EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume

ŞECLĂMAN VASILE

Adresă

Bucureşti, Şoseaua Berceni nr.19, bloc 27, apartament 65, sector 4

Telefon

021.332.43.93 / 0726.674.022 / 0722251366

Fax
E-mail personal

021.316.49.09
vasile.seclaman@upcnet.ro

Naţionalitate

Româna

Data naşterii

27.07.1954

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ
• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1979-1984
AUTOMATICA Bucureşti, sector 1
Economic
Şef atelier
Coordonarea activităţilor specifice privind producerea de echipamente şi instalaţii pentru
automatizări

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1984-1990
CNOP, Comisia de ştiinţă tehnică şi învăţământ, Bucureşti, sector 1
Guvernamental
Instructor
Organizarea concursurilor naţionale pe obiecte de învăţământ
Coordonarea activităţilor tehnico-aplicative din şcoli şi cluburi ale elevilor, activitati de asigurare
a bazei tehnico-materiale specifice.

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1990-1994
IMGB S.A., Bucureşti, sector 4
Economic
Şef serviciu
Aprovizionarea cu materiale şi servicii a întreprinderii, coordonarea activitatilor de receptie si
gestionare-depozitare a materialelor

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută

1994-1996
Camera Deputaţilor, Parlamentul României, Bucureşti, sector 1
Guvernamental
Sef de serviciu si Director al Direcţiei Achiziţii publice, receptie si gestionare-depozitare a
materialelor
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• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Asigurarea bazei materiale, receptia si depozitarea materialelor (obiecte de inventar, mijloace
fixe, materiale, servicii) a Camerei Deputaţilor din Parlamentul României

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1996-2001
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
Secretar General
Responsabilităţi privind managementul instituţiei
Asigurarea bazei materiale şi logisticii Consiliului Concurenţei
Coordonarea activităţilor tehnico-administrative de asigurare a capacităţii administrative şi a
logisticii
Responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea, conform procedurilor legale, a şedinţelor
Plenului Consiliului Concurenţei si participarea la sedintele de plen ordinare si cele de audieri ale
partilor implicate in investigatiile privind inalcarea Legii concurentei

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2001-2004
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
Vicepreşedinte – Secretar de stat
Luarea de decizii cu privire la aplicarea legislaţiei concurenţei şi ajutorului de stat, acordarea de
avize şi puncte de vedere instituţiilor bugetare, coordonarea Directiei pentru servicii a Consiliului
Concurentei
Luarea de măsuri privind sancţionarea agenţilor economici atunci când au încălcat Legea
Concurenţei

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2004 – mai 2015
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
Secretar General
Responsabilităţi privind managementul instituţiei
Asigurarea bazei materiale şi logisticii Consiliului Concurenţei
Coordonarea activităţilor tehnico-administrative de asigurare a capacităţii administrative şi a
logisticii
Responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea, conform procedurilor legale, a şedinţelor
Plenului Consiliului Concurenţei si participarea la sedintele de plen ordinare si cele de audieri ale
partilor implicate in investigatiile privind incalcarea Legii concurentei

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Mai 2015 – August 2019
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
DIRECTOR – Directia de supraveghere feroviara
Managementul directiei ca suport al CNSDF, realizarea de rapoarte si informari in domeniul
Transportului feroviar, realizarea de anchete, investigatii si inspectii in domeniu, realizarea
Unor studii de piata si propunerea de masuri concrete pentru eficientizarea si cresterea calitatii
serviciilor de transport pe calea ferata.

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Septembrie 2006 – noiembrie 2007
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
Şeful Programului Operaţional
Implementarea Programului Operaţional al Consiliului Concurenţei “’Advancing the
administrative capacityand application of the acquis in the competition and state aid area,
coherent with the MS status at the date of accesion’

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul

Mai 2008 – mai 2015
Consiliul Concurenţei, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
2

• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

Şeful Programului Operaţional
Implementarea Programului Operaţional al Consiliului Concurenţei “The effective application of
the EU anti-trust and state aid legislation’
2011-2018
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1,
Guvernamental
Membru al Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar si Director al Directiei de
supraveghere feroviara
Respectarea prevederilor legale din domeniul feroviar
Ca membru in Consiliul de supraveghere am fost implicat in urmatoarele activitati:
 aprobarea semnării Acordului de cooperare încheiat între statele membre ale
Organismelor de Reglementare Feroviare aflate pe coridorul 7 de transport marfă
(Republica Cehă, Austria, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia);
 intocmire si aprobarea raportului de activitate al Consiliului feroviar pentru anul 2013;
 analiza privind evoluţia relaţiilor economice dintre ATFER (din perspectiva operatorilor
de transport feroviar) şi CFR S.A., precum şi relaţiile dintre ATFER şi AFER;
 aprobarea Procedurii operaţionale privind analiza plângerilor, conform prevederilor
art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de
infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, cu modificările şi
completările ulterioare;
 finalizarea şi prezentarea primului livrabil al „Studiului de piaţă privind transportul
feroviar de călători în România”;
 analiza unui material referitor la prevederile Memorandumului având ca tema Măsuri
pentru eficientizarea transportului feroviar al României necesare pentru aprobarea
Master Planului General de Transport al României, adoptat de Guvernul României la
04.06.2014 şi la recomandările Comisiei Europene privind al IV-lea pachet feroviar;
 analiza principalelor măsuri şi propuneri privind transpunerea Directivei 2012/34/UE
privind instituirea spaţiului feroviar unic, cu accent în special pe prevederile referitoare
la Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar cuprinse în Directivă;
 analiza contractelor de acces standard pentru anuii 2012-2015 încheiat între C.F.R.
S.A. şi operatorii de transport feroviari (OFT) şi discuţii privind negocierilor purtate
între reprezentanţii C.F.R. S.A. şi OTF.
In exercitarea mandatului in cadrul Consiliului feroviar, am participat in ultima perioada la
reuniuni/conferinte, dupa cum urmeaza:
 conferinţa cu tema „Concepte şi tehnologii pentru un transport durabil; un transport
feroviar de călători şi marfă mai verde” organizată de Club Feroviar la Alba Iulia, în
cadrul căreia Consiliul feroviar a susţinut o prezentare în cadrul panelului Liberalizarea
pieţei de transport feroviar provocări pentru asigurarea competitivităţii şi asigurarea
finanţărilor;
 proiectul cultural – educativ - social cu tema „Tezaur de istorie, cultură şi tehnică
feroviară - Muzeul Ceferiştilor la 75 de ani de la inaugurare” organizat de CENAFER şi
Ministerul Transporturilor;
 manifestarea organizată de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară
"Deceniul CENAFER - Calea către performanţă;
 Zilele Feroviare – Summit-ul Feroviar pentru Investiţii în Spaţiul Extins al Mării Negre
București, eveniment organizat de Club Feroviar.
 Alte conferinte si manifestari organizate pe plan intern si extern privind activitatea de
supraveghere in domeniul feroviar.
In perioada dupa mai 2015 pana in przent, ca director al directiei de supraveghere feroviara, am
coordonat intreaga activitate a directiei elaborand „ studiul de piata privind transportul de calatori
” precum si primul numar al „MONITORULUI FEROVIAR” material complex privind analiza si
interpretarea principalilor indicatori din domeniul activitatilor pe calea ferata, atat cu privire la
administrarea infrastructurii feroviate cat si la transportul feroviar de marfa si de calatori. Am
participa la Conferintele „Clubului feroviar” unde am tinut o serie de prezentari si expuneri pe
diverse teme privind activitatea de transport pe calea ferata.
Am coordonat activitatea privind rezolvarea unor plangeri privind posibilele incalcari ale Legii
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202/2016 (peste 10 investigatii) finalizate cu Decizii aprobate de CNSDF privind luarea unor
masuri impuse in vederea corectarii situatiilor de pozitie dominanta a CFR – SA.
Deasemenea am coordonat activutatea privind transpunerea prevederilor Legislatiei (Directive)
europene in Legislatia din Romania precum si elaborarea Legislatiei secundare (Regulamente,
Instructiuni si Proceduri) ce deriva din legile transpuse.

• Data
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Data

• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

August 2019- in prezent
Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romamia
Activitate in domeniul transportului feroviar
Presedinte
Reprezintă interesele comune ale Operatorilor de Transport Feroviar, membrii ai Organizației, în
faţa autorităţilor publice; Elaborează şi aplică strategia proprie, cu respectarea legislaţiei şi eticii
profesionale şi sprijină respectarea normelor privind concurenţa loiala în activitatea economică,
în relaţiile dintre membrii săi şi în relaţiile acestora cu alte societăţi sau grupuri de societăţi
comerciale, regii, organizaţii interne şi internaţionale.

