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Curriculum Vitae    

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Sorin Florian Boldi 

Adresa Bucureşti, România 

E-mail Sorin.Boldi@munteniainvest.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 04.04.1974 

 

 

Experienţă profesională 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

  

Martie 2021 - prezent 

Membru al Consiliului de Administrație 

AFDJ RA Galați 

(Strada Portului nr. 32, Galați) 

În calitatea sa de autoritate de căi navigabile și în conformitate cu 

prevederile Convenției despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la 

Belgrad la 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, AFDJ 

Galați are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de 

navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și 

plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de 

lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru 

asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului 

navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila 

și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziție tuturor 

utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la 

îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și 

acordurile internaționale la care România este parte. 

 

Mai 2017 - prezent 

Membru al Consiliului de Administrație 

Practic SA 

(Strada Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, sector 1) 

 Practic SA este o societate pe acțiuni listată pe bursa secundară la 

București, având un patrimoniu de 90 de milioane de euro, specializată 

în domeniul dezvoltării, deținerii și administrării de imobile în 

București. 

 

 

Mai 2013 – Ianuarie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Membru in Consiliul de Administratie  

Perioada  Octombrie 2014 – Ianuarie 2017  
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Funcţia sau postul ocupat Membru al Comitetului de Audit  

Numele şi adresa 

angajatorului 

SAI MUNTENIA INVEST SA 

(Splaiul Unirii nr.16, sector 4, Bucuresti) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Administrarea Organismelor de Plasament Colectiv (Administrator SIF 

Muntenia SA). SIF 4 (Muntenia) este o societate listată de investiții 

financiare cu patrimoniu de peste 300 de milioane de euro și cinci 

milioane de investitori. În cadrul acestui mandate am reușit prima 

investiție internațională de success în valoare de un million de euro pe 

piața londoneză, iar de asemenea am reușit reorganizarea portofoliului 

pentru creșterea randamentului dar și siguranței investițiilor, în parallel 

cu adoptarea și implementarea unor standarde foarte înalte de 

guvernanță corporativă. 

  

Perioada 2001 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Avocat titular 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Cabinet de avocat dr. Sorin Boldi 

 (Calea Floreasca nr. 152, etaj 1, Sector 1, București) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Consultanță juridică de afaceri, litigii și arbitraje comerciale, fuziuni și 

achiziții, investiții strategice, piața financiară, drept societar, concurență. 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Perioada 

1999 - 2000 

Consultant Juridic extern 

IRIS Center (Institutional Reform and the Informal Sector). 

Department of Economics at the University of Maryland, College 

Park 

Cercetare științifică  

 

 1993 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Intern, Avocat stagiar 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Cabinet de avocat dr. C.D.Vișinescu 

(Strada Concordiei nr. 6, Sector 4, București) 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

 

 

 

 

Perioada 

Litigii și arbitraje interne și internaționale (pregătirea și reprezentarea 

clienților în circa 12-15 termene zilnic, totalizând 7-8.000 de termene de 

judecată și/sau arbitraj international), consultanță juridică de afaceri, 

reprezentarea a circa cincisprezece societăți de asigurare germane și 

austriece pentru recuperarea cazurilor de daune în România, asistență 

juridică și reprezentare ambasade europene. 

 

 

 

 1997 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Parlamentul României, Camera Deputaților,  

Birou parlamentar prof. Mircea Negrău (Palatul Parlamentului,  

Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti) 

Tipul activităţii sau sectorul    

de activitate   

Consultanță juridică  
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Calități deținute în 

prezent în societăți sau 

organizații profesionale 

 

 

Practic SA – membru CA 

AFDJ RA Galati – membru CA  

Avocat în cadrul Cabinetului de avocat Sorin Boldi din Baroul 

București 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 1996-2012 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite/ 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 
 

 Etica aplicată.  

 Cercetător Științific. Doctor în Filosofie.  

 Universitatea din București – Facultatea de Filosofie 

 

Anul  1998 

competenţele profesionale 

dobândite/ Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

 

Perioada  

Disciplinele principale 

studiate/ 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  

Licență în drept 

Universitateadin București – Facultatea de Drept 

 

 

1992 - 1997   

Științe juridice 

Facultatea de Drept – U.E.B. 

 

 

 

 

Limbi străine cunoscute 

 

 

Engleză, avansat 

Spaniolă, mediu 
 

Permis de conducere 

Permis de conducere 

ambarcațiuni 

Permis de vânătoare 

Categoria B 

Categoria C, D 
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Alte aptitudini   

 - capacitate de cercetare științifică 

- capacitate de analiză şi sinteză 

- capacitate de lucru in echipa 

- experiență intensă în comunicare și negociere 

- experiență în pledoarii (judiciare) 

- diagnostic judiciar și etic  

- adaptare la stres 

  

  

 


