
  Curriculum Vitae 

9/7/14   © Uniunea Europeană, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE CORNELIU VIŞOIANU  
 

  

 0723388883     

 corneliu@visoianu.ro  

 

www.visoianu.ro   

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

                          04/2015 –prezent       Vicepresedinte Strategikon – Centrul de studii prospective, asociaţie apolitică, non-profit  
                                                               care are drept scop elaborarea de studii, analize şi cercetarea în domeniile: afaceri europene,  
                                                               securitate şi bună guvernanţă. 
                          

                            09/2015-prezent       Membru Colegiul de Coordonare – CSALB - Centrul de Soluţionare Alternativă a   
                                                   Litigiilor în  domeniul Bancar, structură de utilitate publică, înfiinţaţă prin Lege conform directivei 
                                                               Europene, care are drept scop soluţionarea alternativă a litigiilor, ca procedură facultativă şi voluntară,  
                                                               în afara instanţelor de judecată 
 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

Doctor Ştiinţe militare  

Preşedinte 
Asociaţia Eduteco 
Planificarea şi coordonarea activităţilor educaţiei din domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, 
combaterea discriminării şi integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile.  

 
Funcţionar administrativ în cadrul proiectului “Evoluăm cu SEnS” 
POSDRU/173/6.1/S/148980 
Asociaţia C4C – Communication for Community 
Suport în implementarea activităţilor proiectului în domeniul economiei sociale, crearea de locuri de 
muncă pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. 

 
Responsabil grup ţintă în cadrul proiectului “Cu mic, cu mare, din nou la şcoală” 
POSDRU/162/2.2/S/140741 
Asociaţia C4C – Communication for Community 
Identificarea şi informarea persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala/nu au absolvit învăţământul 
obligatoriu (persoane de etnie romă, persoane din mediul rural şi alte categorii de grupuri vulnerabile) 
şi au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. Identificarea şi 
informarea personalului implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de tip A doua şansă. 
Monitorizarea cursanţilor la programul A doua şansă. Participarea la activitatea de consiliere/orientare 
a preşcolarilor/elevilor expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii şi a părinţilor/tutorilor acestora în 
cadrul atelierelor de creaţie. Participarea la activităţile sesiunilor de formare suplimentară. 

 
Funcţionar administrativ în cadrul proiectului “Evoluăm cu SEnS” 
POSDRU/173/6.1/S/148980 
Asociaţia C4C – Communication for Community 
Suport în implementarea activităţilor proiectului în domeniul economiei sociale, crearea de locuri de 
muncă pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. 

 
Consilier al Primului Ministru 

Cancelaria Primului Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti (România)  

11/08/2016-prezent 

 

 

 

 

01/11/2015-01/01/2016 

 

 

 

 

 

10/04/2015-10/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04/2015-01/06/2015 

 

 

 

 

 

21/01/2013–01/04/2015  

Activităţi curente, de analiză, consiliere pe domeniile şi temele repartizate, reprezentare publică, în 
acord cu domeniile de expertiză: fonduri europene, dizabilităţi, diaspora, educaţie, mediu asociativ, 
inclusiv dialog social. 
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Preşedinte 
FUNDAŢIA CULTURALĂ DELTA, Bucureşti (România)  

01/2001–01/2013 

Dezvoltarea Fundaţiei de la înfiinţare, proiecte numeroase şi recunoscute, din domeniul educaţiei, 
promovarea excelenţei, valorilor  româneşti şi a tradiţiilor. Peste cinci mii de beneficiari direcţi ai 
proiectelor derulate. 

Director General 
FORUM GROUP SRL, BUCURESTI (România)  

01/03/2005–20/01/2013 

Activităţi de coordonare şi management, activităţi de reprezentare, contractare şi urmărirea derulării 
contractelor, activităţi de explorare şi dezvoltare noi afaceri 

Director General 
Energy Consult SA, Bucureşti (România)  

01/2001–12/2002 

Management de proiect: planificare, coordonare şi audit al programului de implementare a 
managementului calităţii (ISO 9001) şi protecţiei mediului (ISO14001) 

Director 
Asociaţia Română pentru Libertate şi Democraţie (ARLD), Bucureşti (România)  

01/2000–12/2000 

Planificarea şi managementul activităţilor Centrului de Monitorizare a Activităţii Electorale (cercetare, 
analiză) din presa scrisă, radio şi televiziune. Consultanţă pentru gestionarea campaniilor de media. 

Director Executiv 

B&C Consulting, Bucureşti (România)  

01/1998–12/2000 

Coordonarea activităţii unei agenţii de publicitate care oferea servicii integrate - de la creaţie 
publicitară până la asigurarea/furnizarea de suporturi de diseminare a mesajelor de campanie. 
Reprezentarea agenţiei în faţa clienţilor - atât comerciali cât şi instituţionali. Producerea de emisiuni de 
televiziune în regie proprie. 