Octombrie 2011 – iunie 2015
Universitatea Hyperion, Bucureşti, Str. Popa Nan, nr.90-92, sector 3,
Învăţământ superior
Pofesor asociat –Facultatea de Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Predare curs, invatamant de zi „Economie generala”
Predare curs, Masterat ‘’ Managementul instituţiilor mass-media’’
“ Comportamentul consumatorului “

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

1998-2006
Academia de studii economice – Facultatea de Management

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Promoţia 1992
Academia de studii economice – Facultatea de Management

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Promoţia 1979
Facultatea de Automatică, Bucureşti

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi

Noiembrie 1995
Departamentul Comercial al Statelor Unite în colaborare cu Ministerul Industriei şi Comerţului
din România - curs
Achiziţiile de bunuri în sistemul bugetar

Teza de doctorat : „Căi eficiente de extindere a relaţiilor comerciale interne şi internaţionale ale
României în economia de piaţă”
Titlu de Doctor în Economie

Diplomă de Licenţă

Diplomă de licenţă
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profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Diplomă

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Decembrie 1997
Seminar ARPEJE la Ministerul de Justiţie al Franţei, Paris, tema „Dreptul comunitar al
concurenţei”
Achiziţii publice

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

1997-2004
Seminarii organizate de către Consiliul Concurenţei pe probleme de legislaţie şi aplicare a Legii
Concurenţei 21/1996
Domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Începând cu 2001
Seminarii organizate de către Consiliul Concurenţei şi Oficiul Concurenţei, în cadrul Programului
Phare – TwinningRO99 IB/FI-03, Aplicarea efectivă a politicii concurenţei şi ajutorului de stat
Domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training

August 2003
Cursul „Îmbunătăţirea competitivităţii şi transparenţei procedurilor de lucru utilizate pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică” organizat de Ministerul Finanţelor Publice sub egida
Comisiei Europene în cadrul Programului Phare RO.0006.05.01
Achiziţiile publice

• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Diplomă

Diplomă

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Noiembrie 2003
„ 7th Forum on European State Aid Law”, organizat la Academy of European Law, Trier

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

06.10.2004-26.05.2005
Curs intensiv de limba engleză pentru începători, organizat de S.C. PICON S.A.

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

2005
Curs organizat de Ministerul Finanţelor Publice , tema „Managementul controlului financiar
preventiv”
Managementul controlului financiar preventiv

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi

2006
Curs organizat de Ministerul Finanţelor Publice , tema „Controlul managerial al instituţiilor
publice – experienţa olandeză”
Controlul managerial al instituţiilor publice
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Certificat

Limba engleză
Diplomă

Diplomă

profesionale acoperite
• Diploma obţinută
• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Diplomă
2007
Curs organizat de Universitatea Georgetown, Centrul pentru Educaţie Interculturală şi
Dezvoltare, tema „Dezvoltarea Ledership-ului Managerial Guvernamental în organizaţiile axate
pe calitatea serviciilor”
Leadership organizaţional
Diplomă

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Noiembrie 2007
„11th Forum on European State Aid Law”, organizat la Academy of European Law, Trier

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

2007-2008
Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici – Institutul Naţional de Administraţie

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

30.06-04.07.2008
„ Summer Course on European Competition Law”, organizat de Academy of European Law,
Trier

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

2004-2008
Seminarii organizate de către Consiliul Concurenţei pe probleme de aplicare a Legii Concurenţei
nr. 21/1996 şi Ajutor de Stat

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

06.07.2009
Cea de-a paisprezecea reuniune a Grupului de lucru permanent al directorilor economici- MFP

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

11-12 octombrie 2010
„Anual Conference on European Public Procurement Law 2010 , Key policly developments and
case law”, organizat la Academy of European Law, Trier

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite

05-07 octombrie 2011
„Conferinta Profiles International, editia a VIII-a, Brasov, tema „GREAT PEOPLE CHOOSE
BEST PRACTICE”

Certificat

Diplomă de Formare Specializată în Administraţia Publică

Certificat

Certificat

Certificat

Certificat
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• Diploma obţinută
• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

Certificat
27-28 octombrie 2011
„Anual Forum on European State Aid Law 2011”, organizat la Academy of European Law, Trier

