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INFORMAŢII  PERSONALE 

  
 
              GHIDIU  ELISABETA 
 

 
  

              MEDIAŞ. Str.I.C.Brătianu nr.3, judeţul Sibiu, ROMANIA 

              Tel: +40/ 269/ 84.26.66; 80.30.87   
              Fax: +40/0269/ 84.29.67 
              E-mail: elisabeta.ghidiu@transgaz.ro 

              Data naşterii : 9.11.1965   

              Naţionalitatea: Română  

 

 

 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 
1.NOV.2013 -PREZENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 NOV.2009 -  1 NOV.2013  

 
DIRECTOR DEPARTAMENT STRATEGIE ŞI MANAGEMENT CORPORATIV 
Asigurarea managementului următoarelor activităţi: strategia bugetară şi de 
dezvoltare a companiei, comunicarea şi relaţiile publice, activitatea companiei pe piaţa 
de capital, relaţiile cu investitorii şi agenţiile de rating, guvernanţa corporativă, 
activitatea de responsabilitate socială, sistemul de control intern managerial, relaţiile 
cu mass-media. 
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ – Piaţa C.I.Motaş nr.1 
Transport gaze naturale – cod CAEN 4950 
 
DIRECTOR DIRECŢIA STRATEGIE ŞI MANAGEMENT CORPORATIV 

 Asigurarea managementului activităţii privind strategia de dezvoltare a companiei, 
comunicarea şi relaţiile publice, activitatea companiei pe piaţa de capital, guvernanţa 
corporativă, proiectele de responsabilitate socială, sistemul de control managerial, 
relaţiile cu mass-media. 

 SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ – Piaţa C.I.Motaş nr.1 
 Transport gaze naturale – cod CAEN 4950 

 
3 APR. 2007- 2 NOV.2009 

 
ŞEF SERVICIU RELAŢII INVESTITORI, ACŢIONARIAT, PIAŢA DE CAPITAL, COMUNICARE 
ŞI  IMAGINE 

 Coordonarea activităţii Transgaz privind procesul de listare la Bursa de Valori Bucuresti (IPO  
şi SPO) a actiunilor societăţii precum şi responsabilitatea asigurarii managementului privind 
baza de date a actionarilor companiei şi a întregului ansamblu de raportări către instituţiile 
pieţei de capital, investitori şi acţionari, actiuni media si de advertising, relaţii publice. 

 SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ – Piaţa C.I.Motaş nr.1 
 Transport gaze naturale – cod CAEN 4950 

 
MAI 2005 – 3 APRILIE 2007 

  
CONSILIER ECONOMIC AL DIRECTORULUI GENERAL 

 Consiliere managerială şi efectuare analize şi control general privind activitatea companiei, 
coordonarea activităţii de control financiar de gestiune. 

 SNTGN TRANSGAZ SA , Mediaş, P-ţa C.I.Motaş nr.1  
Transport gaze naturale – cod CAEN 4950 
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DEC. 1996 – MAI 2005 ŞEF CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE; ŞEF IMPORT EXPORT 
 Managementul activităţii de control financiar,  al activităţii de  import export şi consiliere top 

management privind gestiunea resurselor intreprinderii. Activitate la nivelul middle 
managementului şi top managementului privind activitatea de control financiar, cea de 
gestiune a resurselor, activitatea de import a concentratelor miniere neferoase şi export al 
metalelor neferoase, coordonare şi urmărire a derulării operaţiunilor tip lohn. 

 SC SOMETRA SA COPŞA MICĂ. Str.Fabricilor nr.1 
 Producţia de metale neferoase 

 
IAN.1987- DEC.1996 

 
PRIMITOR DISTRIBUITOR / ECONOMIST/ ŞEF SERVICIU DESFACERE IMPORT 
EXPORT/DIRECTOR COMERCIAL MARKETING, APROVIZIONARE, DESFACERE, 
TRANSPORTURI 

 Asigurarea managementului întregii activităţi comerciale, activitate ce cuprinde strategii şi 
politici de marketing comercial, negocieri contracte de vânzare cumpărare, gestiune stocuri, 
gestiune portofoliu de clienţi şi furnizori. 

