
Ana-Maria Dascălu 

Data nașterii: 07/02/1991  Cetățenie: română  Gen Feminin  anamariadascalu07@gmail.com  

Bucuresti, București, România  

05/03/2018 – ÎN CURS 
ȘEF BIROU JURIDIC – COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA 

București, România  

14/06/2017 – 01/03/2018 
DIRECTOR – DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR, MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

- Coordonează fundamentează elaborarea şi supune spre avizare documente cu caracter legislativ adecvat domeniului
transportului feroviar şi cu metroul
- Urmărește și analizează realizarea principalilor indicatori ai instituțiilor publice, companiilor naționale și societăților
comerciale din domeniul transportului feroviar și cu metroul, aflate în subordinea sau subautoritatea ministerului sau
în sectorul privat
- Participă la elaborarea politicii în domeniul transportului pe căile ferate și cu metroul
- Avizează sau aprobă reglementări privind transportul feroviar și cu metroul

Bucuresti, România  

12/08/2016 – 14/06/2017 
DIRECTOR CABINET SECRETAR DE STAT – MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

Descrierea atribuțiilor:
- asigură interfața operativă a demnitarului cu oricare dintre compartimentele funcționale ale ministerului;
- coordonează și răspunde de activitatea demnitarului;
- gestionează activitățile de pregătire și verificare a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenției
demnitarului;
- verifică modul de conformare a avizării documentelor supuse aprobării demnitarului cu documente interne de
avizare;
- asigură și răspunde de selecția, ierarhizarea și indicarea temelor relevante din documentele cu caracter informativ și
a celor din mapa de corespondență a demnitarului;
- analizează, verifică și informează demnitarul, în timp util, în legătură cu caracterul legal, eficiența și oportunitatea
activității desfășurate în cadrul cabinetului demnitarului.

București, România  

06/2016 – 03/2018 
MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – SNTFC „CFR CĂLĂTORI” SA 

București, România  

03/2016 – 05/2016 
MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE – SNTFM „CFR MARFĂ” SA 

București, România  

01/06/2015 – 11/08/2016 
CONSILIER JURIDIC – DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR, MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

Scopul principal al postului : analizarea materialelor și sprijinirea îndeplinirii obligațiilor, în ceea ce privește
reglementările în sectorul transportului feroviar.
Atribuții principale:
- fundamentarea, elaborarea și supunerea spre avizare a cadrului legislativ adecvat domeniului transporturilor
feroviare și cu metroul;
- transpunerea legislației europene, aferentă sectorului de activitate, în legislația națională;

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:anamariadascalu07@gmail.com


- elaborarea punctului de vedere național privind punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a transportului feroviar în
corelare cu angajamentele asumate privind participarea în cadrul OTIF- Organizația Interguvernamentală pentru
transportul feroviar internațional, ERA- Agenția Feroviară Europeană, CEE-ONU- Comisia Economică pentru Europa din
cadrul Organizației Națiunilor Unite, OCCF- Organizația de Cooperare a Căilor Ferate, etc.

Activități de reprezentare:
- membru al delegației Ministerului Transporturilor  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 Experților Tehnici,
WG TECH (Berna, 17 - 18 noiembrie 2015) ;
- membru al delegației Ministerului Transporturilor la a 5-a sesiune a Grupului de lucru permanent al Comitetului
experților RID (Zagreb, 23 - 27 noiembrie 2015) .

București, România  

2004 – ÎN CURS 
VOLUNTAR – CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ, FILIALA SECTOR 4 

04/07/2011 – 15/07/2011 
STAGIU DE PRACTICĂ – DIRECȚIA JURIDICĂ, SC. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

București, România  

19/10/2020 – 27/11/2020 
CERTIFICAT ABSOLVIRE CURS „LAW OF ARMED CONFLICT” – Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 

01/10/2016 – 15/06/2017 – București, România 
MASTER DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC – Facultatea de Drept, Universitatea din București 

2010 – 2014 – București, România 
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Compentențe generale:
- drept civil și procedură civilă
- drept penal și procedură penală
- engleză juridică

Activități extracurriculare:
- participarea la seminarul „Perspective în diplomație "
- participarea la conferința „Dreptul sănătății. Bariere legale în medicină"
- participarea la seminarul „ Plagiatul între etică și drept"
- participarea la dezbaterile din cadrul evenimentului „ Zilele Carierei"
- membru al delegației române la „Preparatory Committee for the 2015 Nuclear Non-Proliferation Treaty Conference "
(Viena, 30 aprilie - 11 mai 2012) 

2006 – 2010 – București, România 
CERTIFICAT DE BACALAUREAT – Colegiul Național „SF. SAVA” 

Profil Real: matematică-informatică 

Activități extracurriculare:
Locul III- Secțiunea Inovație și Creativitate în cadrul Programului Junior Achievement Compania Elev - Company of the
Year Competition

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ



Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ C1 C1 B2 B2 B2

FRANCEZĂ C1 C1 B2 B2 B2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat
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