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Informații personale

Nume / Prenume George TEȘELEANU 

                   Web       www.georgeteseleanu.ro

 Naționalitate Română

Cetățenie Română și Italiană

Data nașterii 26.01.1965

 

  
  

Experiența profesională  

  

Perioada  2015 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Manager 

Activități și responsabilități 

principale 

Coordinator de activitate economic, administrație și gestionări de bugete 

Denumirea și sediul angajatorului SC PANTHEON MANAGEMENT SRL – Constanța (România) 

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație 

Activități și responsabilități 

principale 

Management, administrație, consultanță de afaceri 

Denumirea și sediul angajatorului SC ȘANTIER NAVAL MIDIA SA – Năvodari (România) 

  



2 
 

Perioada 1999 – present 

Funcția sau postul ocupat Președintele Consiliului de Administrație (CdA) 

Activități și responsabilități 

principale 

Luare decizii, management, coordonare generală și proiecte 

Denumirea și sediul angajatorului SC CONFEX MATEX INTERNATIONAL S.A. – Deva (România) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Industrie ușoară – producție confecții (circa 400 angajați).  

  

Perioada 1990 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Visiting Professor 

Activități și responsabilități 

principale 

Predare cursuri, cercetare științifică și susținere conferințe în domeniile : 

Managementul producției industriale, Economia dezvoltării,Etica economică, 

Vânzări pe piețele internaționale, Metodologia cercetării științifice.  

Denumirea și sediul angajatorului Universitatea din Macerata (Italia), Universitatea LUMSA (Italia), 

Universitatea Wales România, Universitatea din Oradea , Universitatea 

Vasile Goldis din Arad si Universitatea din Petroșani (România).  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Învățământ superior, cercetare științifică, publicistică. 

  

Perioada 2017 – 2018 

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație 

Activități și responsabilități 

principale 

Co-participare la luarea deciziilor, management, administrație, consultanță 

de afaceri 

Denumirea și sediul angajatorului SOCIETATEA NAȚIONALĂ “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL 

KOGĂLNICEANU SA” – Constanța (România) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Administrare bază materială pentru transporturi aeriene interne și 

internaționale de persoane și mărfuri. 

  

Perioada 2017 – 2018 

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație 

Activități și responsabilități 

principale 

Co-participare la luarea deciziilor, management, administrație, consultanță 

de afaceri 

Denumirea și sediul angajatorului COMPANIA NAȚIONALĂ “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME 

SA” Constanța (România) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Administrare bază materială pentru transporturi navale interne și 

internaționale de persoane și mărfuri și prestări servicii portuare. 

  

Perioada 2014 – 2017 

Funcția sau postul ocupat Prim - Vicepreședinte 

Activități și responsabilități Co-participant la luarea deciziilor, management, administrație, coordonare 
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principale activitate. 

Denumirea și sediul angajatorului Federația Română de Judo – București (România) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Activitate sportivă de performanță și înaltă performanță. 

  

Perioada 2009 – 2012  

Funcția sau postul ocupat Consul Onorific al României la Ancona (Italia) 

Activități și responsabilități 

principale 

Atribuţii consulare în colaborare cu funcționarii consulari oficiali 

(reprezentarea și promovarea intereselor României, informarea, consultanța 

și asistența acordate cetățenilor români, stimularea relațiilor cu statul-gazdă 

în domeniile politic, economic, comercial, financiar, educațional,cultural,etc.). 

Denumirea și sediul angajatorului Ministerul Afacerilor Externe – București (România) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Relații internaționale, activitate diplomatică și consulară. 

  

Perioada 2001 - 2012 

Funcția sau postul ocupat Președintele Consiliului de Administrație 

Activități și responsabilități 

principale 

Luare decizii, management, coordonare generală și implementare proiecte 

Denumirea și sediul angajatorului SC SIFA INTERNATIONAL SRL – Baia Mare (România)  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Industrie ușoară – producție de încălțăminte (circa 400 angajați). 

  

Perioada 1995 - 2012 

Funcția sau postul ocupat Președintele Consiliului de Administrație 

Activități și responsabilități 

principale 

Luare decizii, management, coordonare generală și proiecte 

Denumirea și sediul angajatorului CONCEPT SRL – Ancona (Italia). 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Consultanță pentru afaceri, management si relatii internationale. 

  

Educație și formare  

  

Perioada  2000 – 2003 

Calificarea / diploma obținută  Doctor în științe inginerești 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroșani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Acreditată în domeniul științelor inginerești și economice. 
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Perioada  1992 - 1996 

Calificarea / diploma obținută  Licență – Economia dezvoltarii -  calificativ Magna Cum Laude 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Economia dezvoltării, Microeconomie,Macroeconomie, Statistica 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Pontificia Università Gregoriana – Roma (Italia) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Acreditată  

  

Perioada  1985 - 1990 

Calificarea / diploma obținută  Licență – inginer  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Modele matematice, Științe inginerești, Management industrial, Geologie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Mine, Facultatea de Mine Ingineri – Petroșani (România)  

 

LIMBI STRĂINE: 

 

 

ITALIANA  –  Foarte Bine 

ENGLEZA  –   Bine 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 

 Cetatean de Onoare al orasului Lupeni, Romania, 1999  

 Membru Centrului National pentru Constructia si Tehnica 

Spitaliceasca, Italia din 1999 

 Presedintele Conferintei Internationale – Dezvoltarea Locala in 

Centrul si Estul Europei – Universitatea din Ancona – Italia, 2002 

 Membru Fondator si in colegiul director al Societatatii Italiene de 

Tehnica Spitaliceasca – Italia, din 2002 

 Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, 2005 

 Membru al Academiei de Stiinte Naturale a Federatiei Ruse, din 

01.02.2006 

 Membru al Academiei de Ştiinţe Miniere a Ucrainei, din sept. 

2006 

 Membru partener al Centrului Internaţional de Informaţii Ştiinţifice şi 

Tehnice I.C.S.T.I. din Moscova. Certificat SF – 033/1.11.2007  

 Profesor asociat – Catedra de Geodinamica UNESCO a 

Academiei Romane – Institutul de Geodinamica - 2008; 
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 Membru corespondent al Academiei de Stiinte Tehnice din 

Romania, din 2012 

 Membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, 

din 2015 

 Reprezentant plenipotentiar la a 60-a sedinta ICSTI de la Praga al 

Romaniei la sedintele anuale ale Centrului International de 

Informatii Stiintifice si Tehnice (ICSTI). 

 Membru in colectivul grantului international 4082 cu titlul 

„Synergetical paradigm of research and innovation system in the 

Republic of Moldova in conditions of European integration”, 2006 

 Membru in comitetul stiintific al Conferintei Internationale 

„Economic Growth in Conditions of Internationalization”,Chisinau 

2011,2012, 2013. 

 Membru in proiectul de cercetare „Impactul si integrarea copiilor 

romani in Italia” coordonat de Universitatea catolica LUMSA – Italia, 

Universitatea St. Mary – USA (coordonator Fulbreigt) si George 

Teseleanu. 

 Presedinte al asociatiei “Center for Ethic Economy and 

Development” din 2010 , Romania. 

 Coordonator in Romania al Fundatiei „Centesimus Annus Pro 

Pontefice” – Vatican -  din 2014 

 Autor a 7 (sapte) carti manuale si monografii editate in Romania si Italia, 

la 5 (cinci) lucrari autor unic, autor si coautor a 93 de lucrari stiintifice 

publicate in tara si strainatate din care la 27 autor unic. 

 

 

 

 

9 Octombrie 2018 

George TEȘELEANU 




