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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

  

Nume  ȘOVA  Lucian 

Adresă   Calea  Moldovei,nr. 43,600351, Bacău, România 

Telefon  0723.168.862 

E-mail  luciansova@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 
Data naşterii 

Sex 
 31.05.1960 

M 
 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ 
 

• Perioada (de la – până la)  2016/12 - in prezent, legislatura 2016-2020 
• Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul României, Camera Deputaților,  Bucuresti,str.Izvor, nr.2-4, sector 5 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Legiferare  prin participarea la lucrările  camerei, a organismelor parlamentare  și activitate în teritoriu, 
consultanță pentru cetățeni, reprezentare. 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Deputat PSD Bacău 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 
deţinute 

 In prezent, secretar comisia pentru TRANSPORTURI și INFRASTRUCTURĂ; 

   

• Perioada (de la – până la)  2012/12 – 2016/12, legislatura 2012-2016 
• Numele şi adresa angajatorului  Parlamentul României, Camera Deputaților,  Bucuresti,str.Izvor, nr.2-4, sector 5 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Legiferare  prin participarea la lucrările  camerei, a organismelor parlamentare  și activitate în teritoriu, 
consultanță pentru cetățeni, reprezentare. 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Deputat    PSD, colegiul 4  Bacău  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 2012 – 2014 - februarie, Membru  în comisia pentru INDUSTRII și SERVICII; 

2014 – februarie – prezent secretar  comisia pentru  TRANSPORTURI și INFRASTRUCTURĂ; 
 Luări de  cuvânt: 18 (în 17 ședințe) 
 Declarații politice:  3 
 Propuneri legislative inițiate: 25,din care 6  promulgare  legi, una  inițiator principal și 5  coinițiator 
 Întrebări și interpelări:  1 
 Moțiuni:  1 
 Comunicate  de  presă:  4 
 2014 – martie – ATENA - Speaker din partea comisiei de TRANSPORTURI și INFRASTRUCTURĂ , 

la Reuniunea Președinților comisiilor  parlamentare UE pentru comerț, producție și afaceri maritime. 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2010/09 – 2012/12 
• Numele şi adresa angajatorului  SPITALUL JUDEȚEAN  Bacău 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Coordonare,reprezentare; 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Președinte  al Consiliului de  administrație; 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Restructurarea organizatorică și  managerială.Dezvoltarea unei  strategii noi, bazate pe  realitățile  actuale  

ale  pieței. 
 

• Perioada (de la – până la)  2010/09 – 2012/12 
• Numele şi adresa angajatorului  S.C. COMINFORTRANS S.A. Bacău 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consiliere, analize, reprezentare; 
 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Consilier al Managerului  General  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Managementului transporturilor rutiere internaționale.Inițierea și  dezvoltarea parteneriatelor de  afaceri cu  

clienții locali și  corporații  multinaționale.Indentificarea  oportunităților de afaceri pe  baza analizei și 
evaluări  pieței. 
 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009/10-2010/10     
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• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Economiei 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Consiliere, coordonare,analize, reprezentare; 

 
• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Consilier personal al Ministrului Economiei; 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 
deţinute 

 Coordonare parteneriatelor Inter – Instituționale.Coordonarea afacerilor economice internaționale si a 
relațiilor cu Instituțiile Financiare Internaționale. 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009/3 – 2009/10 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Economiei  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consiliere, coordonare,analize, reprezentare; 
 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Secretar de  Stat; 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Coordonare parteneriatelor Inter – Instituționale.Coordonarea  relațiilor  economice internaționale. 

 
• Perioada (de la – până la)  2005/08-2009/02  

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. COMINFORTRANS S.A. Bacău 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Consiliere, analize, reprezentare. 

 
• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Consilier al Managerului  General  

• Principalele activităţi şi responsabilităţi 
deţinute 

 Managementului transporturilor rutiere internaționale.Inițierea și  dezvoltarea parteneriatelor de  afaceri cu  
clienții locali și  corporații  multinaționale.Indentificarea  oportunităților de afaceri pe  baza analizei și 
evaluări  pieței. 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2002/01-2005/07  
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor , Construcțiilor și Turismului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Coordonare, monitorizare, reglemntare,dezvoltare, eficientizare  transporturi 
 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Director General , Departamentul Transporturi Rutiere; 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Managementul relațiilor internaționale și politicilor sectorului transporturilor.Dezvoltarea și implementarea 

noului cadru legislativ și de  reglemntare. 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2001/05-2002/01 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor , Construcțiilor și Turismului  

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Coordonare, monitorizare, reglementare dezvoltare, eficientizare  transporturi rutiere 
 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Director  General  adjunct, Autoritatea Rutiera din România 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Managementul  politicilor sectorului transporturilor  rutiere.Dezvoltarea și implementarea noului cadru 

legislativ și de  reglemntare. 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2001/01-2001/05  
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor , Construcțiilor și Turismului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consiliere, coordonare,analize, reprezentare;  
 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată  Consilier  personal al Ministrului Transporturilor 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 
 Managementul  politicilor sectorului transporturilor  rutiere; 

 
 

• Perioada (de la – până la)  1991/01-200/01 
• Numele şi adresa angajatorului  S.C. COMINFORTRANS S.A. Bacău 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Coordoneaza, monitorizează, conducere  afacere în transporturi; 

• Ocupaţia sau poziţia ocupată 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

deţinute 

 Manager General.  
Coordonare, monitorizare, reglementare dezvoltare, eficientizare  transporturi rutiere; 
 

ACTIVITATE  POLITICĂ 
 

 1999 -  septembrie - adeziune  de  membru  PSD, organizația  municipală  Bacău; 
1999 -  octombrie – membru  în BP  a organizației  municipale Bacău; 
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ACTIVITATE  SOCIAL  
PROFESIONALĂ 

