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INFORMAŢII PERSONALE Daniel Duma 
 

  prof. dr.  Grecescu 16., Bucureşti, 050598, Romȃnia.  

 +40 722 598 770        

 daniel.duma@outlook.com  

 

 

Data naşterii 22/05/1985 | Naţionalitate Romȃnia  

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

noiembrie 2017 -  prezent Manager afaceri instituţionale 

Enel Romȃnia, Bucureşti (www.enel.com) (Energie – Utilităţi) 

▪ Coordonarea activităţilor de afaceri publice ȋn susţinerea liniilor de afaceri ale companiei: distribuţia, 
furnizarea şi generarea de energie regenerabilă. Gestionarea relaţiilor cu instituţiile relevante pe 
subiecte precum strategia energetică, energia regenerabilă, Uniunea Europeană şi altele.  

aprilie 2017 – noiembrie 2017 Responsabil pentru dezvoltarea afacerii (energie regenerabilă) 

Enel Green Power North America, Boston, SUA (www.enelgreenpower.com) - Energie 

▪ Program de mobilitate al grupului Enel. Activităţi de dezvoltare de proiecte de generare de energie 
regenerabilă ȋn SUA, Canada şi Mexic: cercetare pentru noi proiecte, vizite de teren, modelare 
financiară, negocieri, pregătirea materialelor pentru licitaţii, studierea reglementărilor ȋn domeniu.  

aprilie 2015 – aprilie 2017 Manager de dezvoltare durabilă 

Enel Romȃnia, Bucureşti (www.enel.com) (Energie – Utlităţi) 

▪ Identificarea şi gestionarea activităţilor de sustenabilitate şi valoare comună, gȃndite să dezvolte ȋn 
acelaşi timp afacerea şi comunităţile ȋn care aceasta operează: reducerea sărăciei energetice, 
parteneriate cu autorităţi publice şi ONG-uri, finanţarea iniţiativelor de inovare socială pentru 
ȋmbunătăţirea accesului la energie.  

ianuarie 2012 – aprilie 2015 Specialist afaceri publice 

Enel Romȃnia, Bucureşti (www.enel.com) (Energie – Utilităţi) 

▪ Monitorizarea mediului politic şi ONG, cercetarea şi redactarea de documente de poziţie, 
reprezentarea companiei ȋn asociaţiile mediului de afaceri, gestionarea relaţiilor cu sectoarele politic, 
academic şi non-profit. Dosare: eficienţa energetică, liberalizarea pieţei, fonduri structurale europene, 
concurenţă şi anti-trust.  

octombrie 2010 – ianuarie 2012 Consultant afaceri publice 

Golin, Bucureşti (www.golin.com) (Comunicare Strategică) 

▪ Activităţi de afaceri publice şi relaţii cu presa pentru clientul Franklin Templeton Investmentes: 
monitorizarea şi analizarea profilului public al clientului, identificarea subiectelor şi mesajelor cheie, 
analiza climatului politic, redactarea de scrisori şi discusuri. Dosare: guvernanţa corporativă ȋn 
companiile de stat, investiţiile ȋn sectorul energetic, privatizările pe piaţa de capital.  

  
  

martie 2009 – iunie 2009 Asistent universitar 
 Universitatea Maastricht, Maastricht, Olanda, (www.maastrichtuniversity.com) (Universitate) 

 ▪ Pregătirea şi coordonarea seminariilor aferente cursului „Introducere ȋn Politici Publice şi 
Administraţie Publică” la University College Maastricht sub supravegherea Prof. Dr. Hans Maarse. 
Explicarea conceptelor şi teoriiilor din literatura de curs pe subiecte precum guvernanţa, ciclul 
politicilor publice şi politica fiscală. Conducerea discuţiilor de seminar cu un grup de 15-20 de 
studenţi de naţionalităţi diferite utilizȃnd metoda Problem Based Learning. 

http://www.enel.com/
http://www.enelgreenpower.com/
http://www.enel.com/
http://www.enel.com/
http://www.golin.com/
http://www.maastrichtuniversity.com/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

APTITUDINI   

 

 

 

 

 

 

octombrie 2011 - prezent Doctorat ȋn domeniul economie                                                                       EQF Nivel 8 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (Bucureşti, Romȃnia)  

▪ Teoria opţiunilor publice, consecinţele economice ale instituţiilor, sisteme de vot.  
  

septembrie 2008 – august 2009 Master ȋn politici publice (specializarea politici sociale) EQF Nivel 7 

 Universitatea Maastricht (Maastricht, Olanda) 

 ▪ Politici sociale, politica de dezvoltare, economie şi econometrie, analiza politicilor publice, 
metode cantitative de cercetare. 

