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Noiembrie 2016 – prezent
Director Executiv – Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu finanţare Internaţională
Organizează si coordonează activitatea Serviciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare
Internationala, a Compartimentului Relatii cu Publicul, a Biroului Asistenţă Tehnică pentru Proiecte cu
Finanţare Internaţională ale Autorităţilor Publice Locale, a Biroului Relaţii cu Publicul-ATOP, a
Compartimentului Parteneriat Public-Privat, a Unitatii de Implementare a Proiectului Managementul
Integrat al Deșeurilor;
Organizeaza si coordonează activitatea de urmărire a programelor de finantare nerambursabila
internationala ale Uniunii Europene dar si ale altor organisme si organizaţii finanţatoare internaţionale
in vederea găsirii oportunităţilor de atragere de fonduri pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare
socio-economica a judeţului pentru care Consiliul Judeţean, ca autoritate publica, este eligibil;
Organizează si coordonează activitatea de identificare, concepere şi redactare a proiectelor propuse
în programe cu finanţare externă;
Organizează şi coordonează activitatea de implementare, derulare si urmărire a proiectelor cu
finanţare nerambursabila internationala iniţiate de Consiliul Judetean Dolj sau în calitatea acestuia de
partener;
Coordoneaza realizarea activităţilor prevăzute in proiectele cu finanţare internationala, inclusiv
activitatea de întocmire a tuturor rapoartelor de progres si finale, rapoartelor financiare, situaţiilor de
analiza si sinteza din punct de vedere financiar contabil in cadrul proiectelor cu finanţare externa
derulate;
Coordonează cooperarea conform legii parteneriatului public privat între autoritatea publică şi sectorul
privat pentru promovarea unor proiecte privind realizarea de servicii publice de interes judeţean;
Organizează şi coordonează activitatea de relaţii publice şi informare publică;
Urmăreşte activitatea de secretariat a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Asigură activitatea de relaţii internaţionale, de cooperare şi colaborare cu organisme din străinătate a
Consiliului Judetean Dolj;
Organizează şi controlează activitatea de traducere a documentelor și materialelor;
Asigură activitatea de întocmire şi urmărire a modului de utilizare a fondului de protocol şi fondului de
deplasări în străinătate a Consiliului Județean Dolj;
Participă la sesiuni de informare, documentare si instruire cu privire la specificul activităţii;
Participă la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare economico-socială a judeţului;
Participă la întâlniri si grupuri de lucru în ţară şi străinătate in legătura cu dezvoltarea economicosociala a regiunii si asigura întocmirea materialelor de prezentare cu aceste ocazii;
Organizează şi coordonează activitatea legată de deplasările în străinătate ale personalului şi
consilierilor judeţeni;

-
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Organizează si coordonează derularea optima a relaţiei Consiliului Judeţean Dolj, in calitatea sa de
membru, cu Adunarea Regiunilor Europei;
Propune şi întocmeşte documentaţia pentru alocarea bugetară în vederea co-finanţării proiectelor cu
finanţare nerambursabila internationala;
Coordonează aplicarea prevederilor legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administrația
publică, a legii 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a activităţii de primire,
înregistrare şi soluţionare a petiţiilor conform OG 27/2002;
Întocmeşte rapoarte, note informative asupra activităţii generale a Direcţiei pentru a fi puse la
dispoziţia Conducerii Consiliului Judeţean şi a consilierilor în vederea informării acestora;
Asigura permanent legătura cu conducerea Consiliului Judeţean, cu consilierii judeţeni in cazul
proiectelor de hotarare initiate de directie;
Urmăreşte si controleaza in mod direct întreaga activitate de cooperare si colaborare externa dintre
Consiliul Judetean Dolj si partenerii săi internaţionali;
Coordonează si participa la sesiunile de instruire si informare organizate pentru programele cu finanţare
nerambursabila internationala;
Organizează şi coordonează activitatea de diseminare a informaţiei europene, participarea la campanii
de informare a populației din județul Dolj;
Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul managementului calităţii, respectiv: Respectă
procedurile/instrucţiunile scrise; Elaborează proceduri operaţionale specifice; Conştientizează
angajaţii cu privire la sistemul de management al calităţii, Coordonează din punct de vedere tehnic şi
organizatoric procesele din subordine; Participă la analizele efectuate de management , prezentând
managementului de vârf raportul activităților pe care le coordonează; Propune obiective de calitate
specifice activităților din subordine pe care le avizează; Asigură disponibilitatea în cadrul structurilor
pe care le conduc a tuturor informaţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii; Inițiază acțiuni
corective în cazul depistării neconformităților în cadrul activităților în subordine; Stabilește necesarul
de instruire a personalului din cadrul structurii pe care o conduce; Soluționează toate divergențele
apărute în relația cu clienții;
Desfăşoară si alte activităţi îndeplinind orice alte sarcini primite din partea conducerii instituției.

