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Curriculum vitae  
Europass  

   

    
Informaţii personale    

Nume / Prenume FRASIN MIHAI EDUARD   
Adresă(e)   Bragadiru, str. Maracineni, nr. 79, jud. Ilfov   

Telefon(oane) 0723.213.710     
Fax(uri)    

E-mail(uri) mihai.frasin@yahoo.com   
Naţionalitate romana   
Data naşterii  19.09.1974   

Sex Masculin   
Locul de muncă vizat  

Domeniul ocupaţional 
Administrator – reprezentant al Ministerului Finantelor 
 

 

  

 
 

 
Perioada 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
 

Perioada 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

  
 

 
 10.12.2020 – prezent 
 Consilier Superior 

administrare societati; 
 acte specifice exercitarii drepturilor si îndeplinirii obligațiilor ce revin statului prin 
Ministerul Finanțelor (MF) în calitate de acționar la operatorii economici din portofoliul 
MF 
Ministerul Finantelor – Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate   

Specific - Serviciul pentru Administrarea Participatiilor Statului 
 

 
 01.09.2020 – 09.12.2020 
 Consilier Juridic 
  

Consultanta juridica si avizare pentru legalitate; 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor - Directia Avizare 
Juridic  
 
 

  

Perioada Iunie 2019 – August 2020   

 Consilier Juridic   
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Consultanta juridica si avizare pentru legalitate; 
Formularea apararilor si reprezentare in instanta. 

  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Economiei    
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Juridic    

 

 

   

Perioada Octombrie 2018 – iunie 2019   

 DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA   
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activitatii juridice si intocmirea de lucrari specifice   

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului  
(institutie desfiintata in anul 2019 si absorbita de Ministerul Economiei) 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Juridic   

    

Perioada  Iulie 2016 – octombrie 2018:    

 SEF al SERVICIULUI AVIZARE SI CONTENCIOS    
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea activitatii juridice si intocmirea de lucrari specifice   

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului   
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Juridic    
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Perioada  noiembrie 2014 – iulie 2016:    
   CONSILIER JURIDIC   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Consultanta juridica privind activitatea de privatizare, postprivatizare si administrarea 
societatilor; 
 Sustinerea proiectelor de legi in Parlament; 
 Avizare pentru legalitate ordine ministru privind activitatea de privatizare si administrarea 
societatilor; 
 Formularea apararilor in instanta pe dreptul comun si insolventa si reprezentare in instanta  

  

Numele şi adresa angajatorului Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului   
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Juridic   

    

Perioada octombrie 2013 – noiembrie 2014:    
Funcţia sau postul ocupat SEF AL SERVICIULUI JURIDIC RELATII INSTITUTIONALE   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitatii juridice si intocmirea de lucrari specifice   

Numele şi adresa angajatorului 
 
       REALIZARE PROFESIONALA 

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie 
 
Am coordonat si formulat o cerere de interventie in interesul Cupru Min SA, intr-un 
dosar de instanta in care Cupru Min SA era obligat sa plateasca suma de 77.838.503,05 
lei catre Energo Mineral SA (pretentii izvorate dintr-un contract de asociere din 2007), 
dosar care a fost castigat irevocabil, Cupru Min SA fiind salvat de o eventuala 
insolventa/faliment  

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Juridic 
 
 

  

 

Perioada 
 

iulie 2016 – septembrie 2020:  
  

Funcţia sau postul ocupat Membru/Presedinte in Consiliul de Administratie al Societatii Institutul de 
Cercetari Metalurgice SA Bucuresti (ICEM SA) 
 
La data preluarii mandatului, societatea era intr-o situatie extrem de dificila: 
- cu activitatea blocata de executarile silite ale ANAF si ale unor persoane private, 
activele ipotecate, conturile blocate si salariile neplatite de peste 1 an. Veniturile 
societatii erau ,,confiscate,, in totalitate de catre ANAF, fiind poprite pana si 
salariile/indemnizatiile angajatilor si ale conducerii executive si administrative. 
- avand in vedere datoriile catre bugetul de stat societatea era impiedicata din punct de 
vedere legal sa participe la licitatii in domeniul sau de activitate. 
Cel mai mare risc pentru patrimoniul societatii era reprezentat de faptul ca in executarea 
silita pretul activelor poate fi redus, potrivit Codului de Procedura Fiscala, pana la 15 % 
din valoarea de de piata a  acestora. 
Prin eforturi deosebite si chiar, in lipsa indemnizatiei si a salariilor, s-a reusit protejarea 
patrimoniului societatii. 
Prin prisma specializarii si experientei mele de jurist am reusit (prin mai multe contestatii 
la executare) sa salvam de la executarea silita unul dintre utilajele cele mai importante 
pentru desfasurarea obiectului de activitate, fara de care societatea ar fi intrat in 
incapacitate totala de functionare. 

