
CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Funcţia sau postul ocupat 

Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Cîrstea Adrian-Ştefan 

Română 
04.06.1976 

2021-prezent 
Ministerul Tineretului și Sportului
Guvernul României

Secretar de Stat

2005 - 2021 
SC Ideal Board Games SRL 
Antreprenoriat / Management 

Asociat unic / Administrator 
Management firmă 
Supervizare producţie 
Coordonare distribuţie 

2005 - 2007 
SC Energetix SRL 
Marketing 

Marketing Manager 
Organizare evenimente, prezentări,  
realizare materiale grafice, cataloage, campanii promo 



Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Perioada (de la – până la) 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada (de la – până la) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională  
Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 
Tipul calificării / diploma 
obţinută Nivelul de clasificarea 
formei de instruire/ învăţământ 
în sistemul naţional sau 
internaţional 

2004 - 2005 
SC Elmec Romania SRL - importator Nike, Converse, Harley 
Davidson 
Marketing 

Marketing Assistant Manager 
Organizare evenimente sportive, prezentări, concursuri, 
realizare materiale grafice, postere, campanii promo, 
vânzari pentru echipe sportive 

2002 - 2004 
SC Metroul SA 
Atelier proiectare 

Inginer proiectant 
Proiectare cale de rulare metrou 
Realizare DTP  
Verificari si masurători pe teren 

1998 - 2002 
SC IDM Kennedy Group SA – IDM Club 
Management 

Assistant Manager 
Supervizarea şi coordonarea personalului  
Relaţii cu clienţii  
Relaţii cu furnizorii 
Efectuarea operaţiunilor fiscale zilnice (monetar, rapoarte case 
de marcat) 

1994 - 2001 

Universitatea Politehnica Bucuresti 

Facultatea Transporturi, secția Ingineria Transporturilor 

Inginer 

2 



Managementul traficului si planificare urbană 
Curs organizat de Centrul de asistenţă pentru dezvoltarea 
resurselor umane Bucureşti 

Manager de Proiect 
Curs organizat de Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş 

Manager în activităţile din turism  
Curs organizat de SC Formare Profesională Turism SRL 

- abilităţi de comunicare dezvoltate în medii multiculturale şi
poziţii relevante deţinute
- leadership

română 

engleză 

excelent   
excelent   
excelent   

Utilizator experimentat: 

- proiectare asistată de calculator, CAD software
- programe office, spreadsheet, software prezentare,
- editare foto, design, grafică, pregătirea materialelor pentru
producţie / printare,

Cursuri absolvite şi certificări 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Limba maternă 

Limba străină cunoscută 

abilitatea de a citi 
abilitatea de a scrie 
abilitatea de a vorbi 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
DIGITALE 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B, din 1994 
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