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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume / Prenume Alexandru HAVRIŞ   

Adresă  

Telefon (40) 372 050 501 

E-mail office@energonuclear.ro  

Nationalitate română 

Data nasterii                 1975 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

Perioada Octombrie 2022 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului EnergoNuclear S.A., Blvd. lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Societate de proiect pentru finalizarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

• Conduce şi coordonează întreaga activitate a societăţii, în limitele delegărilor de 

competenţă şi prevederilor actului constitutive al societăţii 

• Aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale 

 

 

 

Perioada Mai 2022 – Octombrie 2022 

Numele şi adresa angajatorului S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Director Dezvoltare Investiţii 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

• Coordonarea activităţilor de dezvoltare a proiectului de tip SMR NuScale; 

• Coordonarea activităţilor suport pentru promovarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE 

Cernavodă (e.g. proiectul de Acord de Sprijin între Statul român şi SN Nuclearelectrica 

S.A. în legăţură cu Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă) inclusiv activităţile 

corporatiste suport pentru societatea de proiect EnergoNuclear S.A.; 

• Coordonarea dezvoltării şi implementării proiectelor majore de investiţii ale SNN; 

• Coordonarea programului operational de asigurări nucleare  

 

 

Perioada  Noiembrie 2019 – mai 2022 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat  Expert dezvoltare investiţii 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 • Elaborarea Strategiei de Investiţii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. 

aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 

• Elaborare, negociere şi întocmire documentaţie suport pentru aprobarea Acordului 

de cooperare (“Teaming Agreement”) – o foaie de parcurs privind implementarea 

reactoarelor modulare mici de tip NuScale în România; coordonarea echipei de 

proiect pentru elaborarea foii de parcurs de implementare a proiectului; 

• Suport definire şi structurare proiecte strategice ale societatii, promovarea si 

asigurarea suportului de specialitate pentru principalele proiecte de dezvoltare ale 

societatii  

• Suport în coordonarea si monitorizarea derularii programelor de investitii; 

• Elaborarea Strategiei de continuare a Proiectului U3-U4 (2020) şi a propunerilor de 

măsuri corporative pentru operaţionalizarea societăţii de proiect;  

• Negocierea şi menţinerea în vigoare a programului de asigurare operaţională  
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Perioada  Martie 2018 – Octombrie 2019 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat  Director Directia Dezvoltare Investitii 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 • Definirea cadrului strategic pentru dezvoltarea si consolidarea societatii, 

promovarea si asigurarea suportului de specialitate pentru principalele proiecte de 

dezvoltare ale societatii  

• Coordonarea si monitorizarea derularii programelor de investitii, elaborarea si 

actualizarea procedurilor de interfata cu departamentele din cadrul sucursalelor; 

• Coordonarea activitatilor de negociere dezvoltare si implementare a Proiectului 

Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda; negociere, parafare şi elaborare documentaţie 

obţinere aprobări corporative Acord preliminar al investitorilor Proiect U3-U4; 

• Coordonarea activitatilor derivând din calitatea de actionar in EnergoNuclear S.A.; 

• Elaborare documentaţie şi obţinere grant Comisia Europeană - Serviciul de Reforme 

Structurale, pentru finantarea studiului de reforma al pietei de electricitate din 

Romania si elaborarea proiectului de Contract pentru Diferenta pentru Proiectul 

Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda; 

• Negocierea si plasarea principalelor polite de asigurare operaţională; 

• Negociere clauze de raspundere civila din cadrul contractelor incheiate cu furnizori 

de servicii/componente/echipamente/asistenta tehnica. 

