
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume DINCĂ DRAGOŞ VALENTIN 

Adresă(e) Str. Davideşti, nr. 2B, Bucureşti,România 

Telefon(oane)  Mobil: 0722229340 

E-mail(uri) dragos.dinca@dragosdinca.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 30.10.1976 

Starea civila Căsătorit, 1 copil 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa 
profesională 

 

 
Perioada 

 
Februarie 2000  – prezent  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Conferenţiar universitar (Lector universitar februarie 2004 – 2012, 2000-2004 – preparator si asistent 
universitar) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Titular al cursului Managementul serviciilor publice - Facutlatea de Administratie Publica SNSPA, anul II; 
Titular al cursului Planificare si dezvoltare urbana - Facultatea de Administratie Publica, anul III 
Titularul cursului Practici decizionale in administratia publica – Masterat „Puterea Executiva si 
Administratia Publica” 
Titularul cursului Managementul resurselor umane în administraţia publică - Masterat „Puterea Executiva 
si Administratia Publica” 
 
 
 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 
Activitati didactice si de cercetare 

  

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat  
 

 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului Tipul 

activităţii sau sectorul de 
activitate 

Aprilie 2009 - prezent  
Asociat unic  
Expert, consultant, manager de contract  in cadrul a 25  proiecte finantate din PODCA si POSDRU pentru 
institutii publice precum: Ministerul Administratiei si Internelor (2 proiecte), Agentia Nationala a Functionarilor 
Publici, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Institutia Prefectului Arges, Primaria 
Slobozia etc. 
Elaborarea a 15 strategii de dezvoltare locala, proceduri operaţionale, documente de organizare pentru 
instituţii publice. 
Coordonarea formării pentru 10000 de funcţionari publici.  
Public Research SRL – consultanţă, studii, analize, formare specializată  
Consultanta pentru sectorul public 

  

mailto:dragos.dinca@dragosdinca.ro


 

 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

2005-2007 
Membru în Comisia de soluţionare a contestaţilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numit prin 
Decizia Primului Ministru nr. 276 din 2005  
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
Recrutare pentru sectorul public  

  

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Iunie 2006 - Aprilie 2009 
Director general - Secretar de Stat 
Institutul National de Administratie, in subordinea MAI 
Instruirea personalului administratiei publice centrale si locale 
 

  

Perioada  
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

2013 – august-decembrie 
Expert dezvoltare institutionala 
Participare la elaborarea Strategiei Nationale CDI 2014-2020 
 
FM Management Consultancy SRL 
 
cercetare 

  

Perioada  
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

2010-2011 
Consultant extern, expert politici publice 
 
Elaborarea Planului National de Dezvoltare a Spatiului Rural 
Asociaţia Comunelor din România/ MAI 
Consultanta pentru institutii publice 

  

Perioada  
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Mai 2005 - Iunie 2006 
Expert în cadrul programului “Cetăţenia democratică” 
Elaborarea continutului pentru ghiduri, pliante, brosuri de prezentare a atributiilor autoritatilor administratiei 
publice locale, materiale dedicate cetatenilor 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
ONG 

  



 

 

Perioada  
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Iulie 2005 - Decembrie 2006 
Expert în cadrul programului PAIS 3, componenta Reforma administraţiei publice 
Elaborarea studiului “Reforma administratiei publice in contextul integrarii in Uniunea Europeana”,  
 
Institutul European din România 
Crearea leadership-ului în sectorul neguvernamental 

  

Perioada  
Funcţia sau postul 

ocupat 
Activităţi şi 

responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

februarie- noiembrie- 2006 
Expert în cadrul programului „Regenerarea urbana in Romania” 
Elaborarea de studii 
 
Liga Habitat 
ONG 

  
 Implicare in proiecte ale asociatiilor autoritatilor publice locale sau alte asociatii si organizatii de 
interes public, activităţi de formare, studii şi analize 

 - Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania 
   Colaborare privind sustienrea initiativelor legislative, organizarea adunarilor generale si a programelor de 
formare, idei de proiecte privind fondurile structurale 2006-prezent 
-Asociaţia Almaro 
-Asociatia ALPER –Alternative pentru Performanta– 2011-prezent 
-Institutul Naţional de Administraţie – activităţi de formare – 2002-2006 
-Revista Economie si administratie locala –  2005-2009 
-Revista Cadran politic – editor – 2005-prezent 
-Revista Holistica – 20112-prezent 
-Grupul de modernizatori ai administraţiei Municipiului Bucureşti, Membru, reprezentant al mediului 
academic, 2006 
-Fundatia Friedrich Ebert Stiftung, 2003 – formator 
-Fundatia Friedrich Nauman – 2001-2002- formator 
-USAID – RTI – 2002- coordonare elaborare studiu 

