
  
 

  

 

Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Alistar Teodor Victor  

Telefon(oane) 021/317 71 70 Mobil: 0721 093 424 

Fax(uri) 021/317 71 72 

E-mail(uri) victor.alistar@transparency.org.ro   
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
 

 

Data naşterii 01 februarie 1977 
 

 

Sex Masculin  
  

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Cadru didactic – Lector Univ. Dr. 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică (specializarea administraţie 
publică şi administraţie europeană) şi a programelor de masterat  
Discipline de învăţământ: Drept Administrativ, Drept Civil, Contencios Administrativ, Teoria 
Funcţiei Publice, Deontologia Funcţiei Publice.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Factultatea de Administraţie Publică,  
 Str. Povernei nr. 6-8, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Învăţământ  

  

Perioada  2003-prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Poziţii deţinute succesiv:  
Director Executiv 
Coordonator programe, 
Expert 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

- Management strategic şi operaţional al chapterului Transparency International din 
România, activităţi de fundraising, campanii de comunicare publică, cercetare şi activităţi 
de advocacy ale TI-Romania.  

- Coordonare a Centrului de asistenţă anticorupţie pentru cetăţeni şi consiliere în cadrul 
centrului 

- Coordonator al Studiilor privind Sistemul Naţional de Integritate – ediţiile 2005, 2010 şi 
2012 

- Contribuţie la realizarea  Raportului Global asupra Corupţiei, elaborat anual de 
Transparency International  

- Membru în grupul de lucru al  Transparency International Secretariat privind Paid 
advisory and professional services  

Advocacy: 

- în cadrul activităţii de advocacy pentru pachetul de legi anticorupţie am propus 
Guvernului de TI-Ro în luna iunie am elaborat proiectul Legii nr. 480/2004 de modificare 

mailto:victor.alistar@transparency.org.ro


şi completare a Codului de procedură penală, proiectul Legii nr 521/2004 de modificare a 
Legii 78/2000, proiectul Legii nr 477/2004 privind Codul de conduită a personalului 
contractual din administraţie, proiectul Legii de modificare şi completare a Legii 161/2003 
şi proiectul Legii nr 571/2004 privind protecţia avertizorilor de integritate. 

Coordonator programe:  
- Crearea unei reţele de ONG-uri cu scopul monitorizării integrităţii utilizării fondurilor 

structurale post-aderare în România 
- Ameliorarea luptei împotriva spălării de bani şi a corupţiei în România: asistarea Oficiului 

Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în vederea îmbunătăţirii 
cadrului de reglementare şi a capacităţii administrative, finanţat de Global Opportunities 
Fund/Reuniting Europe Programme 

- Combaterea corupţiei şi creşterea integrităţii publice în sistemul judiciar finanţat de UE 
(Phare), beneficiarul proiectului a fost Ministerul Justiţiei 

- Protecţia avertizorilor de integritate finanţat de Ambasada Olandei-Matra-Kap  
- Adovcacy and Legal Advice Center finanţat de  Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de 

Stabilitate  
- Coordonarea procesului de elaborare al Studiului privind percepţia magistraţilor asupra 

independenţei sistemului judiciar în 2005, 2006 şi 2007 la solicitarea Consiliului Superior 
al Magistraturii, în cadrul calendarului de aderare la Uniunea Europeană. 

- Campanie naţională împotriva corupţiei mici, finanţat de UE, Phare    

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 
 Bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, sector 1, Bucureşti  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală  

  

Perioada  Mandat 2015 - 2020 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Membru al Comitetului Economic și Social European, mandat 2015 - 2020 

Locul de desfășurare  Bruxelles, Belgia 

  

Perioada  Octombrie 2014 – Prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Coordonator 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Centrul TI de Expertiză privind Integritatea, Independenţa şi Responsabilitatea Justiției 
înfiinţat prin decizia Boardului International al Transparency International din Octombrie 2014 
 
Management strategic şi operaţional al Centrului cu privire la dezvoltarea parteneriatelor 
internaţionale, dezvoltarea de noi instrumente şi metodologii pentru creşterea performanţei 
sistemelor judiciare, activităţi de fundraising la nivel internaţional, cercetare şi activităţi de 
advocacy  

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada  Martie 2014 – Prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Manager de proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Proiectul finanţat din POSDRU „Îndrăzneşte! Fii antreprenor!”. 
 
Activităţile presupun coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii 
obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada  Mai 2014 – Prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Manager de proiect 



Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Proiectul finanţat din POSDRU „Femei active pentru integritate şi responsabilitate”. 
 
