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Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume  Rogojinaru / Liviu

Telefon(oane)           

E-mail(uri)                             

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii              

Sex Masculin

Experienţa profesională

Perioada

Functia sau postul ocupat

Perioada

Functia sau postul ocupat

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activităţi si responsabilităţi principale

septembrie 2021- prezent

Director de Cabinet, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

februarie 2021 - prezent

Secretar General CNIPMMR

februarie 2021 - prezent

Membru plen Consiliul Economic si Social

- Participa la toate sedintele Consiliului Economic si Social saptamanale;
-Coordoneaza activitatea partii patronale in Consilui Economic si Social;
-Participa la partea decizionala in biroul executiv al CES;
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                                                   Perioada 
 
                        Functia sau postul ocupat 
 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Activităţi si responsabilităţi principale 
 
 

 
Perioada 

 
Functia sau postul ocupat 

 
Activităţi si responsabilităţi principale 

 
 13 ianuarie 2020- 02 februarie 2021  
 
  Secretar de Stat - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri 
 
 
 2015 - 2017, 2019 - ianuarie 2020 
  
 Membru plen Consiliul Economic si Social 
 
 -Participa la toate sedintele Consiliului Economic si Social saptamanale; 
 -Coordoneaza activitatea partii patronale in Consilui Economic si Social; 
 -Participa la partea decizionala in biroul executiv al CES; 

 
 2017 – 2019 
 
Vicepresedinte Consiliul Economic si Social 
 
 -Participa la toate sedintele Consiliului Economic si Social saptamanale; 
 -Coordoneaza activitatea partii patronale in Consilui Economic si Social; 
 -Participa la partea decizionala in biroul executiv al CES; 
 -Participa la sedintele Consiliului Mondial al CES-urilor (AICESIS); 
 -Participa la sedintele Consiliului CES-urilor francofone; 

 -Face parte alaturi de Presedinte din Delegatia Romaniei in diferite deplasari oficiale (China, Curaçao, 

etc.) 
 
 

Perioada   2000 – ianuarie 2020  

Functia sau postul ocupat Vice-presedinte al CNIPMMR 
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       Activităţi si responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 

Perioada   
 

Functia sau postul ocupat 
 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 

 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Activitati si responsabilitati principale 
 

 
 

 
Perioada 

 
Functia sau postul ocupat 

 
Activitati si responsabilitati principale 

 
 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 
 

Activitati si responsabilitati principale 
 

 
 

 

- Purtator de cuvant; 
- Reprezentarea CNIPMMR in relatiile externe; 
- Reprezentarea CNIPMMR in cadrul Consiliului Europei de la Bruxelles; 
- Reprezentarea CNIPMMR in relatiile cu Ministerul Industriilor si cu Ministerul Economiei; 
-Reprezentantul CNIPMMR in cadrul dialogului social cu Ministerul de Interne si Prefectura Bucuresti 
 
2014 – ianuarie 2020 
 
Reprezentant al CNIPMMR in Uniunea Europeana a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii – UEAPME 

 -Participa la sedintele bordului; 
 -Participa la sedintele extraordinare si ordinare; 
 -Ia parte la luarea deciziilor la nivel de organizatie 
 
 
 
  
 2014 - ianuarie 2020 
   
 Reprezentantul CNIPMMR in Comisia de Dialog Social de la Ministerul de Interne, Ministerul 
Economiei 
 Participarea la sedinte si nivel decizional 
 
 
 
 

2016 –ianuarie 2020 
 
Reprezentant al CNIPMMR la ECSB (Consiliul European pentru Intreprinderi Mici) 
 

-Participa la sedintele bordului; 
-Participa la sedintele extraordinare si ordinare; 
-Ia parte la luarea deciziilor la nivel de organizatie 

 
 2016 – 2017 

 
Presedinte CNIPMMR 
 
-Coordoneaza activitatea CNIPMMR; 
-Ia parte la toate activitatile interne si internationale ale Consiliului; 
-Este prezent la toate comitetele tripartide: Guvern-Patronate-Sindicate; 
-Reprezinta CNIPMMR la ACPR (Asociatia Confederatiilor Patronale din Romania); 
-Reprezinta partea patronala in negocierile cu Sindicatele si Guvernul 
 
 
2017 – ianuarie 2020 
 
Secretar General CNIPMMR 
 
-Participa alaturi de bord si de Presedinte la conducerea Consiliului 
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Perioada 

 
Functia sau postul ocupat 

 
Activităţi si responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 

 
Numele si adresa angajatorului 

 

 
1993 - ianuarie 2020 
 
Director General S.C. EURO COSIMO IMPEX S.R.L. 
 
Intocmeste strategia de dezvoltare a firmei pe termen lung si mediu si coordoneaza intreaga activitate 
a firmei.Coordoneaza si supervizeaza activitatile directorilor in scopul bunului mers al organizatiei, 
asigura cresterea cifrei de afaceri stabilita din planul de afaceri; determina resursele necesare pentru 
atingerea obiectivelor stabilite, se preocupa de cunoasterea investitiilor potentiale si a concurentei in 
domeniu, de implementarea de noi strategii pentru realizarea scopurilor si obiectivelor firmei; 
indeplineste atributiile referitoare la sistemul de management si de calitatea mediului. 
 
S.C. EURO COSIMO IMPEX S.R.L., Com. 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, 73-75, Ilfov 

Perioada 2001 - ianuarie 2020  

Funcţia sau postul ocupat Administrator S.C. RONDA CONSTRUCT S.R.L. 

Activităţi si responsabilităţi principale Participa direct si efectiv la conducerea activitatii generale a societatii, in conformitate cu obiectivele 
generale stabilite de catre AGA, prospecteaza piata cautand sa atraga noi clienti, tine cont de oferta 
concurentei pe care trebuie sa o aduca la cunostiinta asociatilor; organizeaza exercitarea controlului 
financiar preventiv, inventarierea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare; semneaza 
documente justificative, financiare si bancare. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. RONDA CONSTRUCT S.R.L.,  Calea Vacaresti, nr. 320, sector 4, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Amenajari interioare si exterioare 
  

Perioada 2006 - 2012  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte APIIP (Asociatia Producatorilor si Importatorilor din Industria Publicitara) 

Activităţi si responsabilităţi principale 
  Reprezentarea asociatiei in relatiile cu partenerii interni si externi, cat si cu alti terti, propunerea si 
implementarea de actiuni si strategii necesare functionarii si dezvoltarii actiunilor asociatiei, aducerea de 
noi membrii si contracte, raspunde de intalnirile organizate cu ceilalti membri ai asociatiei si conduce 
intalnirile Consiliului Director al Asociatiei, raspunde de functionarea in conditii optime a publicatiei 
„Magazin APIIP” si a site-ului organizatiei, se preocupa de dezvoltarea relatiei cu asociatiile externe din 
acest domeniu. 

Numele şi adresa angajatorului APIIP (Asociatia Producatorilor si Imnportatorilor din Industria Publicitara) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reprezentarea  societatilor cu profil productie publicitara. 
 

Perioada 1990 - 1993  

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Director Adjunct S.C. CICLOP S.A. (RATB) 

Activităţi si responsabilităţi principale A participat la intocmirea strategiei societatii pe termen lung si mediu; a propus si implementat actiuni 
si a urmarit efectuarea lor in scopul bunei functionari a societatii; a raspuns de activitatea comerciala 
si tehnica a societatii 

Numele angajatorului S.C. CICLOP S.A.  Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Service auto 
  

Educaţie şi formare 
 

 
                                                    Perioada 
                       Numele şi tipul instituţiei de                       

învăţământ/furnizorului de formare 
 
 

 
 
 

  2020  
 
Colegiul Naţional de Apărare - Programul postuniversitar „Securitate şi bună guvernare" 

Perioada 25 februarie 1997 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Certificat de formare tehnica Tecumseh 
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Perioada Iunie 1990 – iunie 1991 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Certificat de specializare profesionala OPEL – Car Technology 

  

Perioada Iulie 1991 – iulie 1992 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Certificat de specializare ROVER – Product, Training College Diploma 

  

Perioada 1983 - 1989  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de transporturi – Specializarea Autovehicule rutiere 
Bucuresti  

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

1983  - 1989 
Inginer 

  

  

Perioada 1975 - 1979  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Mecanica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr. 19  
Bucuresti  

  

Competenţe personale  
  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

Italiană  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

Franceză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe de comunicare 
 
 

 
 

Competenţe 
organizationale/manageriale 

 
 
 
Competențe dobândite la locul de muncă  

- bune competențe de comunicare dobândite prin experiența managerială de decizie și acțiune, atât în 
mediul privat, cât și în instituțiile administrației centrale 

 

 

 - abilitatea şi capacitatea de a aduna informaţiile necesare în activitate şi de a le folosi eficient, datorită 
relaţiilor interpersonale stabilite cu persoane din diverse medii, atât din ţară cât şi din strainătate. 

 - comunicativ, sistematic, organizat, bun manager. 
 

 
- integrare rapidă într-un nou mediu de muncă; 
- spirit de echipă dezvoltat - în urma participarii la diverse proiecte şi evenimente desfaşurate atât în 
ţară cât şi în străinătate ce au presupus rapiditate în coordonare, cât şi prezenţă de spirit; 
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- adaptare socială - interacţionare directă cu persoane din diverse medii, în special mediul diplomatic. 
 
 

  

Competenţe digitale   AUTOEVALUARE   

Procesarea 
informației 

Comunicare Creare de conținut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
experimentat 

 

 

 

 

 
 

                              Permis de conducere B 

  

 