-Asociatia Română pentru Libertate şi Dezvoltare – Departamentul programe 

Coordonator programe în domeniul administraţiei publice, 1999-2001 
-KPMG Romania – coordonare activitati formare pentru sectorul public – 2012 
-PM Solutions - coordonare activitati formare pentru sectorul public – 2011 

Educaţie şi formare  

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor in stiinte administrative  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

  

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Masterat „Puterea executiva si administratia publica” 



 

 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenta, Facultatea de Administratie Publică (admis primul si am absolvit primul examenul de 
licenţă) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

  

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematica - Fizica 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Colegiul National „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzau 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

Diplomă de absolvire a cursului de relaţii internaţionale, organizat de Fundaţia Manfred   Worner, prof.  Dan 
Amadeu Lăzărescu - 1998 
Diplomă de absolvire a cursului de formare pentru formatori organizat de Romanian-Danish Institute for 
Adult  Education, -1999 
Certificate de absolvire a cursurilor de formare pentru formatori în administraţia publică – Phare –OCDE – 
mai 2000, mai 2001, iulie 2001 
ECDL- noiembrie 2002 
Certificat de absolvire a cursului “Aparitii in mass-media”, INA, 2008 
Expert achizitii publice, CNFPA 2012 
Expert accesare fonduri europene, CNFPA 2012  
Manager de proiect, CNFPA 2013 
Expert competente comune – egalitate de sanse si dezvoltare durabila, CNFPA 2013 
Curs Drept si legislatie in administratia publica, ANFP 2013 
Program de instruire in cadrul proiectului “Dezvoltare durabila prin parteneriat social”, SMIS 40365- 2013 
Expert prevenire si combatere a coruptiei – ANC 2014 
Manager Sisteme de management al calitatii – ANC 2014 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

            

Limba Franceza  B2  B2  B2  B2  B2  

Limba Engleza  B2  B2  B2  B2  B2  

  



 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- capacitatea de a lucra in echipa 
- capacitate de organizare 
- sustinere a motivatiei 
- capacitate adaptativa 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric, creativ, initiativa, om de echipa 
- experienta in managementul proiectului, monitorizare expertiza in evaluarea programelor 
- capacitate de autocontrol si autoperfectionare 
- organizat, centrat pe sarcina 
- dinamism si seriozitate 
- abilitate de comunicare 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

- operare calculator  Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point, SPSS, Corel, 
                                Internet Explorer- competente ECDL 

  

Publicatii  Co-autor capitolele 1 şi 6 ale lucrării “Management şi Administraţie Publică – modelul japonez”, Ed. 
Economică, Bucureşti, 1999 

 Co-autor capitolul 3 - “Aquis-ul comunitar în administraţia publică” –Ed. Economică, Bucureşti, 2000 

 Co-autor - “Colectivităţile teritoriale. Experienţa franceză”, Ed. Economică, Bucureşti 2000 

 Co-autor – “Drept administrativ”, Ed. Economică, Bucureşti 2002 

 Co-autor – “Instituţiile administraţiei publice” – manual pentru clasa a XII-a  - Ed. Economică, Bucureşti 
2002 

 Coordonator - “Participarea cetăţenească în luarea deciziei” – manual de instruire, RTI, Bucureşti 2002 

 Co-autor – “Drept administrativ”, Ed. Economică, Bucureşti 2003 

 Co-autor – “Tehnologia informaţiei în administraţia publică”, Ed. Economică, Bucureşti 2003 

 Coordonator – “Servicii publice locale. Studii de caz” –Editura Politeia, Bucureşti, 2004 

 Autor – „Servicii publice si dezvoltare locala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2008 

 Co-autor – Dezvoltare si planificare urbana, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti 2010 

 Autor – Sistemul administrativ românesc, Ed. Economică (romana-engleza) 2012 

 Autor –Serviciile publice locale din Romania. Evolutie si reforme, Ed. CH Beck, 2013 

 Coordonator al volumului „Orasul inteligent”, Ed. Economica, Bucuresti 2014 

 Coordonator al volumului „Orasul inteligent”, Ed. Economica, Bucuresti 2015 

 Public Administration in Romania, Lambert Academic Publishing, 2015 

 Coordonator al manualului „Democrația participativă și cetățenia activă.Tinerii cetățeni europeni”, in 
cadrul proiectului “O oră pentru democrație”, implementat de Asociația Mișcarea pentru Acțiune și 
Inițiativă Europeană și finanțat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul, Contribuției Elvețiene 
pentru Uniunea Europeană extinsă, 2015 
 

  



 

 

Studii elaborate   Co-autor - Reforma administraţiei publice, studiu de impact în cadrul proiectului PAIS 3 al Institutului 
European din România, 2006 

 Autor - Perception of the public servants over the role of public services within local development, 
NISPAcee, News 2006 - Volume XIII - No. 1, p.1-4 