Activităţile presupun coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii 
obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada  Decembrie 2009 – Septembrie 2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Lider de proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Proiectul Asistenţă tehnică pentru consolidarea capacităţii de management a Consiliului 
Superior al Magistraturii în domeniul resurselor umane din aparatul tehnic administrativ 
propriu şi din sistemul judiciar din România, co-finanţat de Comisia Europeană în cadrul 
sprijinului Phare – Facilitatea de tranziţie. 
Activităţile au presupus: 
Componenta nr. 1 
Politica de resurse umane pentru personalul Consiliului Superior al Magistraturii 
evaluată şi îmbunătăţită. Recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia puse la dispoziţia 
beneficiarului. 
Raport de evaluare a metodelor de recrutare şi evaluare a resurselor umane aplicate la 
nivelul. 
Raport privind gestionarea resurselor umane la nivelul CSM  
Elaborarea unui Ghid privind standarde şi indicatori pentru recrutarea şi evaluarea activităţii 
personalului 
Evaluarea nevoilor de formare ale personalului din cadrul CSM responsabil cu stabilirea şi 
implementarea politicii de resurse umane 
Componenta 2 
Strategia Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul resurselor umane pentru 
sistemul judiciar revizuită. recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia puse la 
dispoziţia beneficiarului. 
Evaluarea şi revizuirea Strategiei CSM în domeniul Resurselor Umane (RU) din sistemul 
judiciar 
Evaluarea cadrului legal privind dinamica personalului judecători şi procurori 
Elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea Strategiei CSM în domeniul RU 
Organizarea unei conferinţe finale, pentru prezentarea Strategiei de RU, în forma 
nouă/revizuită 
Componenta 3 
Strategia Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul resurselor umane pentru 
sistemul judiciar revizuită. recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia puse la 
dispoziţia beneficiarului. 
Evaluarea activităţii CSM în domeniul Resurselor Umane din cadrul sistemului judiciar 
Elaborarea unui raport privind activităţile CSM în domeniul RU 
Evaluarea nevoilor de formare profesională a personalului cu competenţe în domeniul 
gestionării RU din cadrul sistemului judiciar 
Organizarea unor seminarii de formare 

Numele angajatorului Beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii 
Consultant: Lattanzio e Associati în consorţiu cu Emme&Erre din Italia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Asistenţă tehnică 

  

Perioada Iunie 2009 – Mai 2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonatorul proiectul regional şi co-autor al studiului „Integritatea şi rezistenţa la corupţie a 
sistemului judiciar penal în ţările Europei de Sud Est”. Proiectul a avut ca scop identificarea 
percepţiei judecătorilor, a procurorilor şi a poliţiştilor implicaţi în combaterea corupţiei la nivel 
înalt cu privire la independenţa şi eficacitatea sistemului judiciar penal, prin identificarea 
cauzelor şi metodelor de imixtiune în faza investigaţiei şi a procesului penal în cazurile de 
corupţie la nivel înalt, în scopul adoptării de măsuri legislative şi instituţionale care să alinieze 
mecanismele naţionale la standardele europene şi internaţionale şi bunele practici în 9 state 



ale Europei de Sud Est. Activităţile au presupus: 

1. Elaborarea metodologiei de cercetare comparativă pentru identificarea şi evaluarea opiniilor 
judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie asupra vulnerabilităţilor interne/externe care le 
afectează independenţa şi buna funcţionare a sistemelor judiciare în diversele faze parcurse 
de cazurile de înaltă corupţie; 

2. Realizarea unei analize preliminare cu privire la caracteristicile generale ale sistemelor 
judiciare din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Moldova, FRI 
Macedonia, România, Serbia, Muntenegru. 

3. Desfăşurarea sondajului de opinie la nivelul fiecărui stat şi procesarea rezultatelor  

4. Organizarea a 9 focus-grupuri de interpretare şi completare a datelor rezultate din sondaj, 
precum şi a unor întâlniri de lucru cu Ministerele de Justiţie, de Interne, Consiliile Judiciare şi 
Procuraturile Generale din regiune 

5. Elaborarea studiului comparativ şi identificarea de recomandări pentru elaborarea unui 
cadru regional de luptă împotriva corupţiei  

7. Organizarea Conferinţei Regionale Anticorupţie la Bucureşti cu reprezentanţii a 10 state din 
Europa de Sud Est şi ai organizaţiilor internaţionale (Comisia Europeană, UNODC; GRECO) 

Numele angajatorului Transparency International România| Asociaţia Română pentru Transparenţă 
Beneficiar: Regional Cooperation Council şi Regional Anticorruption Initiative 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada  2005, 2006, 2007 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonatorul cercetării şi co-autor al studiului „Percepţia magistraţilor asupra independenţei 
sistemului judiciar” realizat succesiv în 2005, 2006 şi 2007. Cercetările s-au înscris intre 
obiectivele asumate de Guvernul României faţă de Comisia Europeană pentru monitorizarea 
progreselor în domeniul reformei în justiţie. Pentru realizarea Studiilor s-au folosit mai multe 
instrumente de cercetare – focus grupuri, sondaj de opinie, monitorizare de presă şi analize 
comparative cu legislaţia şi politicile publice – astfel încât rezultatele să ofere o imagine cât 
mai fidelă a realităţii. Toate instrumentele au fost aplicate simetric următoarei tematici 
predefinite de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Beneficiar: 

