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REZUMAT 

Dna. Dragic a co-fondat Grupul Superbet în 2008 împreună 

cu Dl. Sacha Dragic. De la deschiderea primei locații cu mai 

bine de un deceniu în urmă, Grupul a devenit liderul clar de 

piață din România, extinzându-se la nivel internațional. 

Astăzi Grupul Superbet include mai multe branduri în toată 

Europa. 

Grupul Superbet are o ofertă online de top, bazată pe 

tehnologie proprie construită în Tech Hub-urile din 

București, Zagreb și Londra, o rețea de peste 1.000 de 

agenții naționale de pariuri și o echipă globală de 

aproximativ 4.800 de angajați. În 2019, Superbet a atras o 

investiție minoritară de 175 de milioane de EUR de la 

Blackstone, un grup de investiții global cu sediul în SUA, 

pentru a spori creșterea afacerilor. 

  

EDUCAŢIE Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, 

București,1986-1992 

 

  

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ 2019 - prezent 

Ocupația sau funcția deținută: președinte 

Numele angajatorului: Fundația Superbet, București, 

România 

Tip de activitate sau sector: Filantropie 

_________________________________ 

2018 - 2020 

Ocupația sau funcția deținută: CHRO 

Numele angajatorului: Superbet Group, 

România/Polonia/Marea Britanie/Croația/Serbia 

Tip de activitate sau sector: Industria pariurilor 

_________________________________ 

2008 - 2017 

Ocupația sau funcția deținută: Co-fondator, HR și Director 

Juridic 

Numele angajatorului: Superbet Group, România 

Tip de activitate sau sector: Industria pariurilor 

_________________________________ 

2006 - mai 2008 

Ocupația sau postul ocupat: Country Manager 

Numele angajatorului: Mozzart Servicii, Bucuresti, 

Romania 

Tip de activitate sau sector: Industria pariurilor 

_________________________________ 



2000 - 2006 

Ocupația sau funcția deținută: HR și Director Juridic 

Numele angajatorului: Woodex SA, Orsova, Romania 

Tip de activitate sau sector: Industria lemnului 

_________________________________ 

1994 - 2000 

Ocupația sau funcția deținută: Chirurg / Oftalmolog 

Numele angajatorului: Spitalul Militar / Spitalul Oftalmic 

de Urgență, București, România 

Tip de activitate sau sector: Medical 

_________________________________ 

 

1992 - 1993 

Ocupația sau funcția deținută: Intern medical 

Numele angajatorului: Spitalul Coltea, Bucuresti, Romania 

Tip de activitate sau sector: Medical 

 

ABILITĂȚI / COMPETENȚE 

 

 

 

 

Abilități și competențe organizatorice: Gestionarea 

fluxului de lucru, a oamenilor, a activităților; abilități 

puternice de organizare și prioritizare; experienta in mai 

multe linii de business/functii suport; cunoștințe de lucru 

solide și experiență în domeniul resurselor umane; 

Abilități și competențe profesionale: Capacitatea de a 

oferi rapid o judecată solidă cu privire la o varietate de 

probleme complexe non-rutine și de a oferi recomandări 

clare; conducere; coaching; 

Abilități comportamentale: Orientat spre rezultate; 

orientat catre client; abilități de ascultare, negociere, 

gestionarea conflictelor; întruchipa schimbarea; proactivă; 
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