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Martie 2013 – pân în prezent
 organizeaz , coordoneaz , îndrum , controleaz şi r spunde de întreaga activitate a Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Vaslui, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea
acesteia, conform regulamentului de organizare şiăfuncţionare;
 îndeplineşte funcţia de ordonatorăterţiarăde credite, și r spunde, potrivit legii, de :
 coordoneaz procesul de colaborare cu celelalte agenţii judeţene pentru protecţia mediului şi cu
Agenţia Naţional pentru Protecţia Mediului, prin serviciile de specialitate ale agenţiei pe care o
conduce;
 verific şi r spunde de modul de organizare şi coordonare, luând m suri imediate de eliminare a
deficienţelor constatate a activit ţilor de parcurgere a procedurilor de reglementare şi emitere a
avizelor/acordurilor, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
 r spunde pentru nerespectarea procedurilor în emiterea actelor de reglementare (referitoare la
competenţ ,ătermene, încadrare, etc.);
 reprezint Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui în relaţiile cu terţii, precum şi în faţa
instanţelorăde judecat sau în faţa organelor de control;
 dispune, urm reşte îndeplinirea şi r spunde pentru m surile operative necesare în vederea
realiz rii atribuţiilor ce revin agenţiei, din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii
ANPM;
 coordoneaz , monitorizeaz şi r spunde de implementarea la nivel local a legislaţiei,ăpoliticilorăşi
strategiilor de mediu care transpun legislaţia european şiăinternaţional adoptat de România;
 coordoneaz , monitorizeaz şi r spunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile
şi tratatele internaţionale la care România este parte, la nivel judeţean;
 coordoneaz iniţierea, elaborarea şi implementarea programului/programului integrat de
gestionare a calit ţii aerului, fiind preşedintele Comisiei Tehnice pentru elaborarea programului
de gestionare a calit ţii aerului;
 asigur şi r spunde pentru raportarea, la termenele stabilite, a stadiului implement rii legislaţiei
de mediu la nivel judeţean;
 verific şi r spunde de modul de organizare şi coordonare, luând m suri imediate de eliminare a
deficienţelorăconstatate în activit ţile de monitorizare a ariilor naturale protejate;
 verific şi r spunde de modul de organizare şi coordonare, luând m suri imediate de eliminare a
deficienţelor constatate în activit ţile de administrare a ariilor naturale protejate neatribuite în
custodie;
 verific şi r spunde de modul de organizare şi coordonare, luând m suri imediate de eliminare a
deficienţelorăconstatate a activit ţilorăde elaborarea de m suri de conservare a ariilor naturale de
interes comunitar care nu sunt atribuite în custodie;
 reprezint agenţia în procedura de atribuire a custodiei ariilor naturale f r custozi;
 elaboreaz propuneri privind delimitarea ariilor natural protejate de interes national a c ror limite
nu sunt aprobate prin printr-un act normativ;
 îndeplineşte atribuţii referitoare la managementul ariilor naturale protejate pe baza deleg rii de
competenţ din partea AgenţieiăNaţionale pentru Protecţia Mediului;
 coordoneaz procesul de dezvoltare durabil la nivel judeţean şi asigur demersurile necesare
în vederea instituţionaliz rii şi aprob rii PLAM de c tre autorit ţile competente;
 coordoneaz , monitorizeaz şi r spunde pentru desf şurarea în condiţii optime a activit ţilor
privind colectarea, prelucrarea, raportarea şi gestionarea datelor de mediu, la nivel local,
deţinute de serviciile din subordinea sa;