Managementul general al proiectelor, organizarea și coordonarea activității echipelor de implementare
a proiectelor;
gestionarea eficientă a resurselor umane, de timp, financiare și materiale implicate în proiecte;
îndeplinirea obiectivelor propuse prin proiecte, a indicatorilor și a tuturor cerințelor impuse de
finanțator prin contractele de finanțare;
controlul modului de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectelor și al procesului de
evaluare internă;
gestionarea riscurilor: identificarea problemelor apărute pe parcursul implementării proiectelor,
analizarea riscurilor și posibilelor efecte ale acestora și stabilirea soluțiilor corective;
asigurarea unui circuit informațional adecvat cu diferiții actori externi implicați în proiect (terțe
instituții și organizații, prestatori, executanții etc.).

Consiliul Judeţean Dolj, str. Unirii, nr. 19, 200585, Craiova, judeţul Dolj, România
Website: http://www.cjdolj.ro
Administraţie Publica – Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanţare Internaţională

Iunie 2016 – Noiembrie 2016
Şef Serviciu - Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanţare Internaţională
- Coordoneaza activitatea Serviciului Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Coordonează activitatea de urmărire si analiza a programelor de finantare nerambursabila
internationala ale Uniunii Europene dar si ale altor organisme si IFI pentru identificarea oportunităţilor
de atragere de fonduri prin proiecte pentru care Consiliul Judeţean ca reprezentant al UAT Dolj este
eligibil;
- Coordonează activitatea de întocmire a documentaţiilor aferente proiectelor propuse spre finanţare
nerambursabila de către Consiliul Judeţean Dolj;
- Coordoneaza si evalueaza implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, supervizand
managerii de proiect sau indeplinind functii in cadrul echipelor de management;

Participa la sesiunile de instruire si informare destinate beneficiarilor programelor cu finanţare
nerambursabila internationala si informeaza la randul sau persoanele din cadrul Serviciului cu privire la
aspectele insusite in acest fel;
- Participa la seminarii, grupuri si ateliere de lucru, instruiri, informari organizate in domenii care priveste
dezvoltarea economico-sociala a judetului, sau propune Directorului participarea altor persoane din
cadrul Serviciului;
- Participa la întâlniri si grupuri de lucru vizând dezvoltarea economico-sociala a regiunii si asigura
întocmirea materialelor de lucru necesare;
- Se informează şi urmăreşte documentele strategice la nivel european, European, naţional şi regional în
vederea armonizării strategiei şi programelor de dezvoltare a judeţului Dolj cu acestea;
- Urmareste si monitorizeaza activitatile de implementare a strategiei de dezvoltare economico-sociala a
judetului Dolj;
- Organizează si coordonează activitatea de întocmire a materialelor de lucru ale serviciului;
- Asigura soluţionarea in termen a corespondentei primite
- Asigura traducerea documentelor de lucru din si in limba engleza sau elaboreaza documente in limba
engleza, unde este necesar;
- Organizeaza si participa la campanii de informare a populaţiei din judeţul Dolj in probleme legate de
dezvoltarea regionala si fonduri europene;
- Coordonează derularea optima a relaţiilor cu partenerii externi prin toate mijloacele de comunicare, in
cadrul proiectelor de cooperare internationale;
- Coordonează transpunerea în practică, la nivelul administraţiei publice locale, a politicilor şi măsurilor
guvernamentale, precum si îndeplinirea unor sarcini cheie din domeniul strategiilor şi programelor de
dezvoltare locală şi regională, în scopul promovării conceptului şi metodelor de dezvoltare regională;
Consiliul Judeţean Dolj, str. Unirii, nr. 19, 200585, Craiova, judeţul Dolj, România
Website: http://www.cjdolj.ro
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Administraţie Publica - Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanţare Internaţională

