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Informaţii personale
Nume / Prenume Cristescu Valentin

Adresă(e)
Telefon(oane)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) RO

Data naşterii

Experienţa profesională

2021(ianuarie)-PREZENT Compania Nationala Posta Romana S.A.
Director Directia Control Managerial Intern, Recalmatii si C.F.G.

2020-2021

2019-2020

2018-2019

-Asigura monitorizarea, coordonarea si indrumarea activitatilor structurilor din subordine
-Asigura intocmirea planului de control anual si a tematicilor de control
-Verifica si evalueaza modul de indeplinire a activitatilor desfasurate de catre subordonati

Compania Nationala Posta Romana S.A.
Coordonator Corpul de Control al Directorului General
-Verifica respectarea dispozitiilor si normelor legale privind activitatea serviciilor postale
-Elaboreaza proceduri, metodologii privind activitatea de control
-Evalueaza performantele individuale pentru personalul din subordine 

Compania Nationala Posta Romana S.A.
Departamentul Reglementari și Proceduri Operaționale
Delegat cu atribuții pe Cabinetul Ministrului la
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Consilier Ministru
Membru în Consiliul de Administrație la Telekom România Communications S.A.
Membru în Comitetul de Audit din cadrul Telekom România Communications S.A.
-Pregătește agenda ministrului determinând subiectele majore care vor fi abordate de către ministru 
pe fiecare acțiune conform programului transmis
-Participă la toate ședințele organizate în cadrul Consiliului de Administrație precum și în cadrul 
--Comitetului de Audit, alături de conducerea companiei, ocazie cu care este informat asupra activității 
dar și rezultatele obținute de către Telekom România S.A.

SC Maxim Cargo Expeditii SRL
Director Comercial

Detasat pe functia de Consilier Superior in cadrul 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Directia Servicii Interne-Achizitii Publice
- Intocmește împreună cu compartimentul de achiziții publice, planul de achiziții și alte documente 
specific
-Elaborează programul de întreținere și reparații al autovehiculelor.



2017-2018

2016-2017

2009-2016

1998-2009

1996-1998

1990-1996

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Consilier Personal-Cabinet Ministru
-Asigura consilierea ministrului pe probleme specifice domeniului de activitate pe care acesta

    Il coordoneaza
  -Asigura buna desfasurare a legaturilor ministrului cu administratia prezidentiala, cu consilieri ai    
    Primului Ministru si a diferitelor structuri din cadrul ministerului

SSRH Hidroserv SA
Manager Departamentul Control Managerial Intern
-Verifică respectarea dispozițiilor legale și normativele privind gestionarea și gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești, inclusiv controlul financiar de gestiune
-Stabilirea răspunderii, conform dispozițiilor legale, în sarcina persoanelor care nu au respectat actele 
normative și procedurile la operațiunile efectuate

Ministerul Afacerilor Interne - I.G.P.R. 
Direcția Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase, București
Ofițer Specialist Principal I
-Asigură monitorizarea, coordonarea și îndrumarea activităților structurilor teritoriale în domeniul de 
competență, executând controale tematice și de fond.
-Desfășoară activități în domeniul relațiilor internaționale și integrării europene la nivelul direcției.
-Participă la elaborarea și redactarea de documente internaționale, programe de cooperare și 
programe de studii de specialitate.

Ministerul Afacerilor Interne - D.G.P.M.B.
Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Toxice, București (România)
Ofițer Specialist
-Execută activități de investigare și cercetare penală privind infracțiunile la regimul armelor, materiilor 
explozive din circuitul civil.
-Desfasoara actiuni informativ operative pentru identificarea activitatii infractionale a persoanelor care 
desfasoara operatiuni ilegale cu arme si munitii.  

Ministerul de Interne
Sectia 2 Politie
Biroul Ordine Publica
Ofiter
-Participa la cercetarea la fata locului in cazuri de natura penala privind ordinea si siguranta 
cetateanului
-Instruieste cadrele din subordine in baza temelor profesionale in domeniu

Ministerul de Interne
Sectia 2 Politie
Serviciul Judiciar si de Combatere a Infractionalitatii Economice
Subofiter
-Constata infractiuni de natura economico-financiara si judiciara
-Executa activitati de investigare si ceretare penala privind infractiunile constatate
-Partcipa la controale si activitati de verificare a documentelor financiar contabile in cadrul actiunilor 
specifice.



Educaţie şi formare

2008-2009 Certificat de Absolvire al Programului de Perfectionare in Domeniul Relatiilor Internationale , 
Institutul Diplomatic Roman

2007-2008 Diploma de Formare in Specializata in Administratia Publica
Curs de Formare  Inalti Functionari Publici
Institutul National de Administratie

2006-2008 Masterat in „Securitate Comunitara si Terorism”
Universitatea Bioterra Bucuresti

2002-2003

                                                 1999-2003

                                                    
                                                  1993-1998

                                                  1983-1987 

Diploma de Studii Postuniversitare de „ Specializare in Relatii Internationale”
Academia de Politie Al. Ioan Cuza

Diploma de Licenta- Stiinte Juridice
Facultatea De Drept

Diploma de Licenta- Inginerie Economica
Factultatea de Inginerie si Management Agroturistic

Diploma de Bacalaureat
Liceul Industrial nr.8

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba maternă Romana

Limbi străine cunoscute Engleza, Rusa

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleza C1 B2 B2 B2 B2

Limba rusa A2 A2 A2 A2 A2

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare si relationare atat in interiorul cat si in exteriorul grupului de apartenenta.
O buna capacitate de adaptare la medii multiculturale.

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Spirit organizatoric, experienta in gestionarea de proiecte 
Bun coordonator, monitor si indrumator al activitatilor planificate

Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Aptitudini organizatorice de conducere si control, de planificare capabil sa cunoasca sitemul de 
resurse umane si sa motiveze echipa .
O gandire analitica si bun negociator, rezistent la actiunile factorilor de stres, disponibilitate la 
schimbare, prestanta, flexibilitate in gandire si asumarea responsabilitatilor.

Buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office