 Autor - Rolul serviciilor publice in dezvoltarea comunitatilor locale, Proceedings, Conferinta 
internationala "Administratia europeana. Concepte si abordari contemporane", Ed. Economica, Bucuresti 
2005, p. 266-277 

 Resursele umane din administratia publica » in cadrul conferintei DIALOGUL SOCIAL IN 
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ – PERSPECTIVELE CERCETĂRII EUROPENE, in cadrul 
proiectului CEEX cu titlul „Integrarea în sistemele internaţionale de cercetare şi proiectare a mecanismelor 
dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă şi creşterea calităţii vieţii – propunere proiect PC7 – 
EURODISOC – publicat 2009 
 Co-autor - Marketing and public sector performance. The case of National Institute of Administration 
(NIA) in Romania, Congresul International de Marketing Public, Bucuresti, 2010 – BDI 
 Metropolitan Development, Phase in the Urban Development,  autori Dragos Valentin Dinca si 
Catalin Daniel Dumirica, Journal of Public Administration, Finance and Law, vol 4, 2013, ISSN  2285 – 2204 
 Rural marketing to the aid of local development. Case study – Jilava commune, Ilfov county, 
Conference on Public Management and Politic Development, International Journal for Public Management 
and Politic Development – Vol. 1, No. 1, 2013 
 Orase din Romania. O evaluare a starii – Volumul Conferintei Orasul Inteligent, Bucuresti 2014, 
p.33-42, ISBN9789737097019 
 Performanta administrativa in judetele din zona transfrontaliera Romania-Bulgaria”, Journal of Public 
Administration, Finance and Law, nr. 6/2014, ISSN  2285 – 2204 
 Development of Public Servces in Rmania, Comparative Public Administration and Management, 
1/2014, p.90, ISSN 2360-6991 
 Urban Development in Southern Counties of Romania, autori Dragos Valentin Dinca si Catalin 
Daniel Dumirica Journal of Public Administration, Finance and Law, nr. 7/2015, ISSN  2285 – 2204 
 Theory of Minimal Risk in Local Development Processes, "Global Journal of Management and 
Business Research" -A Volume 15 Issue 9 Version 1.0 August 2015 
 Restoring dignity of civil servants for a Good Governance, Dragos Dinca si Andy Leoveanu, 
Supliment Revista Romana de drept european, 2015 
 

  

              Cursuri on-line Servicii publice si dezvoltare locala, Institutul National de Administratie, 2007 



 

 

                                          
Articole 

1. “Co-raport privind lucrarea Participarea cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în 
administraţia publică locală”, Revista “Economie şi administraţie locală”, octombrie 2001 

2. “Regimul cadourilor pentru funcţionarii publici”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie 2003 
3. “Serviciul public între stat, piaţa şi democraţie”, “Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative”, Cluj-

Napoca, 2003 - BDI 
4. “Tendinţe privind descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice”, “Revista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative”, Cluj-Napoca, 2004 - BDI 
5. “Autorităţile locale şi descentralizarea serviciilor publice”, Cadran Politic, mai 2004 
6. “Consideraţii privind serviciile publice locale”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, aprilie 

2004 
7. “Finantarea serviciilor publice locale”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, mai 2004 
8. “Alegerile locale 2004”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, iulie 2004 
9. “Modele europene de administraţie publică – Franţa”, Cadran Politic, octombrie 2004 
10.  “Modele europene de administraţie publică – Germania”, Cadran Politic, decembrie 2004 
11. “Construirea noţiunii de serviciu public”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie  2005 
12. „Un nou funcţionar public – prefectul”, Cadran Politic, martie 2005 
13. “Modele europene de administraţie publică – Marea Britanie”, Cadran Politic, aprilie 2005 
14. “Deconcentrarea serviciilor publice”, Cadran Politic, mai, 2005 
15. “Componentele dezvoltării locale”, Revista “Economie şi administraţie locală”, mai  2005 
16. “Componentele dezvoltării locale II”, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie  2005 
17. „Cercetare privind rolul serviciilor publice în dezvoltarea locală”, Cadran Politic, iunie, 2005 
18. “Dezvoltarea locală, abordare comparativă”, Cadran Politic, iulie, 2005 
19. “Serviciile publice şi dezvoltarea locală”,  Revista “Economie şi administraţie locală”, august 2005 
20. „Serviciile publice online, o încercare de faţadă”, Cadran Politic, septembrie, 2005 
21. “Abordări ale seviciului public”, Revista “Economie şi administraţie locală”, septembrie 2005 
22. „Înfiinţarea serviciilor publice”, Cadran Politic, octombrie, 2005 
23. „Înfiinţarea serviciilor publice”, Revista “Economie şi administraţie locală”, noiembrie 2005 
24. „Serviciile publice in Uniunea Europeana”, Cadran Politic, ianuarie, 2006 
25. “Inovare şi schimbare organizaţională în sectorul public”, Cadran Politic, februarie, 2006 
26. “Incoerenţe legislative sau abuz în funcţie?”, Cadran Politic, martie, 2006 
27. “Modalităţi de gestiune a serviciilor publice”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie 2006 
28. „Componentele dezvoltarii locale”, Cadran Politic, iunie, 2006 
29. “Perspective privind profesionalizarea alesilor locali”, Cadran Politic, septembrie, 2006 
30. “Experienţe europene privind recrutarea şi formarea personalului din administraţia publică locală”, Cadran 