August 2001 – Iunie 2016
Consilier
Implementeaza proiectele cu finantare nerambursabila ale Consiliului Judetean Dolj ca membru al
echipelor manageriale;
- Se informează, urmăreşte strategiile şi programele de dezvoltare durabilă la nivel european, naţional şi
regional, în vederea armonizării strategiei şi programelor de dezvoltare a judeţului Dolj cu acestea;
- Se informeaza, urmareste si analizeaza Perspectivele Financiare ale Uniunii Europene, in vederea
cunoasterii alocarilor bugetare pentru perioadele de programare de 7 ani si proportia in care acestea se
adreseaza Romaniei ca stat membru din ianuarie 2007;
- Se informează şi urmăreşte programele de asistenţă externă ale Uniunii Europene dar şi ale altor
organisme şi organizaţii finanţatoare internaţionale;
- Participă la elaborarea strategiei, a planurilor anuale şi multianuale, a programelor de dezvoltare ale
judeţului si a zonei transfrontaliere;
- Acorda asistenta autoritatilor publice locale in procesul de elaborare a strategiilor locale de dezvoltare
socio-economica, si in procesele de implementare a proiectelor cu finantare externa;
- Contribuie la elaborarea de materiale informative cu privire la programele şi exigenţele Uniunii
Europene in cazul diverselor politici de interes pentru administratia locala
- Participă la sesiunile de instruire si informare organizate pentru programele cu finanţare externa;
- Participă la acţiuni de informare a opiniei publice din judeţul Dolj si a autoritatilor publice locale cu
privire strategiile şi programele de dezvoltare locală, si al oportunitatile de finanantare active;
- Participa la grupurile de lucru în cadrul Euroregiunii ”EURODUNĂREA”;
- Contribuie la elaborarea şi implementarea de proiecte finanţate din fondurile de pre-aderare şi
viitoarele fonduri structurale, cât şi a altor fonduri nerambursabile, in special din punct de vedere
economic, raspunzand de managemenul financiar al proiectelor in derulare;
- Participă la întâlniri şi grupuri de lucru care sunt desfăşurate în strânsă legătură cu dezvoltarea
economico-socială a regiunii şi contribuie la întocmirea materialelor de prezentare cu aceste ocazii.
Consiliul Judeţean Dolj, str. Unirii, nr. 19, 200585, Craiova, judeţul Dolj, România
Website: http://www.cjdolj.ro
-
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Septembrie 1999 – Iulie 2001
Economist
- Întocmire şi negociere contracte
- Urmarira producţiei şi a stocurilor
- Relaţii cu furnizorii

DAEWOO România
Producţie autovehicule
Ianuarie 1998 – August 1999
Şef compartiment calitate
- elaborarea si administrarea Manualului Calitatăţii;
- evaluarea în cadrul analizelor efectuate evoluţia gradului de satisfacţie a clienţilor;
- dispunerea şi/sau aprobarea acţiunilor corective în vederea îmbunătăţirii gradului de satisfacţie al
clienţilor;

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută

S.C. SINTOPLAST S.R.L.

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Domenii principale
studiate /
competente
dobândite

Fundaţia EUROLINK- Casa Europei
Comunităţile Locale Riverane Dunării – CLDR
Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart” în parteneriat cu Academia Română

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută

Unitate de producţie pentru prelucrarea cauciucului

2016-2017
Curs de Formare a Expertilor in Managementul Programelor de Finantare in
Regiunea Dunarii-SUERD

cadrul Strategiei UE pentru

2004-2006
Diploma master - “Managementul Proiectelor Europene”
Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice
Master “Managementul Proiectelor Europene”

2003 – 2005
Expert în administraţie publică şi relaţii internaţionale - Diploma master
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucureşti
Master „Spatiul Public European”