 

Perioada  Martie 2014 – Martie 2018 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat  Sef Departament Managementul Proiectelor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 • intocmirea documentatiilor specifice si asigurarea secretariatului Comitetului 

Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii; 

• coordonarea activitatilor suport de promovare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE 

Cernavoda; 

• coordonarea activitatilor de deriva din calitatea de actionar in compania de proiect 

S.C. EnergoNuclear S.A.; 

• negocierea si plasarea principalelor polite de asigurare (asigurarea proprietatii - 

Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda si FCN Pitesti – distrugere mecanica si electrica, 

asigurarea de raspundere civila pentru daune nucleare fata de terti, asigurarea de 

raspundere a administratorilor si directorilor); 

• negociere clauze de raspundere civila din cadrul contractelor incheiate cu furnizori 

importanti de servicii/componente/echipamente/asistenta tehnica; 

• coordonarea activitatilor Comitetului de Supraveghere a Riscurilor 

• Reprezentant SNN în CARF ANDR 

 

 

 Perioada  Septembrie 2009 – Martie 2014 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Producere energie electrica utilizand tehnologii nucleare 

Funcţia sau postul ocupat  Sef serviciu analiza si sinteza, Directia Strategie Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 • coordonarea procesului de oferta publica initiala - selectare intermediar, pregatire 

analiza diagnostic, evaluare riscuri si expunere asociate accesarii investitorilor 

privati din SUA etc, inclusiv coordonarea interfetei cu ministerele, consultantii 

externi etc; 

• coordonarea celor 5 proiecte ale SNN din cadrul programului de cooperare Safe 

Nuclear Energy Project – Regional Excellence Programme for Romania, dezvoltat 

in parteneriat cu Agentia pentru Energie Atomica, Autoritatea Norvegiana pentru 

Radioprotectie si Comisia Nationala de Control a Activitatilor Nucleare, si lider al 

proiectului SNN “Dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de 

management al riscurilor la nivelul SNN”; 

• elaborarea si implementarea unui proceduri de management al riscurilor la nivelul 

SNN (definire cadru de identificare si evaluare riscuri, criterii de raportare si 

escaladare etc); 

• elaborarea unui program de asigurare controlat de proprietar pentru Proiectul 

Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda (“Owner Controlled Insurance Program for Units 3 

and 4 Cernavoda NPP Project”); 
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• negocierea si plasarea principalelor polite de asigurare (proprietate - Unitatile 1 si 2 

CNE Cernavoda si FCN Pitesti, raspundere civila pentru daune nucleare fata de terti, 

raspundere a administratorilor si directorilor); 

• activitati suport ce deriva din obligatiile asumate de SNN prin Acordul Revizuit de 

Investitii pentru Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda:  

✓ membru al Echipei Consultative a actionarilor S.C. EnergoNuclear S.A.; 

✓ activitati aflate in responsabilitatea SNN: contributia in natura – termenii 

si conditiile aferente primei incarcaturi de combustibil nuclear si apa grea, 

cladiri si structure existente pe amplament etc. 

• Reprezentant SNN în Comitetul de Asigurare a Resurselor Financiare (CARF) 

ANDR 

 

Perioada  Mai 2005 - Septembrie 2009 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat  Sef program management de risc 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 • Negociere si plasare polite de asigurare aferente CNE Cernavoda (asigurarea de 

proprietate, raspundere civila fata de terti pentru daune nucleare şi ne-nucleare, 

asigurarea pe perioada de constructii şi montaj a Unitatii 2 etc)  

• Coordonare raportari financiare si non-financiare catre institutiile financiare (ECAs, 

institutii bancare, EURATOM) si Ministerul Finantelor Publice (in calitate de 

Garant) in conformitate cu obligatiile asumate de SNN prin conventiile de credit 

extern contractate pentru finalizarea Unitatii 2 CNE Cernavoda. 

Perioada  Septembrie 2002 – Mai 2005 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Economist specialist  

Negociere si implementare termini si conditii acord de imprumut EURATOM pentru 

finalizarea Unitatii 2 CNE Cernavoda; 

Parte din echipa de elaborare a studiilor de evaluare economica si financiara aferente 

finalizarii Unitatii 2 CNE Cernavoda. 