Politic, decembrie, 2006 
31. „Sisteme de formare pentru administratia publica locala”, Revista “Economie şi administraţie locală”, 

decembrie 2006 
32. Formarea agentilor publici locali, Cadran Politic, februarie, 2007 
33. Reforma resurselor umane din administratia publica din Bulgaria în contextul aderarii la Uniunea 

Europeana, Revista “Economie şi administraţie locală”, aprilie 2007 
34. Inovare si creativitate in administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie 2007 
35. Managementul resurselor umane din administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, 

ianuarie 2008 
36. 2008 – anul profesionalizarii in administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, februarie 

2008 
37. Managerul public in administratia publica romaneasca, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie 

2008 
38. Cine se ocupa de e-guvernare, Sfera politicii, martie 2009 – BDI 
39. Romania system of professional trainig for public administration – evolution and involution, Holistica nr. 

1/2010 
40. O nouă abordare a reformei administrative, Cadran Politic, mai 2012 
41. Rural administration in Romania: evaluation of current state, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 

– iunie 2012 – ISI 
42. Serviciile publice in spatial rural, Cadran Politic, ianuarie 2013 
43. Pregatiti pentru regionalizare?, Cadran Politic, aprilie 2013 
44. Regionalizarea administrativ teritoriala, Cadran politic, ianuarie 2014,  
45. ROMANIA’ CLIMATIC SPAS RESORTS DEVELOPMENT IN THEVISION OF PUBLIC SERVANTS AND 

OF THE POPULATION, Holostica 2013, no. 2, p.26-36 
 

 



 

 

  

   Experienţă în 
străinătate 

Tara Perioada şi domeniul 

Varşovia, Polonia  noiembrie 2000  - Participant la seminarul “Globalization and 
development of the political systems of european countries” – prezentare a 
lucrarii “Acquis communautaire and public administration reform in 
Romania” 

Atena, Grecia  septembrie 2001, Seminar şi vizită de lucru la European Public 
Law Center, Parlamentul elen, Ministerul decentralizării şi Primăria din 
Atena 

Vilnius, Lituania  mai 2004 - Participant la conferinţa anuală NISPAcee 

Paris, Franţa  octombrie 2004 - Stagiu de documentare doctorală – Ecole 
Nationale d'Administration 

Istanbul, Turcia  martie 2006 – Themis project „Transformation of the role of the 
judiciary within a European Integrated Context” 

Paris,Strasbourg Franţa  septembrie 2006 – Vizita de studiu – Ecole Nationale 
d'Administration 

Maastricht, Olanda   noiembrie 2006 – Vizita de studiu EIPA 

Bulgaria  decembrie 2006 – intalnire de lucru INA – Ministerul Reformei 
Administratiei Publice din Bulgaria 

Strasbourg, Franţa  aprilie 2007, participare la  Rendez-vous européens de la gestion 
publique 

Madrid, Spania  septembrie 2007, Conferinta anuala EGPA 

Belgia, Bruxelles  martie 2008, EAS Open Day 

Franta, Bastia  iunie 2008 – SEMINAIRE  "Bonnes pratiques d'administration 
territoriale et locale autour du bassin méditerranéen" 

 

 
Proiecte, programe 

Denumire Responsabilităţi Perioada Rezultate 

Sprijin pentru funcţionarea 
AM PO DCA şi pentru 
pregătirea următorului 

exerciţiu de programare 
(cod SMIS 40101) 

Manager de contract Noiembrie 2014-
iaprilie 2015 

Formare pentru 170 de persoane 

„PODCA - Pregătire pentru 
Optimizare, Durabilitate şi 

Competitivitate în 
Administraţia publică din 

judeţul Vâlcea” 

Manager de contract Martie-iunie 2015 Formare pentru 220 de persoane 

„Implementarea Sistemului 
Managerial Intern la nivelul 
Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale şi a 
structurilor 

subordonate”, cod SMIS 
39182 

Manager de contract Septembrie 2014- 
martie 2015 

Formare pentru 280 de persoane 

„Standarde și indicatori 
de performanță pentru 
evaluarea capacității 

instituționale în sistemul 
național de protecția 

mediului – SIPEVAL”, 
Cod SMIS 32682 

Manager de contract Martie-septembrie 
2015 

Formare pentru 460 de persoane, elaborare studii 



 