1995 – 1999
Economist /Diploma de licentă
- Contabilitate
- Finanţe publice
- Microeconomie
- Monedă şi credit

Universitatea Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice - Secţia Bănci şi Burse de Valori

2005
Certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional
European Computer Driving Licence (ECDL) Complet

Domenii principale
studiate /
competente
dobândite

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Aptitudini şi
competente
personale
Limba maternă

Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
- Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baze de date
- Prezentări
- Informaţie şi Comunicare
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Craiova

Româna

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de citire

Vorbit
Interacţiune

Scris

Exprimare

Nivel european (*)

(C2)

Utilizator
(C2)
Utilizator
(C2)
Utilizator
(C2)
Utilizator
(C2)
Utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Engleză

(C1)

Utilizator
(C1)
Utilizator
(C1)
Utilizator
(C1)
Utilizator
(C1)
Utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Franceză
Competenţe şi
abilităţi sociale

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
- receptivitate la noile cerinţe impuse de reforma administraţiei publice locale şi de exigenţele strategiei de
integrare europeană, probată printr-o bună cunoaştere a documentelor programatice ce stau la baza
strategiei de integrare;
- abilitati de negociere si incheiere contracte comerciale;
- disponibilitate la acumularea de cunoştinţe şi proceduri inovatoare;
- preocupare pentru activităţi inovatoare, demonstrată în deschiderea şi abordarea de noi strategii şi
aplicarea de noi tehnologii în activitatea desfăşurată;
- calităţi reale pentru lucrul în echipă în vederea armonizării financiar-contabile cu celelalte activitati
necesare derularii proiectului;
- abilitate dezvoltată de adaptare la diverse condiţii de lucru.
- experienţă în administraţia publică locală, în cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala,

Proiecte cu finantare internationala.
- experienţă in activitatea de întocmire cereri de finanţare, demonstrată prin aprobarea spre finanţare













a proiectelor:
“Optimizarea calificării profesionale a funcţionarilor publici în contextul exigenţelor impuse
de procesul de integrare europeana”, finanţat în cadrul programului Phare 2000, Coeziune
Economica şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane (2002)
“Centru Regional de Informare si Cooperare Transfrontalieră”, finanţat în cadrul programului
Phare CBC 2000, Fondul Comun al Proiectelor Mici România - Bulgaria (2002)
“Amenajarea şi modernizarea Expoziţiei de baza la etajul I – Secţia de Ştiinţele Naturii, Muzeul
Olteniei Craiova”, finanţat în cadrul programului Phare 2001, Coeziune Economică si Socială Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică (2003)
“Amenajarea staţiei de sterilizare de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”, finanţat
în cadrul programului Phare 2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de finanţare
nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică (2003)
“Restaurarea monumentului istorico-religios Biserica Toţi Sfinţii – Băşica, în vederea integrării
acestuia în circuitul turistic al municipiului Craiova”, finanţat în cadrul programului Phare
2001, Coeziune Economică şi Socială - Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de
infrastructură mică (2003)
“Centru de urgenţă pentru prevenţie, intervenţie şi recuperarea cuplului mamă - copil abuzat”,
finanţat în cadrul programului Phare 2001, Coeziune Economică şi Socială CFP 3/2002-Schema
de Investiţii în Servicii Sociale (2003)
“Centru de reabilitare socială şi inserţie ocupaţionala”, finanţat în cadrul programului Phare
2001, Coeziune Economică şi Socială CFP 3/2002 - Schema de Investiţii în Servicii Sociale 2003