 coordoneaz , monitorizeaz şi r spunde pentru desf şurarea în condiţii optime a activit ţilor
privind realizarea,ăîntreţinerea şi actualizarea bazelor de date la nivelul agenţiei;
 r spunde de administrarea site-ului agenţiei;
 aprob documentaţia tehnic întocmit de serviciile şi compartimentele tehnice precum şi a celui
economico-administrativ aflat în subordine;
 aprob fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investiţii şi de personal, precum şi
pentru alte titluri de cheltuieli şi le înainteaz ordonatorului secundar de credite;
 reprezint agenţia în relaţiile şi întâlnirile de lucru cu alte autorit ţi şi instituţii, în scopul aplic rii
politicilor de mediu la nivelul judeţului;
 asigur înt rirea capacit ţii instituţionale şiăadministrative a agenţiei;
 numeşte şi elibereaz din funcţie, în condiţiile legii, personalul de conducere al APM Vaslui, cu
avizul preşedinteluiăANPM;
 numeşte şi elibereaz din funcţie,ăîn condiţiile legii, personalul de execuţie al APM Vaslui ;
 coordoneaz gestionarea eficient şiăunitar a resurselor umane din cadrul agenţiei;
Funcţia sau postul ocupat
Numele şiăadresa angajatorului
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate
Perioada

Director Executiv
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, Vaslui, Str. C lug reni,ănr. 63
Administraţie public
Iulie 2008 – Martie 2013