 SC TEXROMED SA MEDIAŞ, str.G.Topârceanu nr. 16, judeţul Sibiu 
 Producţia de ţesături  textile şi confecţii 

 
IAN.1985- IAN.1987 

 
PIROTEHNICIAN 

 Activitate de execuţie pe fluxul tehnologic al obţinerii produselor finite şi controlul tehnic şi de 
calitate al acestor produse. 

 INTREPRINDEREA MECANICĂ MIJA, COM.I.L.CARAGIALE, str. Târgoviştei, nr.1 Jud. 
Dâmboviţa 

 Producţia de accesorii auto şi piese de schimb 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
  1999 -2006 

 
DOCTOR  ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE - SPECIALIZAREA MANAGEMENT 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI - FACULTATEA DE  MANAGEMENT 
 

  2004-2006 MASTER ÎN POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 ŞCOALA NAŢIONALĂ  DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE  SNSPA  BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

 
  2003-2006 

 
EXPERT CONTABIL - carnet nr. 22867/A/2007- Tabloul CECCAR SIBIU – membru  activ 

 CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA  
Filiala Sibiu 

 
   2006 

 
EXPERT ARMONIZARE LEGISLATIE EUROPEANA 

 MINISTERUL MUNCII ÎN COLABORARE CU MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 

  1995 
 
DIPLOMA DE ABSOLVIRE - Management financiar şi controlling 

 WIFFI AUSTRIA & CEDRU BUCURESTI 

 
1992 

 
DIPLOMA DE ABSOLVIRE- Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior 

 INTERCONSULT DEVA 

 
  1985-1990 

 
LICENŢĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC – ECONOMIST 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI - FACULTATEA DE MANAGEMENT 
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SPECIALIZAREA - ECONOMIA INDUSTRIILOR  
DIRECŢIA DE APROFUNDARE CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI 

 
1980-1984 

 
Liceul Industrial nr.1 Moreni, Judeţul Dâmboviţa  

  
ALTE CURSURI  ABSOLVITE: 
 
2013  
 
 
 
2013 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – Manager responsabilitate socială 
Curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
Certificat de Competenţe Profesionale nr.507/30.06.2013- Seria D nr. 040186- 
calificarea FORMATOR 

 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 
Centrul de evaluare şi certificare REDIS CONSULT SRL  

 
2012 
 

 
PRINCE 2 Foundation Examination Certificate 
APMG - INTERNATIONAL 

 
2012 
 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
MANAGEMENT BUSINESS ADMINISTRATION 

 ACADEMIA BRITANICĂ DE AFACERI ŞI COMUNICARE-BUSINESS AND COMMUNICATION  
RESEARCH CENTER 

 
2012 
 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII  DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV   
Program de perfecţionare acreditat de MMFES; MECTS; CNFPA 

 MODULE QUALITY CONSULTING  
 
2008-2009 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

 Curs -Engleza pentru afaceri, gramatica limbii engleze, special english – expressions and 
semantics premium, Comunicare în afaceri, spaniola conversaţională, english study for 
european business. 

 ACADEMIA BRITANICA DE AFACERI SI COMUNICARE- BUSINESS AND COMMUNICATION 
RESEARCH CENTER 

 
2008 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 

 Curs - guvernanţa corporativă şi importanţa ratingului pentru companiile listate la bursa de 
valori, întocmirea şi diseminarea rapoartelor emitenţilor tranzacţionaţi pe piaţa reglementată 
BVB 

 INSTITUTUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ AL BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI 
 
2005 -2008 

 
DIPLOMA DE ABSOLVIRE a cursurilor de perfecţionare privind standardele internaţionale de 
contabilitate şi raportare financiară şi a cursurilor privind evoluţia mediului internaţional de 
afaceri şi cel al pieţelor de capital, IFRS-urile, IAS-urile, contabilitatea generală, tehnici de 
tranzacţionare la bursa de valori şi contabilitatea acestor tranzacţii, stiluri de negociere ale 
diferitelor ţări, modele de analiză economică şi contabilă pe bază de bilanţ economic, financiar 
şi funcţional, întocmirea situaţiilor financiare consolidate, modele de rating. 
 

