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INFORMAŢII PERSONALE Tiberiu Alin Ion Teodor 

Calea Victoriei nr. 9, 030022 Bucure ti (România) ș

0312256200    

alin.teodor@onjn.gov.ro 

POZIŢIA Vicepre edinteș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/2020–Prezent Vicepre edinteș
Oficiul Na ional pentru Jocuri de Noroc (România) ț

Reprezintă Oficiul în rela iile cu alte autorită i i institu ii publice, cu persoane fizice sau juridice româneț ț ș ț
ori străine, precum i în justi ie, cu avizul Pre edintelui O.N.J.N.ș ț ș

Sprijină Pre edintele O.N.J.N. în organizarea i conducerea activită ii O.N.J.N. i răspunde de ș ș ț ș
îndeplinirea deciziilor Comitetului de supraveghere

Asigură nemijlocit coordonarea, supravegherea i controlul func ionării activită ilor din domeniul ș ț ț
jocurilor de noroc

Participă la dezbateri cu privire la aplicarea politicilor activită ii jocurilor de noroc i a normelor ț ș
metodologice aferente, cu avizul Pre edintelui O.N.J.N.ș

Îndepline te alte atribu ii prevăzute de actele normativeș ț

11/2017–01/2020 Inspector
Oficiul Na ional pentru Jocuri de Noroc, Craiova (România) ț

Aplicarea legisla iei specifice, constatarea faptelor contraven ionale şi aplicarea sanc iunilor prevăzute ț ț ț
de lege

10/2016–11/2017 Expert achizi iiț
Ministerul Finan elor Publice - D.G.E. - S.A.P.D.C, Bucure ti (România) ț ș

·     Aplicarea legisla iei în vigoare privind achizi iile publiceț ț

·     Elaborarea strategiei de achizi ii publiceț

Aplicarea principiilor în elaborarea cerin elor de selec ie i elaborarea caietului de sarciniț ț ș

Întocmirea dosarului de achizi ie publicaț

Derularea procedurilor specifice de achizi ie publicăț

Gestionarea contesta iilor formulate în procedura de atribuire a contractuluiț

Evaluarea ofertelor depuse, atribuirea contractelor de achizi ie publică.ț

04/2014–10/2016 Director general
CELLADA S.R.L., Slatina (România) 

Stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale firmei în concordan ă cu strategia elaborată de Consiliul de ț
Administra ieț

Identificarea oportunită ilor de afaceriț

Reprezentarea firmei în rela iile protocolare cu furnizorii, clien ii i alte organisme/organiza ii cu impact.ț ț ș ț

01/2014–04/2014 Auditor intern
ZEIA MAIS S.R.L., Slatina (România) 

Urmărirea procedurilor utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circula ia acestoraț
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Verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje

Identificarea punctelor forte i a punctelor slabe, verificarea corectei aplicări a procedurilor interne ș
stabilite de conducerea întreprinderii

01/2008–12/2013 Comisar
Garda Financiară - Sec ia Olt, Slatina (România) ț

Verificarea legalită ii activită ilor desfă urate de către operatorii economiciț ț ș

Verificarea existen ei i autenticită ii documentelor justificative în activită ile de produc ie i prestări de ț ș ț ț ț ș
servicii ori pe timpul transportului, depozitării i comercializării bunurilorș

Aplicarea sigiliilor pentru asigurarea integrită iiț
bunurilor ca urmare a controlul operativ i inopinat privind prevenirea, descoperirea i combaterea ș ș
oricăror acte i fapte din domeniul economic, financiar i vamal, care au ca efect evaziunea i frauda ș ș ș
fiscala

Centralizarea informa iilor i corelarea acestoraț ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2001–2006 Licen ăț
Academia De Studii Economice - C.I.G, Bucure ti (România) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Competenţe de comunicare Abilită i de comunicare i interac iune interpersonalăț ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Abilitatea de a lucra în echipă

Aten ie la detaliiț

Seriozitate, dorin a de a învă a lucruri noiț ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

În elegere clară a sarcinilorț

Adaptabilitate

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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