  

  

 

  

Perioada mai 2013 – aprilie 2020:    
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Funcţia sau postul ocupat Membru/Presedinte in Consiliul de Administratie la SANTIERUL NAVAL 
MANGALIA SA 
 
Cele mai mari probleme ale societatii, preluate in mandatul meu, care afectau obtinerea 
de venituri, au fost reprezentate de datoriile istorice care grevau societatea (peste 
18.000.000 lei - cu o vechime de aproximativ 15 ani) si de detinerea unui parc de utilaje 
invechite.  
Societatea era impiedicata atat din punct de vedere legal, cat si al capacitatilor, sa 
participe la licitatii in domeniul constructiilor, intretinerii si reparatiilor de nave. 
Spre sfarsitul perioadei mele de mandat s-a reusit: 
- restructurarea datoriilor (arieratelor) societatii, care au fost reduse cu cca 87% la 
2.353.028 lei (30 rate lunare, pe care societatea le poate sustine) si  
- obtinerea de resurse financiare pentru investitii in up-gradarea utilajelor;  
fiind creata posibilitatea societatii de a participa la licitatii, a-si creste cifra de afaceri si 
de a dezvolta un plan serios de business. 
 

  

    

Perioada iulie 2013 – august 2016:    

 Membru/presedinte al Consiliului de Administratie al MINVEST ROSIA 
MONTANA SA (MRM), societate creata in scopul administrarii pachetului de actiuni 
de la Rosia Montana Gold Corporation SA (RMGC) - activitate neretribuita. 
 
Societatea MRM a fost infiintata printr-un H.G. adoptat in anul 2013, la intiativa fostului 
Departament pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (DPIIS), prin divizarea 
C.N.C.A.F. MINVEST SA, in scopul gestionarii pachetului de actiuni al RMGC SA,  
urmand ca MRM sa fie predata de catre Ministerul Economiei institutiei initiatoare - 
DPIIS. 
Ulterior infiintarii MRM, DPIIS a initiat un alt act normativ care a abrogat articolul din 
HG care privea predarea si am ramas la nivelul  Ministerului Economiei cu o societate 
creata fara o activitate generatoare de venit, fara salariati, fara conducere executiva si cu 
capitaluri proprii negative, avand practic doar un consiliu de administratie/fondator (ai 
caror membri au demisionat in perioada imediat urmatoare).  
Cu toate acestea, in lipsa oricarei retributii, eu nu am demisionat ci am mentinut timp de 
3 ani societatea in stare de functionare (sau cel putin cu un consiliu de administratie 
functional), asigurand prezenta si reprezentarea statului la sedintele AGA RMGC 
(intodeauna, ulterior unei analize temeinice a subiectelor aflate pe ordinea de zi si doar in 
baza mandatului acordat de ministrul economiei) 
 

  

Perioada august 2016 – martie 2017:    

 Membru in Consiliul de Administratie al BAITA SA Stei, societate in domeniul 
minier 
 
La data numirii la aceasta societate, aceasta era intr-o situatie foarte dificila, cu 
patrimoniul ipotecat si supus executarii silite de catre Electrica Furnizare SA, precum si 
cu nenumarate probleme juridice legate de active (acestea fiind detinute intr-o proprietate 
amestecata a societatii de stat BAITA SA cu societatile private BAITA BIHOR SA si 
African Consolidated Resources SRL - AFCR).   
Pentru a-i proteja patrimoniul (in dubla mea calitate de jurist la D.P.A.P.S. si membru 
CA) am coordonat si formulat in instanta nenumarate cereri de interventie in favoarea 
societatii pentru recuperarea datoriilor de la AFCR (principalul debitor al societatii), 
contestatii, cereri de suspendare a executarilor declansate de Electrica Furnizare SA si 
ordonante presedintiale.  
Urmare sprijinului, Baita SA a castigat irevocabil in instanta obligarea AFCR la plata 
sumelor datorate, a platit debitele catre Electrica Furnizare SA si a fost salvat patrimoniul 
societatii.  
 
 

  

Perioada ianuarie 2012 – octombrie 2013:    
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER JURIDIC   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultanta juridica privind activitatea de privatizare, postprivatizare si administrarea 
societatilor;  
Sustinerea proiectelor de legi in Parlament; 
Avizare pentru legalitate ordine ministru privind activitatea de privatizare si administrare; 
Formularea apararilor si reprezentare in instanta. 

