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C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE: 

Nume şi prenume GEORGESCU  VERONICA                            

DĂNUŢA 

Telefon                                        0721 378783 

E-mail                                                  veronica_tronaru@yahoo.com 

Naţionalitate                              română 

Data naşterii                                       01 Mai 1974 

 

 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ: 

5 Iulie 2017 -prezent șef serviciu Avizare și Relația cu 

Parlamentul -  Direcția Juridică și Relația cu 

Parlamentul -Ministerul Turismului, 

coordonarea și organizarea activității de 

avizare și relația cu Parlamentul.  

 

Martie  – 4 Iulie 2017   Consilier evaluare examinare în cadrul 

Ministerului Turismului – Direcția Juridică 

și Relația cu Parlamentul; delegarea de 

atribuții ale funcției de director al Direcției 

Juridice și Relația cu Parlamentul. În 

perioada 30 iunie 2017 – mai 2018 membru 

în Consiliului de Administrație  al S.C. 

Mamaia S.A.  

  

 

Noiembrie 2013 – Martie 2017 Consilier evaluare examinare în cadrul 

Autorității Naționale pentru Turism – 

Compartimentul Juridic; coordonarea 

Compartimentului Juridic; avize de 

legalitate; reprezentarea în instanță; 

elaborare acte normative; consultanţă de 

specialitate. În perioada august 2010 – mai 

2017 membru în Consiliului de 

Administrație  al S.C. Lido S.A., iunie 2015 

– mai 2018 președinte al Consiliului de 

Administrație  al SC Litoral SA 
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Februarie 2013 – Noiembrie 2013 Consilier evaluare examinare în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Turismului – Direcția Infrastructură 

Turistică; coordonarea activităţii de 

privatizare şi postprivatizare în domeniul 

turismului; elaborarea de strategii de 

privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate. 

 

Ianuarie 2010 – Februarie 2013 Consilier evaluare examinare în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Turismului – Compartimentul Privatizare și 

Postprivatizare; coordonarea activităţii de 

privatizare şi postprivatizare în domeniul 

turismului; elaborarea de strategii de 

privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate. În 

perioada iunie 2010 – octombrie 2012 

președinte al Consiliului de Administrație al 

S.C. Neptun – Olimp S.A. 

  

 

Iulie 2009 – Ianuarie 2010                  Șef Serviciu în cadrul Ministerului 

Turismului – Direcţia Generală Control, 

Autorizare, Privatizare; coordonarea şi 

conducerea activităţi de privatizare şi 

postprivatizare în domeniul turismului; 

elaborarea de strategii de privatizare, 

proceduri de privatizare, acte normative; 

consultanţă de specialitate; coordonarea şi 

conducerea activităţi de autorizare şi a 

reprezentanţelor teritoriale; activitate de 

control în domeniul turismului. 

 

Februarie 2009  - Iulie 2009               Director general adjunct în cadrul 

Ministerului Turismului – Direcţia Generală 

Autorizare, Privatizare şi Postprivatizare; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

privatizare şi postprivatizare în domeniul 

turismului; elaborarea de strategii de 
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privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

autorizare şi a reprezentanţelor teritoriale.  

 

Martie 2008 – Februarie 2009           Director general adjunct în cadrul 

Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

– Direcţia Generală Autorizare şi 

Postprivatizare; coordonarea şi conducerea 

activităţi de privatizare şi postprivatizare în 

domeniul turismului; elaborarea de strategii 

de privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

autorizare şi a reprezentanţelor teritoriale.  

 

Iunie 2007 – Martie 2008                   Şef serviciu în cadrul Ministerului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, 

Turism şi Profesii Liberale – Direcţia 

Generală Autorizare şi Postprivatizare; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

privatizare şi postprivatizare în domeniul 

turismului; elaborarea de strategii de 

privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

autorizare şi a reprezentanţelor teritoriale.  

 

Februarie 2005 – Iunie 2007              Şef serviciu în cadrul Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

– Direcţia Generală Management şi Strategie 

– Serviciul Postprivatizare şi Turism; 

coordonarea şi conducerea activităţi de 

privatizare şi postprivatizare în domeniul 

turismului; elaborarea de strategii de 

privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate; 

membru în Comisia de aplicare a Legii nr. 

10/2001. 
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Iulie 2003 – Februarie 2005               Consilier juridic în cadrul Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

– Direcţia Generală Strategie – Serviciul 

Postprivatizare; elaborarea de strategii de 

privatizare, proceduri de privatizare, acte 

normative; consultanţă de specialitate; 

activităţi de privatizare şi postprivatizare în 

domeniul turismului; membru în Comisia de 

aplicare a Legii nr. 10/2001. 

 

Ianuarie 2001 – Iulie 2003                 Expert în cadrul Ministerului Turismului – 

Direcţia Generală de Strategie, Privatizare, 

Dezvoltare şi Investiţii – Serviciul 

Privatizare; elaborarea procedurilor de 

privatizare, acte normative; consultanţă 

juridică; activităţi de privatizare şi 

postprivatizare, membru în Comisia de 

aplicare a Legii nr. 10/2001. 

 

Iulie 1999 – Ianuarie 2001                 Consilier juridic în cadrul Oficiului de 

Autorizare şi Control în Turism; 

reprezentarea în instanţele de judecată; 

consultanţă de specialitate; elaborarea 

actelor normative; avizarea documentelor 

din punct de vedere juridic. 

 

Iunie 1998 – Iulie 1999                       Consilier juridic în cadrul S.C. Prodomus 

S.A. Bucureşti; reprezentarea în instanţele 

de judecată; consultanţă de specialitate; 

avizarea documentelor din punct de vedere 

juridic. 

 

Septembrie 1997 - Iunie 1998            Funcţionar administrativ în cadrul S.C. 

Prodomus S.A. Bucureşti. 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

Noiembrie 2005 – Noiembrie 2006    Ministerul Administraţiei şi Internelor - 

Institutul Naţional de Administraţie - 

Programul de formare specializată în 

administraţia publică, cu durata de 1 an, 
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pentru funcţionarii publici de conducere – 

Diplomă de absolvire. 

 

Septembrie – Noiembrie 2005           Centrul de limbi străine FIDES           

Bucureşti – Curs de limba engleză – 

Certificat de frecvenţă 

 

Septembrie - Decembrie 2004           Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti 

- Cursuri ECDL; Permisul European de 

Conducere a Computerului. 

 

1993 – 1997                                Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti -  

Facultatea de Drept; Diplomă de Licenţă. 

 

1988 - 1992                                Liceul teoretic „Ştefan Cel Mare” Râmnicu 

– Sărat, jud. Buzău; Diplomă de 

Bacalaureat. 

 

Limba maternă                          Româna 

 

Limbi străine cunoscute           

  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză 
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 

independent  

Franceză 
B1  

Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  
A2 

Utilizator 

elementar  

 

 

Competenţe şi aptitudini de   Experimentat 

utilizare a calculatorului    

 

Alte aptitudini şi competenţe          seriozitate, fidelitate, capacitate mare la efort 

în program prelungit.  

                                                              Din anul 2000 deţin Brevetul de turism 

pentru funcţia de Manager în activitatea de 

turism.  

   

 

 

Data: 

Semnătură 


