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Date biografice:
 Data naşterii: 09.04.1950 Bucureşti.
 Stare civilă: căsătorit, doi copii:
- Alexandru Ştefan, masterat IT - UPB Fac. Calculatoare – Certificat de competenţe ORACLE
Romania,
- Anemari Margarit, bursă de stat ASE – Fac. Finanţe, Asigurări, Bănci şi Bures de Valori.
funcţia şi locul de muncă: Ministerul Agriculturiri şi Dezvoltării Rurale, Corpul de control,
consilier superior. Franceză Engleză
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Studii şi specializări:
1977 – Academia de Studii Economice București Fac. Comerț, economist;
1994 –„ Tehnici de Comerț Exterior Marketing Internațional” –2006 – Universitatea
Transilvania Brasov – Colegiul Universitar forestier, economic și de informatica;
1995 – „Investiți directe și de Portofolii” – „Forme de asociere cu parteneri străini Piața de
capital 1998”;
1997 – European Integration and Policy Making”- „European Comercial Legislatio 1999”,
IRISH Management Institute Consorțium – Dablin” L’integration et les relations europeennes”
–Institut Français de Roumanie, 1999;
2000 - „Vorbereitung auf den beitritt Rumäniens zur Europäischen Union” – München
Westerham. IHK-Akademie
Activitate profesională:
1971-1984 ROMANOEXPORT, economist;
1984 – 1988 Institutul de Cercetări Tehnologii Sticlă şi Ceramică Fina ,economist ;
1988 – 1990 Ministerul Comerţului, inspector;
1990 – 1996 Ministerul Comerţului şi Turismului ,inspector general ;
1996 – 2001 Ministerul Industriilor şi Comerţului, inspector general ;
2001 – 2003 IMM Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Comerţ, inspector
accesare fonduri ;
2003 - 2006 Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, contractare autorizare
pescuit;
2006 – 2012 Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultură ,consilier superior fonduri
europene ;
2012 – 2013 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, corpul de control al ministrului ;
Activitate publicistică –tehnică de specialitate:
Articole de specialitate în revista ”Comerț Modern” editată de Ministerul comerțului;
Membru în colegiu de redacție și articole de specialitate în revista „ Industrie și comerț în
România editată de Ministerul industriei și comerțului;
Membru în Colectivul de redacție, articole în specialitatea tehnică a pescuitului sportiv,
competiții și aricole informative pescuit competițional în revista „Vânătorul și Pescarul Sportiv
Român”

Hobby:
 Pescuit sportiv, turism, sport ( sportiv legitimate, atletism, handbal, fotbal, fost arbitru fotbal) ;
 Ştiinţă şi tehnologie, gatronomie;









Activitatea, performanţele sportive şi organizatorice în cadrul AGVPS din Romania:
Membrul pescar sportiv al AGVPS de 53 de ani din anul 1959 şi în prezent;
Campion Mondial 2012 la pescuit sportiv la crap;
Sportiv participant în peste 40 de finale naţionale de pescuit sportiv ca – junior şi senior;
Deţinător a 7 titluri de Campion naţional, 7 titluri de vicecampion naţional , 5 locuri trei şi
nenumărate poziţii de topul în clasamentele campionatelor naţionale de specuit sportiv ale
Romaniei– la individual şi echipe, ca junior şi senior la pescuit staţionar şi casting;
Component al echipei reprezentative a Romaniei, la peste 20 campionate internaţionale şi
mondiale de pescuit sportiv;
Cîştigător cu echipa Romaniei a 3 medalii de aur, două de argint şi una de bronz la competiţii
internaţionale cu state din Europa de Est - înainte de anul 1989, singurele competiţii la care
AGVPS avea acces).

Antrenor al echipelor naţionale al Romaniei la un număr important de campionate interneţionale şi
mondiale, câştigător a unei medalii de aur şi 2 medalii de bronz la competiţii internaţionale cu echipe
din Europa de est- înainte de 1989 ;
Şef al delegaţiilor sportive ale AGVPS şi Romaniei la un număr important de campionate
interneţionale şi mondiale;
Fost vicepreşedinte al AVPS Diana Bucureşti, AVPS Acvila Bucureşti;
Membru în Consiliul AGVPS din anul 1991 şi până în prezent ;
Vicepresedinte AGVPS cu probleme de pescuit sportiv din anul 2002 şi pînă în prezent;
Membru în Comisia Centrală de Competiţii a AGVPS din anul 1991şi preşedinte din anul 2002( şi
în prezent) cu activitate în coordonarea organizării şi desfăşurării sistemului competiţional intern şi
internaţional al AGVPS şi Romaniei ;
Începînd cu anul 2002 şi până în prezent, delegat al AGVPS şi al Romaniei la Congresele
Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv ( CIPS) şi ale federaţiilor afiliate FIPS ed şi FIPS
Mouche;
Membru ales de Congresul FIPS-ed de la Plermo Italia 2005 în Comitetul Director al FIPS -ed
pentru perioada 2005-2009,
Îniţiative personale adoptate de Comitetul Director al FIPS-ed privind introducerea în regulament a
premierii „celei mai mari capturi” în Campionatul Mondial de pescuit sportiv la crap şi de relizare şi
publicare pe site-ul oficial al FIPS-ed a „statistilor privind rezultatelor şi clasamentelor internaţionale”.
Profesia:
Economist.