„Doljul – un judeţ euroinformat”, finanţat în cadrul programului Fondul Europa – Program de
Microproiecte, linie de buget B7-030 pe 2002 (2003)
 „Centru de recuperare si reintegrare a copilului cu handicap sever – Diosti”, în cadrul
subprogramului „Investiţii în Servicii Sociale”, finanţat de Guvernul României (2003).
 Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură în Punctul de Trecere a Frontierei Rast-Lom”, finanţat
în cadrul Programului Phare CBC 2004
 Reabilitarea infrastructurii de afaceri în judeţul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” în cadrul
programului Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii
Regionale (2005)
 Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ561 Craiova – Podari – Segarcea” în cadrul
programului Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii
Regionale (2005)
 „Reabilitare infrastructură educaţionala în localităţile Brabova, Cleanov, Dăbuleni, Greceşti şi
Pleniţa, judeţul Dolj” în cadrul programului Phare 2003 Infrastructură locală şi regională /
Inundaţii (2006)
 „Împreună în UE27 – Priorităţi comune de dezvoltare” în cadrul Fondului Comun al Proiectelor
Mici Phare CBC 2004 (2006)
 „Reabilitare pod pe DJ 606, km 21+250, Sârsca” în cadrul Programului Phare 2005 - Masuri
împotriva dezastrelor provocate de inundaţii (2007)
 „Promovarea identitatii zonei transfrontaliere Dolj - Vidin, Montana, Vratsa” în cadrul
Programului PHARE CBC 2005 pentru Romania – Bulgaria (2007)
 „Realizarea unui studiu in zona transfrontaliera romano-bulgara privind infiintarea unei retele
de centre de colectare, prelucrare si distributie a legumelor si fructelor si a unei piete de
gross” în cadrul Programului PHARE CBC 2005 pentru Romania – Bulgaria (2007)
 „Laborator mobil pentru primirea, verificarea, prelucrarea şi eliberarea actelor de identitate”
în cadrul Programului Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local Phare PHARE 2005 RO - 2005/017-553.01.03.05.01 şi PHARE 2006 RO – 2006/018147.01.03.02.03 (2007)
 „Implementarea programului de management al proiectelor in sistemul informatic al
Consiliului Judetean Dolj” în cadrul Programului Fondul de modernizare pentru dezvoltarea
administraţiei la nivel local - Phare PHARE 2005 RO - 2005/017-553.01.03.05.01 şi PHARE 2006
RO – 2006/018-147.01.03.02.03 (2007)
 „Romi doljeni – cetăţeni europeni” în cadrul Programului Accelerarea implementării Strategiei
Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei Romilor – Phare 2005 (2007)
 „Creşterea capacităţii de management şi de reacţie a regiunii transfrontaliere în cazul
producerii de calamităţi naturale”, în cadrul Programului Phare CBC Romania – Bulgaria 2005
(2007)
 „Reabilitarea şi modernizarea DJ 652, DN 65 - Lăcriţa – Coşoveni – Ghindeni – DN 55, judeţul
Dolj”, în cadrul POR, Axa prioritara 2 (2008)
 „Reabilitarea şi modernizarea DJ 606, Craiova(DN65) – limita judeţul Mehedinţi”, în cadrul
POR, Axa prioritara 2 (2008)
capacitate de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă demonstrata în derularea
proiectelor Consiliului Judeţean Dolj:
 asistent manager financiar în cadrul proiectului “Reţea Europeană de Parcuri Naturale, PhareEcos Ouverture”
 2002-2008: manager financiar în cadrul proiectelor “Optimizarea calificării profesionale a
funcţionarilor publici în contextul exigentelor impuse de procesul de integrare europeană”,
“Centru Regional de Informare si Cooperare Transfrontalieră”, “Amenajarea si modernizarea
expoziţiei de bază la etajul I – Secţia de Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei Craiova”,
“Restaurarea monumentului istorico-religios Biserica Toţi Sfinţii – Băşica, în vederea integrării
acestuia în circuitul turistic al municipiului Craiova”, “Amenajarea staţiei de sterilizare de la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Craiova”, “Centru de urgenta pentru prevenţie, intervenţie
şi recuperarea cuplului mama - copil abuzat”, “Centru de reabilitare sociala si inserţie
ocupaţionala”, „Doljul – un judeţ euroinformat”, „Centru de recuperare si reintegrare a
copilului cu handicap sever – Diosti”.