2000 iunie -  2002 octombrie  -  consilier  local, municipiul  Bacău; 
2010 -  prezent - vicepreședinte organizația județeană  Bacău; 
2012 -  coordonator  județean campanie  electorală pentru alegerile  locale; 
2014 -  coordonator  județean campanie  electorală pentru alegerile  europarlamentare; 
2014 -  coordonator  zona Moldova campanie  electorală pentru alegerile  europarlamentare; 
2016 -  coordonator  județean campanie  electorală pentru alegerile  locale; 
 
2013 -  2015 – președinte executiv departamentul de  TRANSPORT si INFRASTRUCTURĂ al CN al PSD; 
2013 – noiembrie ședința CN al PSD – coordonator organizare panel TRANSPORTURI și 
INFRASTRUCTURĂ; 
2015 – martie ședința CN al PSD – coordonator organizare panel TRANSPORTURI și 
INFRASTRUCTURĂ; 
 
 
 
2013 –martie -  Speaker  Conferința  REVISTA ZIUA CARGO București, la Sighișoara ,, Transport civilizat,,  
2014 – martie -  Speaker  Conferința REVISTA ZIUA CARGO București,  la Brașov ,, Ghid  inteligent de  
Reducere a  Costurilor,,  și Gala  Premiilor  de Transport  Pasageri; 
2014 –aprilie -  Speaker  Conferința  TRANSPORTER  AUTOMOTIVE, la București  panel ,, Evolutia 
industriei auto in 2014 – impact economic și oportunități de dezvoltare,,  
2014 –aprilie -  Speaker  Conferința  TRANZIT  București, la  București ,,Auditul energetic și cel al 
ambalajelor, noi provocari ale industriei de  transport și logistică,,  
2014 –mai  -  Speaker  Conferința  TRANZIT  București, la  Cluj ,, Situația actuală a pieței transporturilor  în 
România,,  
2014 –iunie -  Speaker  Conferința  TRANZIT  București, la  Piatra Neamț ,,Profitul în transporturi vine din 
economie,,  
2015 – martie -  Speaker  Conferința  REVISTA ZIUA CARGO București,  la Târgu Mureș ,, Ghid  inteligent 
de  Reducere a  Costurilor,,  
2015 – martie -  Speaker  Conferința  REVISTA   TRANZIT București,  la București ,, Collaborative supply 
chain , un mijloc eficient și ieftin de  reducere a  costurilor,,  
2015 – aprilie  -  Speaker  Conferința  REVISTA  TRANZIT București,  la Timișoara   ,, Barometrul pieței de  
transport de  marfă din România ,,  
2015 – iunie  -  Speaker  Conferința  REVISTA   TRANZIT București,  la Iași ,, Piața de  transport din 
Moldova – între  Est  și Vest,, 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la – până la)  1980/09-1985/07 
• Numele şi tipul organizaţiei care a 

asigurat educaţia şi formarea 
 Universitatea din Braşov, Facultatea de inginerie Mecanică, specialitatea Autovehicule 

Rutiere; 
• Tipul calificării acordate  Inginer; 

   
• Perioada (de la – până la)  2005-2006 

• Numele şi tipul organizaţiei care a 
asigurat educaţia şi formarea 

 Institutul Național pentru Administrație București 

• Tipul calificării acordate  Manager în Administrația  Publică; 
 

• Perioada (de la – până la) 
• Numele şi tipul organizaţiei care a 

asigurat educaţia şi formarea 
• Tipul calificării acordate 

 
 

CURSURI ȘI CALIFICĂRI   

  
2006 
Universitatea  din Oradea 
Masterand în Mangementul Calității în Transporturi  Rutiere; 
 
2009 
Universitatea Națională de  Apărare Carol  I,Colegiul Național de Apărare  
Curs de Securitate  și Buna Guvernanță 
 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
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LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
• Abilitatea de a citi  FRANCEZA  FB, ENGLEZA  BINE; 

• Abilitatea de a scrie  FRANCEZA  FB;ENGLEZA- BINE; 
• Abilitatea de a vorbi  FRANCEZA  FB; ENGLEZA- BINE; 

 
APTITUDINI  ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 

  capacitate pentru analize complexe, diagnosticare,tactici si  strategie; 
 spirit  organizatoric, coordonare, monitorizare;eficient, eficace; 
 utilizarea  eficientă a tuturor  resurselor; 
 adaptabilitate, flexibilitate, mobilitate; 
 capacitate de instruire și  aprofundare tematică; 
 receptivitate la nou și introducerea  noului; 
 inventivitate și creativitate; 
 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

  sisteme de operare:  Windows XP,  Word, Excel; 
 prelucrare text:  Microsoft Office 2010; 
 conducere autovehicule rutiere – profesionist, categoriile B,C,E; 

 
ALTE   APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 
 

 
INFORMAȚII  SUPLIMENTARE   

Funcții   Onorifice și  de  conducere în 
organizații  Profesionale                 

  calităţi empatice; 
 comunicare  facilă, atitudine  pozitiă; 
 abilităţi de lucru în echipă, în medii multiculturale;  
 deprinderi de comunicare şi interrelaţionare; 
 
 
 2009/10 – Președinte al Forumului Economic al Inițiativei Central Europene; 
 2002-2005 - Coordonator Național pentru negocierea și  implementarea acquis – communitaire în 

vederea aderării Romîaniei  la  U.E., capitolul 9 –Transporturi, transport rutier; 
 2002-2005 - Preșsedinte al delegației româane îin comisiile mixte  bilaterale de  negociere îin 

transporturile rutiere; 
 Membru în Asociația Română aTrasportatorilor Internaționali (ARTRI); 

 
 

 
   

 
  

 
 
 
 


