt si lung 
  S.N. “Radiocomunicatii” S.A. 
  Management financiar 
 
 

 decembrie 2005 -2006 

  Consilier 
 Consiliere privind activitatile financiar -contabile, crearea proiectiilor privind 
bussines planul pe termen scurt si lung 
 S.N. “Radiocomunicatii” S.A. 
  

  Departament Strategie, Planificare si Consiliere 
 
 

  septembrie 2001-2005 

 Administrator si director general 

 Conducerea si administrarea activitatii societatii 

  SC “Contaudit 01” SRL 

  Management administrativ/Financiar – Contabilitate 

 
 

 1982-septembrie 2001 

  Dupa absolvirea facultăţii, am indeplinit diverse funcţii de execuţie ṣi conducere la  
Combinatul Chimic Slobozia, Rafinăria Câmpina, Inteprinderea Agroindustriala 
Pipera, Ministerul Tineretului ṣi Sportului si Comitetul Olimpic Roman 
 
 
 
 
 
 

  Septembrie 2006 – iulie 2007 

  Diplomă de Master 

  Management public 

  Academia de Studii Economice, Bucuresti – Facultatea de Management 
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                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută 

             Disciplinele principale studiate /   
        competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

                          furnizorului de formare 
 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

Învatamant 
 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută                           
                  Disciplinele principale studiate /   

      competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

                            furnizorului de formare 
 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută                           
                  Disciplinele principale studiate /   

      competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
                            furnizorului de formare 
 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută                           
                  Disciplinele principale studiate /   

      competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
                            furnizorului de formare 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută                           
                  Disciplinele principale studiate /   

      competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
                            furnizorului de formare 
 
 

                                                Perioada 
                      Calificarea / diploma obţinută                           
                  Disciplinele principale studiate /   

      competenţe profesionale dobândite 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
                            furnizorului de formare 

  Septembrie 1978 – iulie 1982 

  Diplomă de Licenţă 
  Finanţe-Contabilitate 
 

  Academia de Studii Economice, Bucureṣti – Facultatea de Finanţe Contabilitate 
 
 

 Studii universitare 
 

 
  Octombrie 2006 
  Cursuri de specialitate 

 “Management of Change” 

  Boston College 

 
 
  Octombrie 2006 
  Cursuri de specialitate 
 
 “E-Government” 
  Georgetown University Washington 
 

 
  Februarie 2006 
  Cursuri de specialitate 

 
 “Emerging Issues in Management” 
   Dubai University College 
 
 
 Octombrie 2011 
 Cursuri de specialitate 
 Audit fonduri europene 
 Cadet Training  

 
 
 
  Mai-Iunie 2017 
  Curs de specialitate 
 „ Securitate ṣi bună guvernare” 
  Colegiul Naţional de Apărare 

   

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Engleza 
 

 
C2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT C2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT C2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT C2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT C2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

Franceza  B1 
 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B1 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B1 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B1 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT B1 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi aptitudini sociale 
 
 

 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice 

 
 
 

➢ Spirit de echipă, creativitate, iniţiativă, rigurozitate, gândire analitică; 
➢ Răbdare şi profesionalism în educarea şi perfecţionarea tinerilor; 
➢ Excelente abilităţi de comunicare, conducere şi negociere; 
➢ Devotament în munca prestată; 

 
➢ Abilităţi în a organiza şi conduce echipe mari de persoane; 
➢ Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei; 
➢ Capabil să creez şi să implementez înalte standarde morale în organizaţie; 
➢ Capabil de a implementa schimbări într-un timp scurt; 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

➢ Microsoft Office: Excel, Word, Visio 
➢ Programe de Contabilitate/ERP Utilizate: Sap, Wizcount, Ciel 

Alte competenţe şi aptitudini 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 
 

 
 

➢ Consultant fiscal-Secretar General al Camerei Consultanţilor Fiscali 
➢ Auditor financiar- membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania 
➢ Expert contabil-membru al C.E.C.C.A.R. 

  

Permis(e) de conducere 
 

                Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 

Categoria B 
 
➢ Membru coordonator al echipei de audit financiar la SC 

“INTERNATIONAL” S.A. SINAIA – societate intrata in prima etapa de 

aplicare a programului de armonizare contabila conform OMF 94/2001, 

pentru exercitiile financiare 2000 si 2001; 

➢ Membru al echipei de audit financiar la SC “PALACE” S.A. SINAIA pentru 

exercitiul financiar 2000; 

➢ Membru al echipei de audit financiar la SC “EMCOM” SRL BUCUREŞTI, 

societate membră a grupului SIMMENS – Germania, pentru exerciţiile 

financiare 2001 si 2002; 

➢ Membru al echipei de audit financiar la SOCIETAEA ROMÂNÃ DE 

RADIODIFUZIUNE, pentru exerciţiile financiare 2003 si 2004; 

➢ Membru al echipei de audit financiar la SOCIETATEA de TRANSPORT 

"METROREX", pentru exerciţiile financiare 2003 si 2004; 

➢ Diverse lucrari de consultanţă financiar – contabilă ṣi fiscală la mai multe 

societăţi; 

➢ Lucrari de evidenţă contabilă;  

➢ Lucrari de sinteză financiar – contabilă 
 

 
➢ Nu sunt afiliat și nici membru al vreunui partid politic. 

 
  

 