Activit ţi şi responsabilit ţiăprincipale Consilier - Coordonatorul Unit ţii de Implementare a Proiectului - Consiliul Judeţean Vaslui
Manager Proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"
 Responsabil general pentru îndeplinirea îndatoririlorăunit ţii;
 Particip la demararea proiectului şiăstabilirea obiectivelor împreun cu conducerea şi personalul
din UIP;
 Asigur elaborarea planului de implementare al proiectului, specificaţiilor, sarcinilor membrilor
UIP, conform specificaţiilor din cererea de finanţare, precum şi evaluarea timpilor, riscurilor,
resurselor, stabilirea metodelor de lucru şi control pentru proiect;
 Semnaleaz în timp util oricare deviaţie de la planul de proiect care poate afecta timpul, bugetul
şi calitatea lucr rii;
 Organizeaz si coordoneaz echipa de proiectăsiărepartizeaz sarcinile pe membri acesteia;
 Urm reşte derularea proiectului in concordanţ cu contractele de achiziţii publice încheiate, cu
accent pe calitatea sistemelor livrate, încadrarea în termene şi în bugetul de proiect alocat;
 Urm reşte sarcinile contractuale pe timpul derul rii proiectului şi coordoneaz şi ţine evidenţa
tuturor contractelor;
 Monitorizeaz progresul implement rii proiectului în conformitate cu planul proiectului;
 Responsabil cu coordonarea si monitorizarea celor cu care se încheie contractele de achiziţii
publice de lucr ri şi echipamente;
 Asigura un nivel constant de performanţ a echipei pe care o coordoneaz prin comunicarea
direcţiei, stabilirea de obiective, monitorizarea activit ţii şi evaluarea performanţei membrilor
echipei;
 Verific documentele cu caracter juridic care fac parte din dosarele de finanţare;
 Particip la realizarea contractelor de achiziţii, consiliaz în privinţa m surilor şi acţiunilor pe
care le întreprind membrii UIP în exercitarea atribuţiilor şi desf şurarea activit ţilor de care
r spund;
 Studiaz şi actualizeaz permanent baza de date referitoare la legislaţia cu caracter general,
legislaţia de mediu;
 Verific şi asigur respectarea legalit ţii contractelor, precum şi asupra legalit ţii oric ror m suri
de natur s angajeze r spunderea patrimonial a unit ţii ori s aduc atingere drepturilor sau
intereselor legitime ale acesteia;
 Supravegheaz şi monitorizeaz în mod direct activitatea consultanţilorăşi a constructorilor;
 Verific şi contrasemneaz situaţiile de lucr ri periodice şi rapoartele de activitate ale
contractorilor;
 Revizuieşte şiăaprob rapoartele trimise de c tre contractant;
 Organizeaz şi urm reşte circuitul documentelor în cadrul UIP şi cu p rţile implicate în proiect
(Inginer, Contractor);
 Urm reşte realizarea proiectului pe faze de execuţie;
 Întocmeşte Fişa de monitorizare a proiectului;
 Întocmeşte fişele de pontaj ale personalului UIP şi le înainteaz pentru vizare Preşedintelui,
acestea fiind apoi înaintate Compartimentului de specialitate al CJ Vaslui, în vedere întocmirii
ştatului de plat şiăordonanţ rii la plat ;
 Deleag responsabilitatea întocmirii cererii de pre-finanţare şi a cererilor de rambursare,
Managerului Financiar;
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 Este responsabil pentru aplicarea procedurii privind autorizarea pl ţilor din fondurile europene şi
bugetul de stat, bugetul local şi contribuţia proprie la nivelul Beneficiarului;
 Valideaz plata prin menţiunea pe factur "se certific legalitatea necesitatea şi oportunitatea
operaţiunii", dup completarea şi semnarea Listei de verificare de c tre Responsabilul de
Contract şi de c tre Managerul financiar;
 Este responsabil pentru aplicarea procedurii privind procedura pl ţilor din sursele proprii pentru
proiect, fondurile bugetului local, din fondurile FC şiăbugetul de stat ;
 Este responsabil pentru aplicarea procedurii privind completarea Cererii de Rambursare;
 Deleag responsabilitatea întocmirii Dosarului de Rambursare, Managerului Financiar;
 Avizeaz Foaia de control a documentelor şi Dosarul Cererii de Rambursare;
 Dup autorizarea pl ţii face însemnarea "POS MEDIU" pe factur ;
 Desemneaz persoanele Responsabile de contract care urm resc, verific şi confirm c
lucr rile / serviciile au fost realizate în conformitate cu contractul;
 Verific şi avizeaz centralizatoarele de lucr ri specifice fiec rui contract în parte, dup ce au
fost avizate de Inginer;
 Verific şi avizeaz situaţiile de plat specifice fiec rui contract în parte, dup ce au fost avizate
de Inginer şi semnate de Responsabilul de Contract;
 Verific şi avizeaz certificatul interimar / final de plat emis de Consultant / Inginerul, pe baza
situaţiilorăde plat ;
 Verific şi avizeaz ordinele de variaţie iniţiate de constructor, de Consultant (Inginer) sau de
proiectant;
 Verific şi avizeaz raportul privind situaţia sumelor rambursabile şiănerambursabile;
 Verific şi avizeaz Raportul lunar de progres tehnic;
 Gestioneaz în bune condiţii relaţia dintre contractele de lucr ri şi servicii (Asistenţa Tehnic )
pentru toate lucr rile din cadrul Proiectului;
 Realizeaz în mod continuu interfaţa cu organismele superioare de control, implementare,
gestionare de fonduri din surse nerambursabile;
 Monitorizeaz şi supervizeaz împreun cu Asistenţa Tehnic derularea contractelor de lucr ri
dup legislaţia român şiăcea european ;
 Urm reşte buna desf şurare a activit ţii tehnice, financiare şi privind publicitatea pe fiecare
contract în parte precum şi interdependenţa acestora în organigrama Unit ţii de Implementare a
Proiectului;
 Este responsabil pentru aplicarea procedurii privind procesul de monitorizare;
 Este responsabil de semnarea primirii rapoartelor şi de semnarea notific rii a non-conformit ţii
contractelor;
 R spunde pentru încadrarea obiectului contractelor în categoria de cheltuieli eligibile, în
conformitate cu regulile organismului finanţator;
 Propune modificarea contractelor de servicii şi de lucr ri, dac este necesar acest lucru pe
parcursul derul rii acestora;
 Informeaz toţiăparteneriiăimplicaţiăîn proiect referitor la derularea contractelor încheiate.
Funcţia sau postul ocupat
Numele şiăadresa angajatorului
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activit ţi şi responsabilit ţiăprincipale
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Manager de proiect
Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, Palatul Administrativ, Vaslui
Administraţie Public , Unitatea de implementare a proiectului (U.I.P.) — „Sistemăintegrat de
management al deşeurilor solide în judeţulăVaslui"
Mai 2006 - Iunie 2008
Consilier
 Întocmirea şiărealizarea unor proiecte şi programe interjudeţene;
 Elaborarea programului şi strategiei de dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţ Social şi
Protecţia Copilului Vaslui;
 Participare la întocmirea proiectelor cu finanţare extern (prin programe Phare sau alte surse de
finanţare, naţionale şiă/ sau internaţionale);
 Implementarea şi monitorizarea proiectelorăfinanţate din fonduri europene
 Traducerea rapoartelor finale / intermediare / rezumate din cadrul proiectelor;
 Informarea permanent a şefului de serviciu în leg tura cu stadiul realiz rii atribuţiilor ce îi revin
şi a sarcinilor date spre realizare;
 Manager de proiect în cadrul programului de interes naţional ANPH -S - 2006/ PIN 4 -realizarea
proiectului "Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Huşi ", cu o valoare
de 91.000 ron, aprobat în noiembrie 2006
 Manager tehnic în cadrul proiectului "Parteneriat public privat România - Moldova", finanţat in
cadrul programului de vecin tate România Moldova 2004, Prioritatea 2 - „People to people"
 Realizat şi predat suport de curs pentru angajaţii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti

cu tema "Lucrul in echip " (29 octombrie 2007)
 Realizarea proiectului "Centru de tip respiro „ACAS " Bârlad" - 119.000 euro, aprobat în
septembrie 2008, ulterior aprob riiăîndeplinind funcţia de manager de proiect
 Îndeplinirea atribuţiilorădispuse de şefii ierarhici superiori.
Numele şiăadresa angajatorului
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate

DirecţiaĂ General de Asistenţ Social şi Protecţia Copilului Vaslui, str. Ştefan cel Mare,
Vaslui
Administraţie Public

Perioada 2006
Funcţia sau postul ocupat Interpret englez -român , român -englez / Asistent pentru organizarea şi logistica cursurilor
Activit ţi şi responsabilit ţiăprincipale Interpretare simultan englez -român , român -englez / Asistenţ pentru organizarea şi logistica
cursurilor desf şurate în 20 locaţii din cele 8 regiunii ale ţ rii pentru urm toarele module de
preg tire: pachet ce cuprinde elemente de baz pentru preg tirea proiectelor, pachet avansat de
preg tire ce cuprinde informaţii despre preg tirea proiectelor, aspecte financiare şi implementarea
proiectelor pentru potenţiali beneficiari ai Programului Operaţional Regional şi ai Programelor de
Cooperare Transfrontalier (2 module).
Numele şiăadresa angajatorului Agriconsulting, Belgia (Proiect Phare RO2002/000-586.05.01.01.01 implementat de Ministerul
Integr riiăEuropene)
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate

Interpretare /Consultanţ

Perioada 2006
Funcţia sau postul ocupat

Interpret englez -român , român -englez / Asistent pentru organizarea şi logistica cursurilor

Activit ţi şi responsabilit ţiăprincipale

Interpretare simultan englez -român , român -englez / Asistenţ pentru organizarea şi logistica
cursurilor desf şurate în 20 locaţii din cele 8 regiunii ale ţ rii pentru urm toarele module de
preg tire: pachet ce cuprinde elemente de baz pentru preg tirea proiectelor, pachet avansat de
preg tire ce cuprinde informaţii despre preg tirea proiectelor, aspecte financiare şi implementarea
proiectelor pentru potenţiali beneficiari ai Programului Operaţional Regional şi ai Programelor de
Cooperare Transfrontalier (2 module).
Numele şiăadresa angajatorului Agriconsulting, Belgia (Proiect Phare RO2002/000-586.05.01.01.01 implementat de Ministerul
Integr riiăEuropene)

