
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ana-Maria Dascălu 

Bucure ti (România) ș

 anamariadascalu07@gmail.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

12/08/2016–Prezent Director cabinet secretar de stat
Ministerul Transporturilor, Bucure ti (România) ș

Descrierea atribu iilor:ț

- asigură interfa a operativă a demnitarului cu oricare dintre compartimentele func ionale ale ț ț
ministerului;

- coordonează i răspunde de activitatea demnitarului;ș

- gestionează activită ile de pregătire i verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse ț ș
aten iei demnitarului;ț

- verifică modul de conformare a avizării documentelor supuse aprobării demnitarului cu documente 
interne de avizare;

- asigură i răspunde de selec ia, ierarhizarea i indicarea temelor relevante din documentele cu ș ț ș
caracter informativ i a celor din mapa de coresponden ă a demnitarului;ș ț

- analizează, verifică i informează demnitarul, în timp util, în legătură cu caracterul legal, eficien a i ș ț ș
oportunitatea activită ii desfă urate în cadrul cabinetului demnitarului.ț ș

01/06/2015–11/08/2016 Consilier Juridic
Direc ia Transport Feroviar, Ministerul Transporturilor, Bucure ti (România) ț ș

Scopul principal al postului: analizarea materialelor i sprijinirea îndeplinirii obliga iilor, în ceea ce ș ț
prive te reglementările în sectorul transportului feroviar.ș

Atribu ii principale:ț

- fundamentarea, elaborarea i supunerea spre avizare a cadrului legislativ adecvat domeniului ș
transporturilor feroviare i cu metroul;ș

- transpunerea legisla iei europene, aferentă sectorului de activitate, în legisla ia na ională;ț ț ț

- elaborarea punctului de vedere na ional privind punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a ț
transportului feroviar în corelare cu angajamentele asumate privind participarea în cadrul OTIF- 
Organiza ia Interguvernamentală pentru transportul feroviar interna ional, ERA- Agen ia Feroviară ț ț ț
Europeană, CEE-ONU- Comisia Economică pentru Europa din cadrul Organiza iei Na iunilor Unite, ț ț
OCCF- Organiza ia de Cooperare a Căilor Ferate, etc.ț

Activită i de reprezentare:ț

- membru al delega iei Ministerului Transporturilor ț la reuniunea privind dezvoltările recente şi viitoare 
ale Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (Bruxelles, 28 - 29 iulie 2015);

- delegatul Ministerului Transporturilor la cea de a 27 a sesiune a Grupului de Lucru permanent al 
Exper ilor Tehnici, WG TECH (Berna, 17 - 18 noiembrie 2015)ț ;

- membru al delega iei Ministerului Transporturilor la a 5-a sesiune a Grupului de lucru permanent al ț
Comitetului exper ilor RID (Zagreb, 23 - 27 noiembrie 2015)ț .

2004–Prezent Voluntar
Crucea Ro ie Română, Filiala Sector 4 ș

04/07/2011–15/07/2011 Stagiu de practică
Direc ia Juridică, SC. Omniasig Vienna Insurance Group S.A., Bucure ti (România) ț ș
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2016–Prezent Master Drept interna ional publicț
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

2010–2014 Diplomă de Licen ăț
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Compenten e generale:ț

- drept civil i procedură civilăș

- drept penal i procedură penalăș

- engleză juridică

Activită i extracurriculare:ț

- participarea la seminarul „Perspective în diploma ieț "

- participarea la conferin a „Dreptul sănătă ii. Bariere legale în medicină"ț ț

- participarea la seminarul „ Plagiatul între etică i drept"ș

- participarea la dezbaterile din cadrul evenimentului „ Zilele Carierei"

- membru al delega iei române la ț „Preparatory Committee for the 2015 Nuclear Non-Proliferation 
Treaty Conference" (Viena, 30 aprilie - 11 mai 2012)

2006–2010 Certificat de Bacalaureat
Colegiul Na ional „SF. SAVA”, Bucure ti (România) ț ș

Profil Real: matematică-informatică

Activită i extracurriculare:ț

Locul III- Sec iunea Inova ie i Creativitate în cadrul Programului Junior Achievement Compania Elev -ț ț ș
Company of the Year Competition

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

franceză C1 C1 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent
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Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

CISCO IT Essentials: PC Hardware ans Software 
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