Director Executiv 
MULTIMEDIA SRL, Bucureşti (România)  

01/1997–06/1998 

Activităţi specifice managementului unei companii de relaţii publice şi comunicare; coordonarea de 
campanii naţionale de publicitate şi relaţii publice. 

Consilier al Ministrului Cercetării şi Tehnologiei 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Bucureşti (România)  

02/1997–06/1997 

Contribuţii la elaborarea strategiilor sectoriale privind reforma sistemului de cercetare din România, 
elaborare a proiectelor de lege, a hotărârilor de guvern şi a ordinelor de ministru. 

ŞEF DEPARTAMENT 
FOCUS PUBLICIS, Bucureşti (România)  

01/1995–09/1996 

Coordonarea activităţii departamentului de promoteri şi supervizare merchandiser-i. Planificarea 
bugetelor de promovare pentru brand-uri, realizarea de evenimente speciale, în diferite locaţii din ţară, 
operaţiuni de gestiune şi supravegherea alocării resurselor, planificare şi control.  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

 

 

 

 

Director Marketing 
Massey Ferguson Internaţional SA, Bucureşti (România)  

01/1994–12/1995 

Implementarea în teritoriu a reţelei naţionale de distribuţie - maşini şi echipamente agricole. 

Şef Cabinet 
Partidul Democrat - Departamentul Organizare, Bucureşti (România)  

01/1992–10/1994 

Dezvoltarea reţelei naţionale a organizaţiilor locale ale partidului şi coordonarea organizaţiei de tineret. 

Referent de specialitate 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR), Bucureşti (România)  

02/1990–09/1992 

Contribuţii la colaborarea dintre sindicatele studenţeşti şi marile confederaţii sindicale - participarea la 
fundamentarea unor domenii de studii universitare şi reconversie profesională. 

Preşedinte 

Uniunea Naţională Independentă Studenţească (UNIS)  

01/1990–06/1992 

 

Doctorand - "Apărarea valorilor naţionale prin dialog social ca 
strategie antiteroristă în România Modernă” 

Nivelul 7 CEC

Universitatea Naţionala de Apărare ”Carol I”  

2013–Prezent  

 

Master în ”Investigarea actelor de terorism şi securitate publică” Nivelul 6 CEC

Facultatea de Drept, Universitatea Bioterra  

2011–2013 

 

Jurist Nivelul 5 CEC

Facultatea de Drept - Universitatea Bioterra, Bucureşti (România)  

2007–2011 

 

Subinginer - tehnologie chimică 
Facultatea de Chimie Industrială - Universitatea Politehnică Bucureşti, Bucureşti (România)  

1995–1998 

 

Certificat in Management Competitiv, Management Financiar, 
Marketing 

Nivelul 5 CEC

OPEN UNIVERSITY - UK  

1999–2000 

 

participări la programe de formare de scurtă durată în domeniul 
comunicării şi cooperării internaţionale 

 

Carabinierii – Roma (2015), Parlamentul Olandei (2000), Ministerul de Externe al Danemarcei (1993), 
Organizaţia Naţiunilor Unite (1992)  
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COMPETENŢE PERSONALE 
 

 

 

 

 

 

Certificat Manager Proiect recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale  

 
Certificat Formator recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale  

 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

ÎN ELEGERE VORBIRE SCRIERE Alte limbi străine cunoscute 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B1 

rusă B1 B1 B1 B1 A2 

franceză A1 A1 A1 A1 A1 

italiană A2 A2 A2 A2 A1 

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

Competenţe de comunicare  - aptitudini reale de înţelegere, toleranţă faţă de opinii diferite sau contrare şi diplomaţie în relaţiile cu 
ceilalţi; - bună cunoaştere a funcţionării mecanismelor culturale la nivel regional şi european; - trainer 
în cadrul unor programe de tehnici de comunicare; - aptitudini de vorbire în public peste medie, de 
mediere a discuţiilor de grup şi a disputelor; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- aptitudini deosebite de leadership (alegerea a leader în diferite organizaţii); - capacitate de formare, 
coagulare şi creare a mediului necesar performanţei echipelor cu competenţe complementare şi 
personalităţi diferite; - înţelegere foarte bună a rolului personal, asumarea şi performarea adecvată la 
rol şi rezultat; 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

O bună cunoaştere a domeniului şi dinamicii pieţei de energie din România, o parte dintre clienţii 
agenţiilor de relaţii publice sau publicitate activând în domeniu. Aproximativ cinci ani de activitate de 
due-dilingence în domeniu. 

Competenţe informatice  Cunoaştere şi stăpânire adecvată a produselor software de tip Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), folosire curentă a programelor de email şi acces Internet, pe sisteme de tip Windows 
XP/Vista/7 sau IOS. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr



