CURRICULLUM VITAE
MELANIA SIMONA AMUZA
DATE PERSONALE
Născută în 1975, cetățean român
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
31 martie 2021 - prezent
Director Direcția Dezvoltare Investiții
S.C. Naţionala Nuclerarelectrica S.A
Responsabilitatea principală: Gestionarea procesului de investiții al SNN, raportarea către Directorul General
Adjunct, având sub subordonarea sa entitățile organizaționale direct subordonate și în coordonare operațională
procesele de investiții implementate de către sucursalele companiei.
- Asigurarea promovării principalelor proiecte de dezvoltare și investiții ale companiei;
- Asigurarea monitorizării dezvoltării programelor de investiții, dezvoltarea și actualizarea procedurilor de interfață cu
departamentele din sucursale cu atribuții în domeniul investițiilor;
- Coordonarea elaborării documentațiilor specific și furnizarea de asistență secretariatului Comitetului Consultativ
pentru Strategie, Dezvoltare și Proiecte de Investiții Majore înființat la nivelul Consiliului de Administrație;
- Coordonarea activităților referitoare la proiectele Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, inclusiv a activităților care
derivă din calitatea de acționar al SNN la S.C. EnergoNuclear S.A.;
- Coordonarea altor proiecte în conformitate cu decizia directorilor executivi ai companiei;
- Asigurarea rapoartelor și rezumatelor cu privire la promovarea, implementarea și dezvoltarea principalelor proiecte
de dezvoltare și investiții ale companiei;
- Coordonare organizării ședințelor de analiză de la nivelul executiv al SNN cu privire la principalele proiecte de
dezvoltare și investiții ale companiei;
- Asigurarea planificării resurselor necesare pentru promovarea, implementarea și dezvoltarea principalelor proiecte
de dezvoltare și investiții ale companiei;
- Asigurarea controlului riscurilor privind dezvoltarea principalelor proiecte de dezvoltare și investiții ale companiei;

Ianuarie 2018 - martie 2021
Consilier și Consultant Energetic
Responsabilitatea principală: Oferirea de consultanță clienților din domeniul energetic din România cu privire
la diverse chestiuni de afaceri, juridice și de reglementare, în mod independent / în numele societăților de
consultanță. Oferirea de consultanță companiilor și asociațiilor energetice din România cu privire la investițiile
în proiecte energetice, mobilitate electrică, cazuri de litigii, consultanță de reglementare, expert energetic
pentru instanțe.
Septembrie 2013 - ianuarie 2018
Director Corporativ pe probleme Juridice și de Conformitate
S.C. E.ON România S.A
»
Responsabilitatea principală: Oferirea de consultanță strategică privind procesul decizional și coordonarea

Departamentului Juridic și a Departamentului de Conformitate la nivelul E.ON România, raportând către CEO și
Vicepreședintele Juridic al Grupului.
- Consultanță juridică și instituțională strategică în strategia de investiții și parteneriatele strategice ale
companiei;
- A coordonat și co-coordonat fuziuni și achiziții de investiții/cesiuni de mai multe milioane de euro cu
implicarea unor investitori financiari și instituționali internaționali, cu capitalizări de miliarde de euro
(respectiv BERD).
- O parte din grupul responsabil pentru infrastructura critică, cu atribuții în gestionarea chestiunilor
instituționale și aferente cesiunilor în legătură cu respectivele active.
- Supravegherea juridică și de reglementare în operațiunile de vânzări atât pentru gaze cât și pentru
electricitate, în medii liberalizate și non-liberalizate.
2011 – 2013
Pauză de maternitate
Septembrie 2005 - iunie 2010
Director Juridic
Tenaris România
Responsabilitatea principală: Coordonarea Departamentului Juridic și a unei părți din Echipa Națională de
Management, raportând către CEO și Directorul Juridic EMEA / Departamentul Juridic General al Grupului.
- Proiectarea investițiilor și strategiilor de afaceri pentru chestiuni de achiziții și post-achiziții pentru două fabrici
industriale majore din România și integrarea post-privatizare de succes a operațiunilor din România;
- Supervizarea chestiunilor juridice și de reglementare referitoare la controlul ajutoarelor de stat și monitorizarea
viabilității financiare de către Comisia Europeană, în cadrul Acordului de Aderare a României la UE;
- Rol activ în asigurarea unei finanțări de mai multe milioane de euro de la BERD pentru operațiunile companiei.

2002-2005
Director Juridic Corporativ
S.C AFFIDEA Romania S.A
Responsabilitatea principală: Consultanță strategică juridică și de reglementare pentru investiții în România,
raportând către
-

Asistență strategică pentru dezvoltarea strategiei de investiții și operarea unor centre private de diagnosticare
pe bază de imagistică la standarde ridicate.
Asigurarea finanțării prin IFC / finanțare privată / WB / asigurare MIGA a unor sume de mai multe milioane
de euro.
Consultanță generală privind structurarea și implementarea investiției greenfield de mai multe milioane de
euro a companiei în România.

2001-2002
Asociat
Firma de avocatură Gide Loyrette Nouel
Responsabilitatea principală: Furnizarea de consultanță clienților internaționali ai firmei de avocatură Gide Loyrette
Nouel din Franța, în principal companii multinaționale cu sediul în Franța, care își desfășoară activitatea în domeniile
retail, imobiliar, auto; de asemenea, implicată în mai multe proiecte concentrate pe fuziuni și achiziții, chestiuni
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comerciale corporative și generale și tranzacții imobiliare.
1998-2001
Asociat
KPMG Legal & Tax
Responsabilitatea principală: Furnizarea de consultanță clienților multinaționali ai KPMG România în fuziuni și
achiziții naționale și internaționale, inclusiv fuziuni locale, achiziții transfrontaliere, achiziții de active și acțiuni (atât
private cât și listate), asocieri în participațiune și privatizări.
EDUCAȚIE
1994 - 1998

Diplomă de licență în științe juridice - Universitatea București, Facultatea de

Drept
2008
Executive Education - Program de Management Avansat pentru directori (IAE
Business School, Universidad Austral Argentina, Buenos Aires în colaborare cu Tenaris University).
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Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