 

Perioada 
  

Iunie 2000 – Septembrie 2002 

Numele şi adresa angajatorului  S.N. Nuclearelectrica S.A., str. Polona nr. 65, 010494, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Economist  

Negociere si administrare contracte externe de furnizare bunuri si servicii  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada  24-28 Aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire – The Energy and Insurance Risk Management Course  

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

 Asigurare in domeniul energiei, intreruperea afacerii, managementul riscului, brokeraj si 

administrare daune, studii de caz 

Numele şi tipul instituţiei  Marsh London Ltd. 

 

 

Perioada  2001- 2003  

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de master 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

 Master in Management Sistemelor de Mediu 

Titlul lucrarii de master: “Evaluarea costurilor si a metodelor de management al fondului 

de dezafectare pentru o centrala nuclearoelectrica de tip CANDU 6” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Energetica, Universitatea Politehnica, Bucuresti, Romania  

 

 

Perioada  4-27 Martie 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Numele furnizorului de formare 

 Curs de pregatire privind dezvoltarea si evaluarea strategiilor energetice alternative prin 

utilizarea modelului software MESSAGE prin studii de caz specifice tarilor in curs de 

dezvoltare  

Agentia Internationala pentru Energie Atomica 



Page 4 - Curriculum vitae  
ALEXANDRU HAVRIŞ  

  

  

 

  

Perioada  Septembrie 2000 – Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma Specializare  

Disciplinele principale studiate   Business-to business marketing 

Numele instituţiei de învăţământ   Facultatea de Comert, Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania 

   

Perioada  Septembrie 1995 – August 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

 Fundamentele economiei mondiale si comertului international; 

Management si tehnici de comert exterior.  

Lucrare de diploma “Analiza procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana” 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Facultatea de Relatii Economice Internationale, Academia de Studii Economice, 

Bucuresti, Romania 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 

LIMBA(I) STRĂINĂ(E) 

CUNOSCUTĂ(E) 
 ENGLEZA, FRANCEZA 

 

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI 

SOCIALE 

 

  

MUNCA IN ECHIPA:  Participare la diverse grupuri de lucru cu experti din cadrul agentiilor 

din domeniul nuclear.  

ABILITATI INTERCULTURALE: Activitati de networking si cooperare in cadrul unor echipe 

mixte de experti din cadrul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, FORATOM 

etc. 

 

Expert (lector) desemnat de Agentia Internationala pentru Energie Atomica printr-un 

contract special de servicii (Special Service Agreement) in cadrul misiunii de experti 

“Expert Mission on the establishment and integration of risk management, including SHE 

aspects in the Integrated Management System of the owner and operator, Tehran, Iran, 

26 noiembrie – 1 decembrie 2011. Principale responsabilitati: asistenta acordata 

beneficiarului pentru indentificarea riscurilor, inclusiv in domeniul sanatatii si protectiei 

mediului, securitatii nucleare, juridice si de guvernanta corporative; asistenta acordata 

beneficiarului in dezvoltarea unui plan de actiune pentru integrarea managementului 

riscului in sistemul de management al calitatii.  

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI   MS OFFICE, PRIMAVERA 

Certificat Absolvire “Practical use of FIDIC conditions of contracts on 2017 Red and 

Yellow Books” (09.06.2021 – 16.09.2021, FIDIC) 

Certificat absolvire “Six sigma – Fundamentals Green Belt” (16-20.11.2020, TUV 

Austria) 

   

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B  

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  PUBLICATII 

“Development of Romanian Nuclear Power Program Implications for Future’s 

Enlargement of the European Internal Energy Market”, Proceedings of the International 

Conference Nuclear Energy for New Europe 2002 September 9-12, 2002, Kranjka Gora, 

Slovenia  

“Développements récents du droit de la responsabilité civile nucléaire en Roumanie”, 

Séminaire international de Cluj-Napoca sur le Droit nucléaire et la protection de 

l'environnement, July 5-9, 2004 

“Risk and Approaches to Insurance in the context of the Climate Change Regime”, 

Proceedings of the International Conference Nuclear Energy for New Europe 

2004, September 6-9, 2004, Portoroz, Slovenia  

 

http://www.kranjska-gora.si/

