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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Măceșanu Cristina Maria 
Adresa  Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, România 
Telefon    
E-mail   

 

Naţionalitate  Româna 
 

Data naşterii  10 ianuarie 1978 
 

 Sex  Feminin 
 

Locul de munca vizat / 
 Domeniu ocupaţional 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.  
Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă  

 
Experienţa profesională 

 
Perioada   octombrie 2020 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Septembrie 2021 – prezent – Director Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă 
Octombrie 2020 – septembrie 2021 – Coordonator  Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Coordonarea activității din cadrul direcției, respectiv activitatea juridică, activitatea de guvernanță 
corporativă și activitatea de comunicare și relații publice. 

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., strada A.I. Cuza, nr. 5, Municipiul Târgu Jiu, județul 
Gorj, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice 

 
Perioada   iunie 2017 -  octombrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Juridic – Serviciul Contencios Administrativ Fiscal și Legislație Comercială 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 
 Formularea apărărilor si reprezentarea societății în diferite faze procesuale in litigii izvorate din 

activitatea comerciala si achizitii publice, administrativ-fiscala, exproprieri, lucrari miniere, vanzari de 
energie etc.. 
Realizarea demersurilor necesare recuperarii creantelor, punerea in executare a titlurilor executorii 
obtinute. 
Indeplinirea  activitatilor legate de inscrierile in registru si obtinerea avizelor necesare activitatii de  la  
Oficiul Registrului Comertului. 
Acordarea de vize asupra legalității faptelor și actelor juridice în care unitatea este subiect de drept 
și din care izvorăsc drepturi și obligații. 
Îndeplinirea obligației de diligență specifică activității juridice, obligații stabilite prin lege și statutului 
consilierului juridic. 
Asigurarea consultantei juridice prin acordarea de opinii sau puncte de vedere pe diverse domenii 
pentru structurile organizatorice din cadrul societatii. 

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., strada A.I. Cuza, nr. 5, Municipiul Târgu Jiu, județul 
Gorj, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice 

 
Perioada  mai 2016 până în iunie 2017 
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Funcţia sau postul ocupat  Șef Serviciu Legislație Achiziții Publice 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității juridice aferente activității de achiziții publice din cadrul societății.  

Formularea apararilor si reprezentarea în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca 
obiect litigiile derivate din activitatea comerciala și  achiziții publice. 
Verificarea și avizarea tuturor documenentelor specifice activității de achiziții publice în ceea ce 
privește legalitatea faptelor și actelor juridice. Participare în cadrul procedurilor de achiziție. 
Acordarea vizei de legalitate asupra actelor ce angajează răspunderea patrimonială a societății. 
Participarea la concilierile directe alături de împuterniciții desemnați în cazurile în care societatea 
iniția sau era notificată în vederea unor asemenea concilieri. 

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice 

 

Perioada  iunie 2012 până în mai 2016 
Funcţia sau postul ocupat  Consilier juridic în cadrul Serviciului Disciplină Contractuală 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Verificarea și avizarea documenentelor specifice activității de achiziții aferente sectorului minier, în 
ceea ce privește legalitatea faptelor și actelor juridice. Participare în cadrul procedurilor de achiziție. 
Reprezentarea societății în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect litigiile 
derivate din activitatea de achiziții. 

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Departamentul Juridic  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice 

 
Perioada   decembrie 2009 până în iunie 2012  

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Juridic în cadrul Serviciului Disciplină Contractuală 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 
 Verificarea și avizarea documenentelor specifice activității de achiziții aferente sectorului minier, în 

ceea ce privește legalitatea faptelor și actelor juridice. Participare în cadrul procedurilor de achiziție. 
Reprezentarea societății în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect litigiile 
derivate din activitatea de achiziții și alte activități specifice societății. 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice 

 
Perioada  octombrie 2002 până în noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Juridic 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 
 Reprezentarea societății în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect litigiile 

derivate din activitățile specifice societății, inclusiv litigii de muncă cu salariații societății. 
Numele şi adresa angajatorului   S.C. Artego S.A., str. Ciocîrlău, nr. 38, loc. Târgu Jiu, jud. Gorj, România  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Obiectul principal de activitate este producerea şi comercializarea benzilor de transport din cauciuc 

(cu inserţie textilă sau metalică), garniturilor presate din cauciuc, plăcilor tehnice şi covoarelor din 
cauciuc 

   

Perioada   februarie 2000 până în octombrie 2002 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor Limba și Literatura Română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Efectuarea orelor de Limba și Literatura Română în ciclul școlar gimnazial și liceal. 

Numele şi adresa angajatorului   Grupul Școlar Industrial Minier Bîlteni, comuna Bîlteni, județul Gorj 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ  

 
 

Educaţie si formare 
 

Perioada  Din 2018 până în 2020 
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Calificarea / diploma obţinută  Master  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Instituții de drept constituțional și drept administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Liberă Moldova – Facultatea de Drept – Instituții de drept constituțional și drept 
administrativ  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 

Perioada  Noiembrie 2018 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Insolvența, șansa la o nouă viață 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Pregătire profesională 

 

Perioada  Din martie 2015 până în aprilie 2015 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Sănătate și securitate în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociația pentru Dezvoltare Europeană și Rețele Asociative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Formare profesională 

 

Perioada  Din mai 2013 până în iunie 2013 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Noul Cod Civil actualizat 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Program de perfecționare 

 

Perioada  Decembrie 2012 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Forme și metode de control antifraudă și anticorupție la agenții economici cu capital integral sau 

majoritar de stat 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - Prahova 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Curs de perfecționare 

 

Perioada  Din ianuarie 2008 până în februarie 2008 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociația Dominou 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Program de perfecționare 

 

Perioada  Din 2004 până în 2006 
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Calificarea / diploma obţinută  Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Bănci și asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi”  din Târgu Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 
Perioada  Din 2002 până în 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Drept internațional și instituțional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi”  din Târgu Jiu, Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 
Perioada  Din 1996 până în 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Licențiat în științe juridice 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Dreptul Administrativ, Penal, Constituțional, Civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Constantin Brâncuşi”  din Târgu Jiu, Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Învăţământ superior 

 
Perioada  Din 1992 până în 1996 

Calificarea / diploma obţinută  Studii medii 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Școala Normală Spiru Haret 

 
Perioada  Din 1984 până în 1992  

Calificarea / diploma obţinută  Studii elementare 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Şcoala Generală nr. 12 din Târgu Jiu 

 
 Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba maternă  Limba Română 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare Exprimare scrisă 
 

Engleză  B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar 

Franceză  B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar B1 Elementar 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini  Abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o manieră ce facilitează înțelegerea celorlalți. 
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organizatorice Capacitatea de lua decizii, de a identifica și implementa soluții, de a stabilii relații profesionale 
eficiente, de organizare și gestiune a timpului, disponibilitate de autoperfecționare, precum și 
utilizarea logicii și raționamentului pentru a identifica punctele tari și slabe ale unor soluții alternative. 
Rezistenţă la efort intelectual, spirit de echipă 
Perseverenţă, responsabilitate, spirit intuitiv 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Abilităţi de utilizare a calculatorului. 
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