 

PREOCUPARE - 
Programe integrate pentru 
o sansa de ocupare!”, 
numar de identificare 
contract: 
POSDRU/125/5.1/S/1334
44 

Manager proiect 2014-2015 Formare 1100 de persoane neocupate 

ROST–Rute de ocupare 
de la sat la oras!, 
POSDRU/135/5.2/S/1310
38; proiect cofinantat din 
FSE prin POSDRU 2017-
2013 

Manager proiect 2014-2015 Formare 1100 de persoane neocupate 

Identificarea unui sistem 
de indicatori privind 
impactul masurilor de 
combatere a coruptiei in 
procesul dezvoltarii 
economice - SNSPA 

Consultant 2014 – 2015 In desfasurare 

Diagrama polara – 
instrument al evaluarii 
periodice a gradului de 
dezvoltare regionala - 
SNSPA 

Consultant 2014-2015 In desfasurare 

„IMPLEMENTAREA 
PORTALULUI N-LEX” 
(SMIS 32913), 
Ministerul Justitiei, 
PODCA 

Formator Iunie 2014 50 de persoane instruite 

« Analize tehnice si 
expertize în cadrul 
proiectului Valorificarea 
deseurilor din constructii 
si demolari din judetul 
Buzau” finantat prin 
LIFE+ Environment 
Policy and Governance 
2010 

Manager de contract Martie-iunie 2014 Set de indicatori si criterii privind incetarea 
statutului de deseu pentru materialele rezultate 
din demolari 

Elaborarea Strategiei 
Nationale pentru CDI 
2014-2020 Comisia 
Europeana, Beneficiar 
ANCS-UEFISCDI 

Expert dezvoltare institutionala August-decembrie 
2013 

Elaborarea Strategiei Nationale pentru CDI 
2014-2020 



 

 

Instruire în vederea 
prevenirii situaţiilor de 
incompatibilitate, 
conflicte de interese, 
nereguli şi fraudă, în 
cadrul instituțiilor care 
gestionează Instrumente 
Structurale, Ministerul 
Fondurilor Europene 
Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 
finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare 
Regională 
 

Coordonator echipa experti Mai 2013-martie 
2014 

1200 de persoane instruite in domeniul 
conflictelor de interese si incompatibilitatilor 

Sistem pilot de gestiune a 
imbunantatirilor funciare din 
regiunea transfrontaliera 
Romania – Bulgaria, in 
vederea implementarii 
proiectului intitulat 
„Strategie comuna pentru 
dezvoltarea teritoriala 
durabila a regiunii 
transfrontaliere România- 

Bulgaria” Programul 
transfrontalier Romania-
Bulgaria 

Expert dezvoltare locala Septembrie-
decembrie 2013 

Sistem de indicatori si baza de date privind 
activitatea de imbunatatiri funciare. 

Dezvoltare comunitara 
prin parteneriat social,  
SMIS 40365, PODCA 

Coordonator activitati cercetare Februarie 2013-
ianuarie 2014 

Cercetare privind parteneriatul APL-ONG 

„ANALIZĂ 
INDEPENDENTĂ 
PRIVIND EFICIENŢA 
SISTEMULUI 
JUDICIAR”, Ministerul 
Justitiei, PODCA 

Formator Martie 2013 50 de persoane instruite 

Investim in  resursa 
umana pentru 
performanta, calitate si 
bunastare – Program de 
formare profesionala 
pentru angajatii Primariei 
Sectorului 6, PODCA, 
SMIS 21987 

Coordonator activităţi de formare Ianuarie-octombrie 
2013 

250 de persoane instruite 

Aplicarea procesului de 
descentralizare în 
sistemul de sănătate, 
PODCA, SMIS 11056, 
Ministerul Sănătăţii, 
4.000.000 lei 

Coordonator activităţi de formare Ianuarie-martie 
2012 

3000 de persoane din sistemul de sănătate 
publică formate, manuale elaborate 



 

 

Îmbunătăţirea procesului 
de luare a deciziei în 
Comuna Filipeştii de 
Pădure prin planificare şi 
management strategic, 
PODCA, SMIS 12876, 
314.000 lei 

Coordonare elaborare studii, strategia 
de dezvoltare  

Ianuarie-august 
2011 

Strategie de dezvoltare 

Optimizarea şi 
reducerea timpilor de 
livrare a serviciilor 
publice prin  
utilizarea instrumentelor 
moderne de control 
managerial în cadrul 
Primăriei Slobozia, 
PODCA, SMIS 11326, 
1.000.000 lei 