Tipul activit ţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activit ţi şi responsabilit ţiăprincipale
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Interpretare / Consultanţ
Iunie 2003 - Mai 2005
Ofiţerăde proiect pentru dezvoltare comunitar în zonele rurale în judeţul Vaslui
 Sprijin în analiza socio-economic la nivelul judeţului Vaslui pentru a identifica comunele care
ulterior au devenit grupul ţint al schemei de grant administrat prin Programul pentru Dezvoltarea
Parteneriatelor Locale şi Regionale în judeţulăVaslui (comunit ţi rurale sărace)
 Asistenţ tehnic în identificarea comunelor ţint (Berezeni, Hoceni, St nileşti, Lunca Banului,
F lciu şi Drânceni) :
Facilitarea la nivel comunitar (creare de parteneriate şi construirea capacit ţii : 81
parteneriate, 185 de voluntari în domeniul social, 345 persoane preg tite şiăcalificate)
Sprijin în identificarea oportunit ţilorăde afaceri la fiecare nivel comunitar
Furnizare de informaţii asupra schemelor de grant - documentaţie şi proceduri în domeniul
designului proiectelor
Monitorizarea a 26 proiecte şi actualizarea bazei de date a proiectelor (în rândul
impacturilor obţinute: 83 locuri de munc create şi 225 copii care învaţ în condiţii mai
bune)
Sprijin în abordarea pro-activ a aspectelor legate de grupurile dezavantajate (femei,
tineret)
Identificarea activit ţilor şi oportunit ţilor cu impact pozitiv asupra regiunii focusat pe cele 6
comune ţint ale proiectului
 Asistenţ permanent pentru liderul de echip în managementul activit ţilor
 Traduceri şi interpret ri simultane englez - român , român - englez în cadrul diverselor
evenimente organizate
 Identificarea activit ţilorăşi oportunit ţilor cu impact pozitiv asupra regiunii
 Dezvoltarea unei abord ri de tip parteneriat în ceea ce priveşte situaţia economico-social
săracă care exist în Judeţul Vaslui
 Construirea capacit ţii locale în vederea dezvolt rii abord rii de tip parteneriat a situaţiei
existente

 Dezvoltarea relaţiilorăcu diverse instituţii şi organizaţii
 Organizarea şi moderarea grupurilor tematice de lucru: Infrastructura şi mediu, Agricultura şi
dezvoltare rural , Resurse umane, Dezvoltare economic , înfiinţate în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Vaslui, în vederea întocmirii strategieiăjudeţene şiăa strategiei regionale
 Organizarea diverselor evenimente din cadrul proiectului cum ar fi: training-uri, conferinţe,
seminariiăşiăo conferinţ rural la nivel regional (4-5 oct. 2004, Durau)
 Lucrul cu experţiăstr ini pe termen lung şiăscurt din cadrul proiectului DfID - LRPD
Numele şiăadresa angajatorului
Tipul activit ţii sau sectorul de activitate

Enterprise, UK (DfID "Programul pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Locale şi Regionale" LRPD)
Consultanţ ,ăscheme de grant europene

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2012
Certificat – Instruire
Administrarea sistemelor de management integrat al deșeurilor
Monitorizarea indicatorilor de performanț ai SIMDS
Monitorizarea performanțelorăoperatorilor
Metodologia de calcul a costurilor
Managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale
Abordarea disputelor și medierea conflictelor în contractele FIDIC
Practici privind comunicarea între entit țile p rți contractante în cadrul unor contracte
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt XOR IT Systems
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional

2012
Certificare – instruire
Limba Englez - Bullats
Contabilitate și audit.
Universitatea din Cambridge

Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional

2012
Certificat de absolvire
Expert achiziţiiăpublice

Cursuri de perfecţionare

MinisterulăEducaţieiăşiăMinisterulăMuncii
Cursuri de perfecţionare

Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinut Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Formator
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt Ministerul Educației și Ministerul Muncii
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
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2010
Certificat de absolvire
ECDL
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii
Cursuri de perfecţionare
2009
Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / Director de program
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mânt MinisterulăEducaţieiăşiăMinisterulăMuncii
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2008
Certificat de absolvire
Manager de proiect
Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii
Cursuri de perfecţionare
2007
Certificat – instruire 5 module
Preg tirea de proiecte – nivel avansat
Preg tire de proiecte – elemente de baz
Evaluarea Impactului asupra mediului – nivel avansat
Achiziţii publice – nivel avansat
Monitorizarea şiăevaluarea proiectelor – nivel avansat
Ministerul Dezvolt rii,ăLucr rilorăPublice si Locuinţelor

Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional

2005
Certificat
Limba englez în afaceri, nivel avansaţi
Ministerul Muncii, Solidarit ţii Sociale şiăFamiliei, Ministerul Educaţiei şiăCercet rii şiăTineretului
Cursuri de perfecţionare

2005
Certificat
Preg tirea şi dezvoltarea proiectului
Evaluarea şi selecţia proiectelor
Aranjamente financiare pentru beneficiarii FEDR
Implementarea proiectelor
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/ Ministerul Integr riiăEuropene şiăFormezz Italia
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2004
Certificat
Facilitare şi autodezvoltare comunitar
Elaborarea proiectelor de finanţare
Managementul proiectelor de finanţare
Planificare Strategic
Planificare Organizaţional
Aptitudini de prezentare
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/ Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şiăIrlandei de Nord, Agenţia de Dezvoltare Regionala Nord
furnizorului de formare – Est, Promeso Consulting Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţional / Cursuri de perfecţionare
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2003
Certificat
Educaţie antreprenorial – „Schools Enterprise Programme” – posibilitatea de a preda cursul în
şcoli şiălicee.

Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional
Perioada
Calificarea / diploma obţinut
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şiătipul instituţiei de înv ţ mântă/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţional /
internaţional

Moy Valley Resources Irlanda
Cursuri de perfecţionare
1997-2001
Diplom de absolvire cu examen de licenţ - ştiinţe juridice.
Drept administrativ, drept procesual penal, drept civil, limbi str ine
Dreptul bunurilor (drepturile reale), etc.
Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Facultatea de Drept.
Studii universitare de lung durat .

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) matern (e)

Româna

Limba(i) str in (e) cunoscut (e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Engleza

Spaniola
Francez

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A1
A1
A1
elementar
elementar
elementar
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
A1

Exprimare
scris
Utilizator
C1 independe
nt
A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilit ţi sociale Creativitatea, capacitatea de a lucra în grup, capacitatea de a rezista la tensiuni, de a rezolva
conflictele, de a lua decizii, de a comunica - toate competenţele şi aptitudinile au fost dobândite în
contextulăderul riiăfuncţiilorăcu responsabilit ţi avute în cariera profesional .ăAbilit ţi excelente în
relaţiile interpersonale.
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Octombrie 2004 organizarea conferinţei internaţional „Dezvoltarea Rurală în România”, organizat
de Guvernul Marii Britanii Departamentul pentru Dezvoltare Internaţional în parteneriat cu
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Temele abordate au fost:
- „Abordarea programului european <LEADER> în dezvoltarea rurală” – susţinere realizat de Jenny
Turner coordonatoare a reţelei LEADER în Marea Britanie
- „Programul LEADER – Dezvoltarea Rurală şi diversificarea la nivel local a unui stat membru al
Uniunii Europene” – susţinere realizat de Paul Mitchell, manager Nord Pennines Leader +
Grup Local de Acţiune din Marea Britanie
- „România după 2007”- susţinut de reprezentantul Ministerului Agriculturii, P durilor şi Dezvolt rii
Rurale şiăa reprezentantul Ministerului Integr riiăEuropene
- „Imaginea judeţelor Iaşi, Vaslui, Neamţ şi Botoşani în perioada 2007-2013” – susţinere f cut de
reprezentanţiiăConsiliilorăJudeţene a celor patru judeţe
- „Dezvoltarea Rurală în Politica Agricolă Comună 2007 - 2013”- susţinut de Mihai Dumitriu director
al Departamentului Dezvoltare Rural a DelegaţieiăComisiei Europene Bucureşti
- „Dezvoltarea rurală în context spaniol” – susţinere f cut de Antonio Cunado Bernal, manager
R.E.D.R. Spania
Capabil de a folosi o gam variat de instrumente și echipamente de birou .
ECDL, utilizez cu usurinț calculatorul si majoritatea programelor folosite de sistemul de operare
Windows .