Certificat

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

02-04 martie 2012
„Noutăţi privind contabilitatea instituţiilor publice şi salarizare”, organizat de Actual Training SRL,
Sinaia

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

27-29 noiembrie 2012
„Managementul performanţei şi dezvoltarea abilităţilor de susţinere a prezentăriloor”, organizat
de S.C. United Business Developement SRL, Divizia AchieveGlobal România, Bucureşti

• Data
• Numele şi felul organizaţiei
furnizoare de educaţie sau training
• Principalele teme/abilităţi
profesionale acoperite
• Diploma obţinută

28-30 octombrie 2013
„Etică şi integritate instituâională”, organizat de Institutul European din România şi Ministerul
Justiţiei, Bucureşti

Certificat

Certificat

Certificat

ABILITĂŢI PERSONALE ŞI
COMPETENŢE

LIMBA MATERNĂ

Româna

LIMBI STRĂINE
Engleza
• Citit
• Scris
• Vorbit

Slab
Slab
Slab

Franceza
• Citit
• Scris
• Vorbit

Bine
Bine
Bine
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Capacitate de a manageria activitati complexe si de comunicare, spirit de echipă, capacitate de
adaptare la situaţii noi, iniţiativă

Leadership, spirit organizatoric, experienţă bună în managementul de proiect şi al echipei

ORGANIZATORICE

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Operare computer: Word, Excel, Windows, reţele, Internet

TEHNICE
Legate de utilizarea calculatorului,
anumite echipamente, maşini, etc.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Desen tehnic

ARTISTICE

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
CARNET DE CONDUCERE

Organizarea activităţilor extraprofesionale, beletristică, sport si recreere

Da

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
- Între anii 1996-2003 am fost membru al Comitetului Român al Distribuţiei, afiliat la Asociaţia
Internaţională a Distribuţiei - Bruxelles, organism în cadrul căruia am participat la o serie de simpozioane,
ca secretar ştiinţific;
- din anul 1994 sunt membru al Comitetului Naţional al Asociaţiilor Comunităţilor Educative din
România, organizaţie nonguvernamentală afiliată la Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative
(F.I.C.E.), care îşi desfăşoară activitatea sub auspiciile UNESCO, UNICEF, ECOSOC şi a Consiliului
Europei;
- 1999-2000, membru în Consiliul de Administraţie la S.C. „Transport Tei”- S.A. Bucuresti;
- 2000-2001, , membru în Consiliul de Administraţie la S.C. „Antibiotice” - S.A. Iaşi;
- 2001, Presedintele Consiliului de Administraţie la S.C. „Gerovital Cosmetics”- S.A. Bucureşti;
- până în iunie 2004 am făcut parte din Colegiul Director al revistei Consiliului Concurenţei care
se editează începând cu luna septembrie a anului 1998, revista trimestrială „PROFIL:CONCURENŢA” ;
- din anul 2005 sunt secretar general al Ligii Nationale a Inaltilor Functionari Publici „Serviciul
Credincios”;
- din 2007- membru în Colegiul de Redacţie al Revistei „CONCURENŢA” –Studii şi Cercetări
privind Protecţia Concurenţei Economice;
- pentru activitatea desfăşurată în vederea organizării celei de-a 94- a Conferinţe a Uniunii
Interparlamentare de la Bucureşti din 9-14 octombrie 1995 la Camera Deputaţilor am primit Placheta
Camerei Deputaţilor;
- în calitate de membru al Comitetului Român al Distribuţiei mi s-au acordat trei Diplome de
Onoare, în anii 1997, 1998 şi 2000;
- în calitate de membru al Comitetului Naţional al Asociaţiei Comunităţilor Educative din România
am primit Diploma de Onoare şi medalie pentru activitatea depusa în anul 2005;
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- în aprilie 2007 am primit Placheta aniversară a Consiliului Concurenţei „10 ani de concurenţă în
România”;
- in mai 2012 mi s-a inmanat Placheta aniversara a Consiliului Concurentei „ 15 ani de concurenta
in Romania” si medalia jubiliara.
- în anul 2017 am primit Diploma “ 20 ani de concurenta in Romania”
-In anul 2014 am publicat doua carti cu profil economic la Editura SIGMA :
- „ Comportamentul consumatorului de publicitate „
- „ Management „
Ianuarie - 2020
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