Coordonarea echipei de management 
de proiect 

Ianuarie 2011-
ianuarie 2012 

Proceduri elaborate, sistem informatic achiziţionat 

See Tech Food – 
Ministerul Agriculturii si 
Dezoltarii Rurale 

Coordonator activitati de formare Mai-iulie 2014 320 de persoane instruite 

Îmbunătăţirea procesului 
de luare a deciziilor în 
Comuna Jariştea prin 
dezvoltare şi planificare 
strategică, PODCA, 
SMIS  12875, 250.000 
lei 

Coordonare elaborare studii, strategia 
de dezvoltare  

Ianuarie-
septembrie 2011 

Strategie de dezvoltare 

Instrumente şi acţiuni 
specifice pentru 
implementarea Strategiei 
de  

dezvoltare lcoală a 
comunei Gorgota, 
PODCA, SMIS 12293, 
240.000 lei 

Coordonare elaborare studii,  Ianuarie-
septembrie 2011 

Intsrumente pentru aplicarea strategiei de 
dezvoltare locală 

Eficientizarea 
organizaţională a  
Consiliului Local al 
Oraşului Găeşti prin 
instruire, gestiunea 
portofoliilor  
personalului şi schimb 
de bune practici de 
conducere, PODCA, 
SMIS  19742, 390.000 
lei 

Manager formare Septembrie 2011-
iunie 2012 

13 programe de formare derulate 

Integrarea europeana a 
funcţionarilor din 
administraţia publică 
locală prin dezvoltarea 
abilităţilor de 
management de proiect, 
PODCA, SMIS 15284, 
1.100.000 lei 

Manager formare Noiembrie 2011- 
martie 2012 

500 de functionari publici din judetul Argeş formaţi 



 

 

Dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor 
administraţiei publice 
locale (comune) şi a 
asociaţiei acestora (ACoR 
în vederea susţinerii 
dezvoltării durabile a 
spaţiului rural, PODCA, 
SMIS 2728, 1.900.000lei 

Expert politici publice Septembrie 2010-
septembrie 2011 

Elaborarea Planului National de Dezvoltare a 
Spatiului Rural 

Dezvoltarea unui sistem 
de monitorizare a 
indicatorilor de 
performanţă în sectorul 
serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, PODCA, 
SMIS 2903, 3.900.000 lei 

Expert Iulie 2010-iulie 
2012 

Indicatori şi sistem informatic de monitorizare  

« Afumaţi, istorie şi 
contemporaneitate », 
POR, SMIS 28094, 
800.000 lei 

Coordonare elaborare studiu Martie-iulie 2012 Studiu elaborat 

Jilava, mai aproape de 
tine, POR, SMIS 19426, 
750.000 lei 

Coordonare elaborare studiu Mai-iulie 2011 Studiu elaborat 

Calificare si recalificare 
pentru 185 de angajati, 
POSDRU 76/2.3/A/67872 
1.800.000 lei 

Manager formare Iunie-octombrie 
2011 

185 de angajati formati 

„Implementarea în sistem 
e-learning de programe de 
formare în domeniul 
administraţiei publice 
pentru sprijinirea dezvoltării 
societăţii informaţionale” , 
cod SMIS 4376, POSCCE, 
3.000.000 lei 

Expert formare Noiembrie 2010- 
ianuarie 2012 

Elaborarea si pilotarea a 20 de cursuri in sistem 
blended learning,  

PHARE 2006 Continuarea 
asistenţei acordate 
Institutului Naţional de 
Administraţie şi CRFCAPL 
în vederea dezvoltării unui 
corp profesionist de 
funcţionari publici şi a 
competenţelor necesare 
pentru sprijinirea 
administraţiei publice din 
România ca sta membru 
UE, 1.774.000 euro 

Senior Project Officer Noiembrie 2008-
noiembrie 2009 

 50 de inalti functionari publici şi/ sau 
functionarilor publici de conducere pregatiti in 
domeniul “Managementului strategic in 
organizatiile publice” 

 25 de inalti functionari publici pregatiti printr-
un program de scurta durata in regim e-
learning 

 25 de functionari publici pregatiti printr-un 
program de scurta durata in regim e-learning 
“Management de proiect” 

 1 Program de formare in regim modular in 
domeniul Fondurilor Structurale (20 
participanti) 

 3 programe de formare in limbi straine 
dezvoltate (engleza, franceza, spaniola) 

http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328
http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328
http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328
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http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328
http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328
http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=328


 

 

PHARE 2005/017-
553.01.03.03.01 „Intărirea 
capacitătii de formare a 
Institutului National de 
Administratie si a 
Centrelor Regionale de 
Formare Continuă”, 
2.797.000 euro 