  

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie   
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REALIZARE PROFESIONALA Am propus, formulat si castigat in premiera pentru statul roman (Ministerul Economiei - 
D.P.A.P.S.) inscrierea unei creante in dosarul de insolventa al Romplumb SA in suma de 
49.202.400 lei (cca. 11.000.000 Euro), alocatiile de la bugetul de stat acordate Romplumb 
S.A., in perioada 2004 – 2010 prin actionarul Ministerul Economiei, sume ce nu au 
caracter expres rambursabil, insa le-am fundamentat drept o investitie a statului care 
trebuie recuperata, intocmai ca investitia oricarei persoane private 

  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Juridic 
 

  

                                                  
Perioada 

 
decembrie 2011 – ianuarie 2012:  

  

Funcţia sau postul ocupat AVOCAT   
Numele şi adresa angajatorului Cabinetul Propriu de Avocatura   

 

 
Perioada 

 

 
iulie 2011 – decembrie 2011 

  

Funcţia sau postul ocupat CONSILIER JURIDIC    
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Consultanta juridica privind activitatea de privatizare, postprivatizare si administrarea 
societatilor;  
Sustinerea proiectelor de legi in Parlament; 
Avizare pentru legalitate ordine ministru privind activitatea de privatizare si administrarea; 
Formularea apararilor si reprezentare in instanta 

  

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie 
 
 

  

Perioada iunie 2010 – iunie 2011   
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER JURIDIC   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati specifice legislatiei insolventei: cereri de deschidere a procedurii de 
insolventa, declaratii de creanta, contestatii, reprezentare in instanta, participarea la 
adunarile creditorilor etc.; 
Activitati in materia executarii silite a titlurilor executorii reprezentate de contracte de 
credit bancar, bilete la ordin, cecuri, contracte de ipoteca sau contracte de garantie 
mobiliara.  

  

REALIZARE PROFESIONALA Am administrat cca 200 de dosare de executari silite si cca 200 de dosare de insolventa    
              Numele şi adresa angajatorului 
 

SOCIETATEA DE RECUPERARE A CREANTELOR BANCARE a CREDIT 

EUROPE BANK SA 
  

  
 

  

Perioada iulie 2002 – mai 2010   
Funcţia sau postul ocupat EXPERT JURIST   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Avizarea pentru legalitate a diverselor propuneri sau acte juridice incheiate de AVAS cu 
privire la activitatea de privatizare, postprivatizare si in domeniul administrarii 
societatilor; 
Consultanta juridica privind activitatea de privatizare, postprivatizare si in domeniul 
administrarii societatilor; 
Formularea de cereri de chemare in judecata si a apararilor (intampinari, precizari la 
actiune, concluzii scrise, cai de atac, contestatii la executare etc.); 
Asistenta juridica si reprezentarea institutiei, la instantele de drept comun, de arbitraj si 
alte organe cu activitate jurisdictionala. 

  

REALIZARE PROFESIONALA Am administrat circa 300 de procese pe rolul instantelor/pe luna    
Numele şi adresa angajatorului AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI (actual 

A.A.A.S.) 
  

 
 
 

   

Perioada ianuarie 2000 – iunie 2002   
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER JURIDIC   



Pagina 1/5 
 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Intocmirea si redactarea de cereri de chemare in judecata, cai de atac (apeluri, recursuri 
etc.), intampinari, precizari la actiune, concluzii scrise, obiectiuni la rapoartele de 
expertiza etc.; 
Reprezentarea institutiei in instanta, in cauze ce au avut ca obiect de judecata: 

- materie contraventionala – contestatii impotriva proceselor verbale de contraventie; 
- obligatii de a face - dezafectari constructii edificate fara autorizatie de construire, 

obligarea contravenientului de a incadra constructia la solutia proiectantului; 
- legislatia proprietatii – revendicari de imobile sau restituirea imobilelor, uzucapiuni, 

accesiuni etc.; 
- contencios administrativ, legislatia familiei, succesiuni;  

  

REALIZARE PROFESIONALA Am infiintat prima institutie publica de protectie a persoanelor cu handicap din 

Romania, model urmat ulterior si de alte autoritati publice locale 
  

Numele şi adresa angajatorului  PRIMARIA SECTORULUI 6 BUCURESTI   

 
 

   

Educaţie şi formare    
    

Perioada 2006 – 2007 – Master in dreptul afacerilor   
Perioada  1993 – 1997 – Facultatea de Drept    

Calificarea / diploma obţinută   Jurist   
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
absolvent al Facultatii de Drept – Univ. ,,Titu Maiorescu” Bucuresti si licentiat al 
Facultatii de Drept ,,Simion Barnutiu" Sibiu 

  

    
Aptitudini şi competenţe personale    

Limba(i) maternă(e) Romana   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   Bine  Foarte bine  Bine  Bine  Foarte bine 

Limba italiana   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine   
Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare rapida, initiativa si dialog 

Spirit de echipă 
Atitudine pozitiva 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Rigoare, respectarea termenelor 
Bun management al timpului 
Capacitate pentru atingerea obiectivelor fixate 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta de 20 de ani in activitate juridica si de peste 12 ani in administrarea 
societatilor/companiilor cu capital de stat  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte foarte bune de operare PC (Windows, MS Office, Excel, Outlook); 
Utilizare motor de cautare legi (LEGIS, Agenda Legislativa, LEGE 5); 
Utilizare Internet. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: Sportul si nutritia, calatoriile montane, lectura de specialitate, beletristica, istoria    
Permis(e) de conducere Permis auto categoria B, din anul 1999    
Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere   

Anexe    

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

