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INFORMAŢII PERSONALE 

 

 
 
Numele, prenumele              IOVĂNESCU  DANIEL    
Adresa               JUDETUL ILFOV, COMUNA DOMNESTI 
Telefon               ++40 722 454 220  
E-mail               daniel.iovanescu@avp.ro 
Naţionalitate             română 
Data naşterii             10 IANUARIE 1971  

 
 
 

              EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 
 

          
                                           • Perioada 

 
17 noiembrie 2022 –  prezent 

• Domeniul Instituția Avocatul Poporului 
• Titulatura poziţiei deţinute Adjunct al Avocatului Poporului 

 
 

 
                                           • Perioada 

 
august 2019   –  16 noiembrie 2022 

• Domeniul Instituția Avocatul Poporului 
• Titulatura poziţiei deţinute șef de Cabinet 

 
 
          
                                           • Perioada 

 
iulie 2014   – iunie 2019 

• Domeniul Cabinet Eurodeputat Renate Weber / Parlamentul European 
• Titulatura poziţiei deţinute consilier Afaceri Europene / șef de Cabinet 

   
 

• Perioada  septembrie 2012 -  decembrie 2017 

• Domeniul  Birou de mediator  

          • Titulatura poziţiei deţinute 
 
                                           • Perioada 

  mediator titular cabinet 
 
octombrie 2012 – februarie 2014  

• Domeniul  mediu privat 

• Titulatura poziţiei deţinute  consilier juridic: consultanta, obținere avize, autorizatii de construire si punere in functiune parcuri 
eoliene, până la vânzarea afacerii către un grup străin; 

 
 

• Perioada 

  
iunie  2009 – noiembrie 2010 

• Domeniul  mediu privat 

• Titulatura poziţiei deţinute  director departament cercetare - dezvoltare: manager de proiect, contractare furnizori și 
executanți, consultanță  etc.;  

 
• Perioada  mai 2007 – decembrie 2008 

• Angajator  Ministerul Administrației și Internelor 
• Domeniul  Secretar de Stat Comunităţi Locale 

• Titulatura poziţiei deţinute  consilier la Cabinetul Secretarului de Stat din domeniul Administrației; 
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• Perioada  octombrie  2006 – mai  2007 
• Angajator  director general cabinet de avocatură  

 
 

• Perioada  mai  – octombrie 2006 
• Angajator  mediu privat 
• Domeniul  identificarea, promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor de afaceri pentru un grup de cinci firme 

private; coordonarea unui proiect energetic de anvergură. 
• Titulatura poziţiei deţinute  director general adjunct 

 
                                    • Perioada  2006 

  • Organizaţie  fundaţie sportivă 
                                      • Domeniul  identificarea şi obţinerea de fonduri financiare necesare desfăşurării în bune condiţii a unor 

activităţi sportive din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti 
• Titulatura poziţiei deţinute  vicepreşedinte Consiliu de Administraţie Fundaţie Sportivă 

 
• Perioada  aprilie – august  2006 

• Angajator  director general cabinet de avocatură  
 

• Perioada  iunie  2004 – martie 2006 
• Angajator  mediu privat 
• Domeniul  marketing 

• Titulatura poziţiei deţinute  acţionar, vicepreşedinte Consiliu de Administraţie şi director marketing 
 

• Perioada  august  1995 – mai 2004  
• Angajator  Serviciul de Informații Externe 

• Titulatura poziţiei deţinute  funcţii de conducere în ultimii 3 ani de activitate 
 

• Perioada  octombrie  1992 – septembrie 1994 
• Angajator  CS Rapid Bucureşti 
• Domeniul  judoka profesionist 

 
 
 

• perioada  martie 2019  
• institutia  curs de formare expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 

 
 

• perioada  octombrie 2012 
• institutia  admitere in Asociația Profesionala a Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti 

 
 

• perioada  iulie 2012 
• institutia  curs de formare al mediatorilor – Asociatia Pro Medierea 

 
  

                                        • perioada 
                                           • facultate 

 
 

  
2006 – 2010 
Facultate de Drept şi Administrație Publică – Secţia Drept, Universitatea ”Spiru Haret” din 
București, forma de învăţământ la zi 

• perioada  2007 – 2009 
• facultate  masterat ”Instituţii şi Structuri de Drept Constituţional Românesc şi European”, Universitatea 

”Spiru Haret” din București 
 
 

• anul  2005  
• facultate  Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti - Curs postuniversitar - instalatii gaze 

 

STUDII 
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• perioada  1999 – 2000 
• facultate  Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele  Comunicării – studii postuniversitare 
 

• perioada  1994 – 1999 
• facultatea  Academia de Studii Economice Bucureşti –studii universitare de lunga durata 

Licentiat - Facultatea de Management – specializarea „Managementul firmei” 
 

• perioada  1990 – 1995 
• facultatea  Universitatea Politehnica Bucureşti–studii universitare de lunga durata-cursuri zi 

Licentiat - Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – specializarea 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

 
• perioada  Octombrie 1989 –  Martie1990 

    • stagiu Militar  UM01184 / şcoală de Ofiţeri in rezervă / Bacău 
   

• perioada  1985 – 1989 
• liceu  Liceul „Sfantul Sava” – Bucuresti 

 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
 

COMPETENŢE LINGVISTICE 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

LIMBI STRĂINE 
  ENGLEZĂ  / CERTIFICAT BRITISH COUNCIL 

• citit  Bine 
• scris  Bine 

• vorbit  Bine 
  FRANCEZĂ 

• citit  Bine 
• scris  Bine 

• vorbit  Bine 
 
 

ABILITĂŢI INTERPERSONALE 
excelente abilităţi de comunicare şi 

relaţionare 
 orală şi în scris, formală şi informală  

 
Cu dorinţă puternică şi voinţa de a 

reuşi 
 personalitate energica si activa 

mare disponibilitate pentru efort prelungit 
motivația intrinseca pentru atingerea obiectivelor fixate 

perseverenţă, mare capacitate de 
mobilizare a resurselor 

 foarte bune calități de organizator si lider 

Flexibilitate  adaptabil la desfăşurarea de activităţi diverse, probată de experienţa profesională de până acum 

   

COMPETENŢE TEHNICE 
 

ABILITĂŢI DE OPERARE PE COMPUTER   cunoștințe temeinice și preocupări permanente de aprofundare a noutăților în IT 
 



 
Page 4 - Curriculum vitae of 

IOVĂNESCU Daniel 

  

  

 

PERMIS DE CONDUCERE 
 
 

 auto categoria B (din anul 1990)  si pentru ambarcatiuni cu motor.  
 
 
 

 
SPORT ŞI SĂNĂTATE 

 
CONSTITUŢIE SPORTIVĂ  FOST SPORTIV  DE PERFORMANȚĂ- 18 ANI DE JUDO – CLUBUL SPORTIV RAPID BUCUREŞTI (MULTIPLU 

CAMPION NAŢIONAL ŞI  MEDALIAT PE PLAN INTERNAŢIONAL) 
5   ANI DE LUPTE GRECO – ROMANE – CLUBUL SPORTIV STEAUA BUCUREŞTI  

 
  Nu am suferit şi nu sufer de vreo boală sau afecţiune care să-mi afecteze capacitatea de muncă 

intelectuală şi fizică 
 

                                           FAMILIE  
 

 

CĂSĂTORIT  de 29 ani 
COPII  DOI  COPII MAJORI 