Senior Project Officer Octombrie 2007- 
octombrie 2008 

 8 Manuale dezvoltate in domeniul resurselor 
umane 

 7 programe de formare de scurta durata 
revizuite 

 3 noi programe de scurta durata pilotate , 46 
participanti 

 1 program de formare specializată în 
domeniul managementului de resurse umane 
dezvoltat (6 module de formare);  

 1 manual cu instructiuni pentru managerii de 
formare  

 1 program de coaching pentru FPC pilota 

PHARE 2004/ 016-
772.01.03.01.01 „Întărirea 
capacităţii Institutului 
Naţional de Administraţie 
şi a Centrelor Regionale 
pentru dezvoltarea unui 
corp de funcţionari publici 
profesionişti” - proiect de 
asistenţă tehnică, 
3.059.000 euro 

Senior Project Officer August 2006- 
noiembrie 2007 

 Strategie INA de reurse umane dezvoltata in 
cadrul proiectului Phare 2004 

 1 Strategie de marketing dezvoltata  

 1 Analiza de piata a beneficiarilor INA 

 92 de absolventi ai programului de formare 
specializata pentru inalti functionari publici  
 

Regenerare urbana in 
Romania - Imbunatatirea 
capacitatii asociatiilor de 
proprietari si a autoritatilor 
locale in managementul 
durabil al locuintelor si in 
planificare urbana 
integrata"- RO 
13036/04.04.2006, 
finantat prin Programul 
MATRA al Guvernului 
Olandei - Ministerul 
Afacerilor Externe si 
Organizatia Woonbron din 
Olanda 

Expert 2006-2007 Elaborare studii privind dezvoltarea urbană 

"Reforma administratiei 
publice în perspectiva 
integrarii României în 
Uniunea Europeana"  - in 
cadrul proiectului PAIS 3 
al Institutului European din 
Romania 

Expert 2005 Elaborare studiu „Reforma administratiei publice 
în perspectiva integrarii României în Uniunea 
Europeana"   

Îmbunătăţirea activităţilor 
didactice în cadrul orelor 
de seminar şi a procesului 
de selecţie a personalului 
din administraţia publică 
locală prin studii de caz şi 
exerciţii – SNSPA,  

Coordonator 2003-2004 Elaborare studiu „Serviciile publice locale – studii 
de caz” 



 

 

Sisteme modulare 
educaţionale asistate de 
resurse ale tehnologiei 
 informaţiei pentru 
învăţământ universitar - 
uniSMART 

Expert 2002-2003 Elaborare studiu 

TEMPUS: “La formation de 
l’administration publique 
aux acquis 
communautaires”, IB-JEP-
14317-1999 

Expert 1999-2001 Sesiuni de formare 

Dezvoltarea programelor şi 
a curiculei postuniversitare 
în administraţia publică în 
spiritul acquis-ului 
comunitar”, Fundatia 
pentru o Societate 
Deschisa 

Expert 1999-2000 Dezvoltarea de programe postuniversitare 



 

 

       Comunicări 
ştiinţifice 

 “Acquis communautaire and public administration reform in Romania” în cadrul sesiunii de comunicări 
ştiinţifice “Globalization and development of the political systems of european countries”, Varşovia, 
noiembrie 2000 

 Co-raport privind lucrarea Participarea cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în 
administraţia publică locală, în cadrul seminarului -"Administratia Noului Mileniu-Politici de pregatire 
pentru învatamântul universitar si postuniversitar"- Bucureşti, Cercul Militar National, septembrie 2001 

 Tendinţe privind descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice, în cadrul zilelor SNSPA, mai 2003 
 Tendinţe actuale în definirea serviciilor publice, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Administraţia 

publică română în faţa noilor exigenţe”, Bucureşti 6-7 mai 2004  
 Un posibil model european de dezvoltare locala, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „9 Mai – Ziua 

Europei”, Bucureşti 9 mai 2005 
 Percepţia funcţionarilor publici asupra rolului serviciilor publice în dezvoltarea locală, în cadrul sesiunii 

de comunicări ştiinţifice „Tendinte de dezvoltare a spatiului administrativ european”, Bucuresti 13-14 
mai 2005 

 „Rolul serviciilor publice în dezvoltarea comunităţilor locale” în cadrul conferinţei internaţionale 
„Administratia europeana. Concepte si abordari contemporane”, Bucureşti, 21 - 22 octombrie 2005  

 „Pespective privind dezvoltarea serviciilor publice. Studiu de caz – alimentarea cu apă în municipiul 
Bucureşti”, în cadrul conferinţei internaţionale „Administraţia publică la începutul celui de al treilea 
mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japoneze în România”, 21-22 noiembrie 2005 

 „Cercetare privind rolul cetăţenilor în cadrul proceselor de dezvoltare locală şi în furnizarea serviciilor 
publice”, în cadrul conferinţei internaţionale „Transparenţă şi participare. Pentru o guvernare mai 
aproape de cetăţean”, organizată de Facultatea de Administraţie Publică SNSPA şi Friedrich Ebert 
Stiftung, 5-6 decembrie 2005 

