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1. INFORMAŢ I I  PRIVIND IDENTITATEA PERSOANEI 
Nume şi prenume : Tudor Dumitru 
Adresa : Bucureşti strada Grigore Gafencu nr. 45-47, scara B, apartament 8, 

sector 1 
Data şi locul naşterii : 15.03.1948, Bucureşti 
Cetăţenia  : română 
Carte de identitate : seria RX nr. 320793 eliberată de secţia 2 Poliţie la 13.06.2005 
CNP   : 1480315400247 
Contact  : telefon 0722.62.00.85; 0744.42.02.86, fax 021-233.22.98 
   : email: tudordumitru2005@yahoo.com 
 
 
 
2. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  
1972 : Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială, Secţia 

Tehnologia substanţelor organice; 
2002 – 2004 : Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Ştiinţe Economice, curs 

master: “Situaţii financiar – contabile şi auditarea acestora” 
 
 
 
3. EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ  
1972 – 1992 : Institutul de cercetări chimice ICECHIM Bucureşti, cercetător principal, 

secţia Sinteze polimeri, Centrul de cercetări pentru materiale plastice 
1978 – 1992 : responsabil colectiv polimeri si copolimeri stirenici; 
1991 – 2007 : administrator, director general S.C. IMPULS EXIM S.R.L., cu activităţi în 

transport şi comerţ; 
1994 – 2007 : administrator, director general S.C. IMPULS GRUP S.A., cu activităţi de 

comerţ en gros şi en detail, investiţii imobiliare şi administrare de imobile; 
2004 – 2007 : director economic S.C. IMPULS GRUP S.A. 
1986 – 2007 : expert tehnic judiciar, membru al Biroului Central pentru Expertize Tehnico-

Judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei 
2002 – 2007 : administrator portofoliu investiţii Bursa de Valori Bucureşti. Portofoliul 

include acţiunile a peste 50 emitenţi, cu o valoare actuală de peste 100 mil. 
RON (peste 30 mil. EUR), realizare randamente de peste 100% an 

2005 – 2006 : membru Consiliu de Administraţie S.C. BIOFARM S.A. 
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4. REALIZĂRI PROFESIONALE 
 

 39 de lucrări de cercetare tehnologică, inclusiv procese tehnologice pentru 
polimeri şi copolimeri vinilici, aplicate în instalaţiile industriale de la ARPECHIM 
Piteşti, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Combinatul petrochimic Borzeşti, 
Întreprinderea chimică Turda, Combinatul petrochimic Teleajen, Întreprinderea 
chimică Orăştie, Prodplast Bucureşti si altele; 

 31 de lucrări ştiinţifice publicate sau comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale; 

 un brevet de invenţie pentru o tehnologie de polimerizare a stirenului, aplicat la 
Combinatul petrochimic Borzeşti 

 expert al Academiei Române în grupa de experţi “Polimerizarea radicalică” din 
cadrul Comisiei Compuşi moleculari a academiilor ţărilor membre CAER (1985) 

 reprezentantul părţii române în programul complex de dezvoltare tehnico-
ştiinţifică a ţărilor membre CAER, direcţia prioritară “Noi materiale şi tehnologii” 
(1986 – 1989) 

 înfiinţarea primei asociaţii patronale a societăţilor de transport “Cartelul TAXI” 
(1992). În calitate de preşedinte al acestui cartel am elaborat împreună cu 
Ministerul Finanţelor prima formă de impozitare pentru activitatea de transport 
tip taximetrie, care a fost valabilă mai mult de 10 ani, până la apariţia legii 
taximetriei. 

 includerea în 3 ediţii a TOP 300 elaborat de revista Capital:  
o 2005, locul 49, cu deţineri de cca. 60 mil. USD, din care 50 mil. USD în 

active imobiliare, şi 10 mil. în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti; 
o 2006, locul 42, cu deţineri de cca. 85 mil. USD, din care 65 mil. USD în 

active imobiliare, şi 20 mil. în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti; 
o 2007, locul 41, cu deţineri de cca. 140 mil. USD, din care 100 mil. USD în 

active imobiliare, şi 40 mil. USD în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti; 
 lucrări de specialitate elaborate în cadrul cursului de master: 

o Determinarea impozitului pe profit datorat de firmă şi a impozitului pe 
venit global aferent salariaţilor; 

o Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; 
o Tratamente contabile privind imobilizãrile corporale; 
o Standarde internaţionale de contabilitate şi aplicarea lor practică IAS 

36: deprecierea activelor; 
o Sisteme interactive de asistare a deciziilor. 

 lucrare de dizertaţie curs master „Diversificarea fondurilor mutuale şi gestiunea 
portofoliului de titluri” 
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