 ATLANTIK INVEST UK, TAYLOR ASSOCIATES/PAN EUROPEAN CONFERENCES - UK 
ACCOUNTING TUITION CENTER INTERNATIONAL – Franţa 
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COMPETENΤE PERSONALE Capacitate de comunicare eficientă, de perfecţionare profesională, dinamism,  
iniţiativă şi capacitate de finalizare a iniţiativelor, onestitate, viziune şi leadership; 

 Capabilităţi în înţelegerea proceselor tehnice ce stau la baza activităţii companiei  
în care îmi defăşor activitatea 

   
 
 

Limba maternă Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză  C1 C1 C1 C1 B2 

Limba spaniolă B2 B2 B1 B1 B2 

Competenţe de comunicare, 
organizaţionale   

Comunicare eficientă, dialog social, iniţiativă de implicare socială, capacitate ridicată de 
socializare, spirit de echipă, capacitate ridicată de adaptabilitate la schimbări. Autodidact, 
cu aptitudini manageriale ce vizează creativitatea, capacitatea decizională,  capacitatea  de 
control, coordonare, evaluare şi comunicare. Dispun de flexibilitate în privinţa 
adaptabilităţii la tot ceea ce este nou şi necesar precum si dorintă de implicare; Posed 
abilităţi pedagogice şi psihologice precum şi capacitate ridicată de analiză şi sinteză. 

Competenţe informatice  WORD, EXCEL , POWER POINT, INTERNET, AMIBROKER, METASTOCK, INTRANET 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

Competenţe şi aptitudini deosebite privind organizarea, capacitate ridicată şi 
responsabilitate organizatorică în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, bugetele 
aferente, spirit organizatoric, iniţiativă (dezvoltarea activităţii CSR la nivelul companiei), 
experienţă ridicată în managementul proiectelor şi al organizării team-urilor; 
competenţele fiind dobândite prin studiu continuu şi expertiza profesională. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE - Din anul 2005 şi până în februarie 2008 am fost membru in Secretariatul Tehnic al 
Comisiei numită prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor, pentru selectarea 
intermediarului, implementarea măsurilor necesare derulării programului de ofertă 
publică iniţială privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată 
de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor SNTGN Transgaz SA Mediaş; 
 

- Din mai 2008 şi până în anul 2010 am fost  membru afiliat al Asociatiei Analiştilor 
Tehnici din Romania – AATROM, asociaţie recunoscută pe plan internaţional în 
domeniul analizei tehnice bursiere, lucru care mi-a oferit posibilitatea dezvoltării 
cunoştintelor din domeniul analizei tehnice şi fundamentale a pieţelor financiare şi de 
capital interne şi internaţionale; 

 
- Am participat alături de instituţii bancare şi investitori, oameni de afaceri, la unele 

dintre simpozioanele şi conferinţele cu investitorii ce au avut loc la  UNICREDIT BANK - 
ISTANBUL -TURCIA; RAIFFEISEN BANK – VIENA,ZURS-AUSTRIA;ERSTE BANK–
DUBROVNIK- CROATIA; MISIUNEA ROMÂNOAMERICANĂ – NEW YORK, 
WASHINGTON –SUA. La unele dintre acestea am avut calitatea de speaker; 
 

- Am participat in calitate de speaker la seminarii in domeniul guvernanţei corporative 
şi a ratingului companiilor listate la bursă dar şi la seminarul regional privind 
perfecţionarea cunoştintelor de legislaţie secifică pieţei de capital şi a practicilor de 
guvernanţă corporativă, alături de KBC Securities Bucureşti şi ICG- BVB. 

 
 

- Permis de conducere – Categoria B din anul 2006 
  

 

Aprilie 2015 