Alte competenţe şi aptitudini - Experienţ profesional ca asistent în cadrul ciclului de proiect pentru proiecte de cooperare
internaţional
- Experienţ ca asistent în ceea ce priveşte designul, implementarea şi monitorizarea proiectelor
internaţionale
- Experienţ în Ciclul Managementului de proiect şi Matricea Cadru Logic în conformitate cu
cerinţele Comisiei Europene.
- Experienţ ca Ofiţerăde proiectăşi Consultant pentru beneficiari (instituţii şiăorganizaţii).
- Experienţ ca translator şi interpret englez -român , român -englez pe parcursul experienței
profesionale în diferite împrejur ri
- Aptitudiniăorganizaţionale şi diplomatice combinate cu puternice aptitudini de comunicare.
- Aptitudini manageriale excelente.
- Curriculum vitae Nistor Maria - M d lina

- Experienţ în lucrul cu echipe internaţionale de experţi.
- Abilit ţiăde prezentare, elaborare planuri de afaceri, proiecte de finanţare, planific ri strategice.
- În cadrul Proiectului pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Locale şi Regionale (LRPD) derulat de
c tre Departamentul pentru Dezvoltare Internaţional (DfID) al Guvernului Marii Britanii am realizat
un proiect în cadrul programului „Leonardo da Vinci II” schema Mobilit ţi în parteneriat cu Moy
Valley Resources care a fostăacceptatăşiăa fost implementat în luna iulie 2005.
- În noiembrie 2003 am efectuat o vizit de studiu în Irlanda, unde am participat la diferite seminarii,
conferinţe, grupuri de lucru în cadrul Organizatiei Moy Valley Resources - Irlanda, cu privire la:
aderarea Republicii Irlanda la Uniunea Europeana; avantajele şi dezavantajele statului membru;
schimb de experienţ în ceea ce priveşte dezvoltarea comunitar ; importanţa cunoaşteriiăConstituţiei
Europene, a instituţiilorăEuropene – funcţii responsabilit ţi, misiuni.
- În februarie 2005 am participat la o vizit de studiu la Bruxelles la Comisia European departamen
DG Enlargement şiăDG Agri în vederea aprofund rii cunoştinţelorădespre instituţiile Uniunii Europen
aderarea României la Uniunea European ; schimb de experienţ cu firme de consultanţ europene
Teknopolis, Allison Ross Asociation.
- Experienţ ca Manager de proiect în cadrul proiectului “Centru de servicii de recuperare neuromot
de tip ambulatoriu Huşi ”, finanţat prin programul de interes naţionalăANPH –S – 2006/ PIN 4
- Experienţ ca Manager tehnic în cadrul proiectuluiă“Parteneriatăpublic privat România - Moldova“,
finanţatăîn cadrul programului de vecin tate România Moldova 2004, Prioritatea 2 – People to peop
Permis(e) de conducere

- Curriculum vitae Nistor Maria - M d lina

Permis de conducere categoria B din 2003