 „Stabilitatea în funcţia publică, relaţiile cu sistemul politic”, în cadrul zilelor SNSPA, mai 2006 
 „Abordari ale serviciului public”, in cadrul conferintei “Interdisciplinaritate in cercetarea administratiei 

publice”, SNSPA, mai 2007 
 „Reforma resurselor umane din administraţia publică din Bulgaria  în contextul aderării la Uniunea 

Europeană”, conferinta internationala  
"Impactul europenizării asupra administraţiei publice",  Bucuresti, 25 - 26 mai 2007  

 „Mecanismul dezvoltarii locale” - SEMINAIRE "Bonnes pratiques d'administration territoriale et locale 
autour du bassin méditerranéen", Bastia 19-20 iunie 2008 

 « Resursele umane din administratia publica » in cadrul conferintei DIALOGUL SOCIAL IN 
SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ – PERSPECTIVELE CERCETĂRII EUROPENE, 12 
iunie 2008, in cadrul proiectului CEEX cu titlul „Integrarea în sistemele internaţionale de cercetare şi 
proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă şi creşterea calităţii 
vieţii – propunere proiect PC7 – EURODISOC” 

 Raspunsul la nevoile de formare ale managerilor publici, in cadrul conferintei internationale Iniatiativa 
Managerilor public – Un pas inainte pentru reforma, Bucuresti 15 octombrie 2008 

 Rolul medierii in dezvoltarea administratiei publice, in cadrul conferintei internationale „Medierea in 
comunitate”, Bucuresti 16 octombrie 2008 

 Marketing and public sector performance. The case of National Institute of Administration (NIA) in 
Romania, Congresul International de Marketing Public, Bucuresti, 2010 

 Romanian system of professional training for public administration - evolution and involution, Conferinta 
anuala NISPA-cee, Varna Bulgaria, 2011 

 Innovation et réduction des coûts pour la formation des fonctionnaires publiques en Roumanie, 
Conferinta anuala EGPA, Bucuresti septembrie 2011 

 Rural marketing to the aid of local development. Case study – Jilava commune, Ilfov county, Romania, 
Conference on Public Management and Politic Development“ 19th – 20th of April 2013, Bucharest, 
Romania 

 Orasele din Romania, in cadrul conferintei Orasul inteșigent, Bucuresti, noiembrie 2013 
 Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013) şi rolul 

acestuia în vederea obţinerii unei dezvoltării sustenabile a pieţei muncii în România, CONFERINŢA 
INTERNAŢIONALĂ PERSPECTIVE EUROPENE ALE PIEŢEI MUNCII INOVARE, COMPETENŢE, 
PERFORMANŢĂ, Bucuresti dec. 2013 

 Performanta administrativa in judetele din zona transfrontaliera Romania-Bulgaria, International 
Conference REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT – THROUGH COMPETITIVENESS, 
INNOVATION AND HUMAN CAPITAL, Satu Mare, iunie 2014 

 Training needs analysis for civil servants from Romania, in cadrul conferintei „2nd International 
Conference on Comparative Public Administration and Management – Innovation, Change, Partnership 
in Social Media Era”, Bucuresti 2015 



 

 

  

            Membru consilii, 
asociaţii                şi 
fundaţii 

 Membru al Consiliului FAP – SNSPA  - 2012-prezent 

 Institutul pentru Performanta Administrativa – ONG – membru fondator 

 membru in consiliul director RONAT –reteaua furnizorilor de formare pentru administratia 
publica – 2006 

 membru al Consiliului stiintific al  Rendez-vous européens de la gestion publique, 
Strasbourg -2006 

 membru al Comitetului sectorial “Administratie si servicii”, CNFPA – 2006 

 membru al Consiliului Stiintific al EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, 
OLANDA – iulie 2006- februarie 2008 

 iniţiatorul Reţelei scolilor şi institutelor francofone de administraţie publică – 2006 

  

                                   Distinctii  Diploma de onoare din partea Ligii Habitat, partener pentru dezvoltare durabila, 2006 

 Diploma jubiliara din partea MAI pentru perfectionarea invatamantului de specialitate din domeniul 
administratiei publice -2006 

 Diploma de excelenta din partea Asociatiei Comunelor din Romania  pentru promovarea si sutinerea 
proiectelor legislative privind descentralizarea – 2007 

 Distinctie din partea Asociatiei Oraselor din Romania pentru contributie la dezvoltarea oraselor din 
Romania, 2007 

 Diploma de excelenta din partea Asociatiei Oraselor din Romania pentru sprijinul acordat dezvoltarii 
si bunastarii oraselor romanesti– 2008 

  

Permis(e) de conducere B 

 


