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EXPERIENȚA 

Mar 2015 – prezent                 Director, Strategie și Dezvoltare Corporativă, OMV Petrom SA 

București, România  Responsabilă cu crearea strategiei și dezvoltarea abilităților în legătură cu executarea 

acesteia. conducerea unui program de tranformare la nivelul intregii companii, 

sustinerea schimbarii, realizarea planului pe baza caruia compania tinteste atingerea 

potențialul maxim de excelență organizațională și să asigure execuția lui 

  Noi Solutii Energetice - începand cu Ianuarie 2021 responsabilă si cu înființarea 

departamentului de Noi Soluții Energetice, dezvoltarea directiilor de adresare a 

provocarilor privind tranzitia energetica  

 
Mar 2015 – Sep 2019 Responsabila de conducerea activităților de Relații cu 

Investitorii - prin crearea si implementarea planului de comunicare cu piata de capital, 

facilitarea listarii companiei OMV Petrom pe Bursa de Valori din Londra, mentinerea 

fluxului de informatii adecvat intre companie, burse si investitori   

              

Feb 2013 – Mar 2015                Manager Financiar, New Ventures, OMV Explorare & Producție GmbH  

Viena, Austria                             Configurarea activitatilor financiare si administrative in cadrul noilor companii în 

operaționalizarea creșterii activitatilor de explorare și producție în Africa Subsahariană          

Aug 2011 – Ian 2013   Manager Financiar Regional OMV Explorare & Productie GmbH 

Viena, Austria  Parte a echipei de conducere și responsabilă cu managementul riscului, evaluarea 

oportunităților de creștere prin procesele de due diligence, evaluări de investiții 

Iun 2008 – Iul 2011   Manager Senior de Proiect / divizia CFO, OMV Petrom SA 

Bucuresti, România  A gestionat proiecte legate de centralizarea funcțiilor suport (administrarea afacerilor, 

activități financiare și contabile), procese de restructurare și eficientizarea activităților 

Ian 2006 – Mai 2008   Consultant de Management pentru OMV Petrom SA  

  A gestionat activitatile financiare in timpului procesului de verificare și evaluare 

legate de achiziționarea unui partener strategic pentru serviciile din Explorare & 

Producție 

2005   Director Financiar, Medicarom Group 

Oct 2002 – Ian 2005   Director Financiar și de Operațiuni, Toyota România 

1998 – Oct 2002   Arthur Andersen România – Consultant în divizia de Externalizare a Proceselor 
de Afaceri  

EDUCAȚIE 

2008 – 2009   Executive MBA –Viena, Universitatea de Economie și Afaceri  
1993 – 1997  BA în Economie – Academia de Studii Economice - București, Facultatea de 

Contabilitate și Informatica de gestiune  

ALTELE 

Naționalitate: Română    Limbi straine: Română nativ, Engleza fluent, Germana bine 

Mihaela Elena URZICĂ 

  

 

Lider cu experiență internațională, educație financiară și portofoliu solid de realizări în 

dezvoltarea de obiective strategice, înființarea și executarea planurilor de transformare 

în medii multiculturale. Capabilă să lucreze cu Comitete Executive și Consilii, să 

gestioneze proiecte de schimbare la scară largă și excelenta în relațiile cu părțile 

interesate. Pasionată de construirea unor echipe de top și de dezvoltare a culturii 

organizationale.  