membru al secretariatului tehnic pentru Proiectul de Dezvoltare Rurala, derulat prin Banca
Mondiala
 membru al Comitetului Local pentru Educatie, Inovare si Dezvoltare Dolj, in cadrul Proiectului
pentru Invatamantul Rural finantat de BIRD
 2007- 2008- responsabil financiar al Unităţii de Implementare a Proiectului în cadrul proiectului
„Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură în punctul de trecere a frontierei Rast – Lom” (Phare
2004 Romania-Bulgaria)
 2008-2010 ofiţer financiar Project Implementation Unit în cadrul proiectelor „Reabilitarea şi
modernizarea drumului judeţean DJ561 Craiova – Podari – Segarcea” şi „Reabilitarea
infrastructurii de afaceri în judeţul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova”,
 2008-manager proiect pentru proiectul „Promovarea identitatii zonei transfrontaliere Dolj Vidin, Montana, Vratsa” în cadrul Programului PHARE CBC 2005 pentru Romania – Bulgaria
 2007-2008-manager financiar pentru proiectul „Realizarea unui studiu in zona transfrontaliera
romano-bulgara privind infiintarea unei retele de centre de colectare, prelucrare si distributie


-

-

Competenţe şi
cunoştinţe de
utilizare a
calculatorului
Permis de
conducere
Informaţii
suplimentare

-

a legumelor si fructelor si a unei piete de gross” în cadrul Programului PHARE CBC 2005 pentru
Romania – Bulgaria
 2007-2008- manager financiar pentru proiectul „Laborator mobil pentru primirea, verificarea,
prelucrarea şi eliberarea actelor de identitate” în cadrul Programului Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local - Phare PHARE 2005 RO - 2005/017553.01.03.05.01 şi PHARE 2006 RO – 2006/018-147.01.03.02.03
 2008-2009 manager financiar pentru proiectul „Romi doljeni – cetăţeni europeni” în cadrul
Programului Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei
Romilor – Phare 2005
 2009-manager financiar pentru proiectul „Creşterea capacităţii de management şi de reacţie
a regiunii transfrontaliere în cazul producerii de calamităţi naturale”, în cadrul Programului
Phare CBC Romania – Bulgaria 2005
 2008-2010- manager financiar pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 652, DN 65 Lăcriţa – Coşoveni – Ghindeni – DN 55, judeţul Dolj”, în cadrul POR, Axa prioritara 2
 2009-2011 - manager financiar pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 606,
Craiova(DN65) – limita judetul Mehedinti”, în cadrul POR, Axa prioritara 2
 2009-2011 -manager financiar pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea DJ 561, tronsonul
Segarcea – Cârna (Dunăreni), judeţul Dolj”, în cadrul POR, Axa prioritara 2 (2009)
 2009-2012 -manager financiar pentru proiectul „Consolidare, restaurare şi modernizare la
secţia de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei Craiova” în cadrul Programului Operaţional
Regional, Axa prioritara 5 (2009)
 2009-2012- manager financiar pentru proiectul „Consolidare, restaurare PALATUL JEAN MIHAIL
– Muzeul de Artă Craiova” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 5 (2009)
 2010-2012 - manager financiar pentru proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia” în
cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 3 (2009)
 2014 -2015 – manager financiar pentru proiectul „Centrul International Constantin Brancusi Centru Turistic Interactiv” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 5 (2013)
membru în comisiile de evaluare a ofertelor pentru acordarea contractelor de lucrări şi servicii pentru
proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură în punctul de trecere a frontierei Rast – Lom”;
competenţă de implementare a proiectelor din punct de vedere financiar-contabil;
deplin angajament în finalizarea activităţilor propuse, evaluat intr-un raport optim între rezultatele
aşteptate şi cele obţinute în activitatea profesională;
preocupare pentru activităţi inovatoare, demonstrată în deschiderea şi abordarea de noi strategii şi
aplicarea de noi tehnologii în activitatea desfăşurată;
spirit organizatoric, relevat în modul de coordonare a activităţilor desfăşurate;
cunoştinţe ale procedurilor de contractare pentru servicii, bunuri si lucrări, conform legislaţiei romanesti;
adaptabilitate la diverse metodologii de implementare
Operare Windows, utilizare Internet;
O foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint),
recunoscute prin „permisul european de conducere a computerului”, adică certificatul ECDL- Complet;
Utilizare COREL Draw, COREL Photo Paint
Categoria B
Referinţele pot fi furnizate la cerere.