  

octombrie 2004 – iunie 2008 Licenţă ȋn ştiinţe politice (ȋn limba engleză)                                                                               EQF Nivel 6 

 Universitatea din Bucureşti (Bucureşti, Romȃnia) 
 ▪ Ştiinţe politice, economie politică, sisteme electorale, sociologie, politici publice, studii 

europene. 
  

ianuarie 2007 – iulie 2007 Program Erasmus                                                                                            EQF Nivel 6 

 Universitatea Göteborg (Göteborg, Suedia) 

 ▪ Politică comparată, studii scandinave, sociologia mişcărilor sociale, jurnalism şi 
comunicare.  

  

Limba maternă Romȃnă 

  

Limbi străine ȊNŢELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Interacţiune  Vorbire   

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Germană B2 B2 B2 B2 B1 

Franceză B2 B2 B1 B1 B1 

Italiană B2 B2 B2 B2 B1 

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Abilităţi de comunicare ▪ Abilităţi foarte bune de comunicare, obţinute prin experienţa acumulată ȋn domeniile afacerilor 
publice şi relaţiilor publice ȋn companii şi organizaţii multinaţionale.  

                   Abilităţi organizaţionale  ▪ Abilităţi manageriale foarte bune, negociere şi rezoluţia conflictelor ȋn echipe, gestionarea stresului. 
 

Abilităţi la locul de muncă ▪ Capacitate foarte bună de rezolvare a problemelor, gȃndire critică, analiză pentru decizie, 
comunicare eficientă şi sintetizarea conceptelor dificile ȋn timp scurt.  

Abilităţi digitale ▪ Competenţe foarte bune pachetul office (editor text, excel, prezentări) 

▪ Competenţe foarte bune programe de statistică (STATA) 

 

Permis de conducere B (din 2003) 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Formare profesională  

 

2016 – British Institute of Energy Economics, Innovation in the Energy Sector, Oxford, UK.   

2015 – European University Institute, Reglementări şi legislaţie europeană ȋn energie, Florenţa, Italia. 

2014 – Barcelona Graduate School of Economics, curs intensiv de economie ȋn domeniul energiei 

Barcelona, Spania 

2014 – Skolkovo School of Management & Rosseti, curs şi conferinţă referitor la compania energetică 

a viitorului, Sankt Petersburg, Federaţia Rusă.   

2012/2013 – Enel & Bocconi University, 21 de zile de formare ȋn economie, finanţe, management, 

contabilitate, comunicare de management şi multiculturală, Roma, Italia.  

2012 – Enel / McKinsey & Co, formare ȋn Lean Management, Bratislava, Slovacia. 

 

 

 

 

Premii şi burse 

 

  

 

2015 – Aspen Young Leaders Fellowship, Institutul Aspen Romȃnia 

2011 – Bursă pentru studii doctorale, Academia de Studii Economice din Bucureşti 

2008 – Bursă pentru studii de master ȋn străinătate, Fundaţia Dinu Patriciu 

2007 – Bursă pentru performanţa ştiinţifică, Universitatea din Bucureşti 

2007 – Grant Erasmus, Programul Erasmus al Comisiei Europene  

2006 – Bursă pentru performanţa ştiinţifică, Universitatea din Bucureşti 

2006 – Bursa sur-place, Fundaţia Konrad Adenauer  

 

 

 

 

Conferinţe şi publicaţii 

 

2015 - Political Constraints and Discretionary Fiscal Policy during the Recent Economic Crisis, 

Romanian Journal of Political Science, Vol. 15, No. 2. 

2013 – Institutions, preferences and public policies, lucrare prezentată la conferinţa Globalization in 

Economics and Finance, Universitatea Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi, Romȃnia. 

2010 – Do electoral rules matter in how much countries spend on social policies?, lucrare prezentată 

la conferinţa Social Policy Association, Lincoln, UK. 
 