→ Independenţa justiţiei  

→ Sursele de ingerinţă în justiţie si natura presiunilor exercitate asupra sistemului judiciar 

→ Situaţii care pot aduce atingere independenţei justiţiei  

→ Evidenţierea disfuncţiilor şi a vulnerabilităţilor sistemului judiciar 

→ Existenţa garanţiilor legale sau măsurilor care să asigure independenţa reală şi protecţia 
magistraţilor faţă de eventualele riscuri ce decurg din îndeplinirea atribuţiilor jurisdicţionale 

Numele angajatorului Transparency International România| Asociaţia Română pentru Transparenţă 
Beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Ianuarie 2010 – Iunie 2011 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator proiect (România) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul Countdown to Impuntiy: Corruption-related Statutes of Limitation in the EU finanţat 
de Comisia Europeană, Directorate General Justice, Freedom and Security. Proiectul este 
coordonat de Transparency International Secretariat în parteneriat cu chaptere TI din 12 ţări 
ale UE. Acesta are obiective: 

1. Oferirea unei imagini globale asupra mecanismelor actuale şi a factorilor de influenţă, 
precum şi a contextul în care acestea operează, ducând la dezvoltarea unui corp de 
cunoştinţe comprehensiv şi integrat precum şi a unor bune practici în privinţa prescrierii 



faptelor de corupţie. Aceasta presupune efectuarea unui sondaj la nivelul UE, precum şi a 
unei analize aprofundate pentru fiecare dintre cele 12 state membre implicate în proiect.  

2. Promovarea bunelor practici către principalii stakeholderi, incluzând, printre alţii, iniţiatorii 
de politici publice, instituţiile guvernamentale, sectorul privat şi alte ONG-uri. Obiectivul va fi 
urmărit printr-o serie de întâlniri la nivel naţional cu aceştia, activităţi de diseminare şi lansarea 
internaţională a raportului de bune practici.   

Activităţile presupun: 

1. Crearea de termeni de referinţă comuni pentru analiza prescripţiei infracţiunilor de corupţie 
precum şi a contextului de operare a acestora. 

2. Realizarea unui sondaj pe bază de chestionar în toate statele membre UE pentru oferirea 
unei viziuni globale asupra legislaţiei-cheie şi a problemelor comune.  

3. Analiza aprofundată a prescripţiei infracţiunilor de corupţie şi a contextelor în care acestea 
operează în 12 state membre UE.  

4. Împărtăşirea şi discutarea rezultatelor analizelor derulate la nivel naţional precum şi a celor 
mai bune practici în materia prescripţiei din alte state UE şi non-UE la o masă rotundă cu 
experţi în materie.  

5. Promovarea raportului de bune practici prin activităţi precum întâlniri cu iniţiatorii de politici 
publice şi asociaţii ale oamenilor de afaceri, apariţii media, articole, website-uri, 
evenimente/seminarii adiţionale, prezentări (lista este ilustrativă, activităţile concrete urmând a 
fi decise în cadrul întâlnirii de planificare). 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Decembrie 2009 – Decembrie 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator de proiect (România) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Managementul la nivelul României al proiectului Promoting Participative Democracy through 
Advocacy and Legal Aid Centres. Proiectul este implementat de Universitatea Konstantz 
(Germania), Universitatea Warwick (UK), Transparency International – Secretariat, şi 
chapterele Transparency International din România, Azerbaijan, Bosnia şi Herţegovina, 
Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, Irlanda şi Lituania. 

Numele angajatorului Transparency International România| Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Ianuarie – Iunie 2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator de proiect (România) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Managementul la nivelul României al proiectului Excellence and Integrity in Public 
Procurement, finanţat de Comisia Europeană – OLAF (coordonat de Transparency 
International Secretariat în parteneriat cu chapterele TI din 9 ţări ale UE). 

Numele angajatorului Transparency International România| Asociaţia Română pentru Transparenţă  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Ianuarie 2009 – Ianuarie 2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul „Blowing the Whistle Harder: Enhancing the Whistleblower Protection”, finanţat de 
Comisia Europeană, Directorate General Justice, Freedom and Security. Proiectul a presupus 
promovarea şi dezvoltarea de bune practici pentru protecţia şi sprijinul avertizorilor de 
integritate – îmbunătăţirea protecţiei avertizorilor de integritate prin dezvoltarea şi promovarea 
implementării de bune practici în 9 state membre UE. Activităţile desfăşurate au fost: 



1.Crearea de termeni de referinţă comuni pentru analiza legislaţiei privitoare la protecţia 
avertizorilor de integritate, precum şi cu privire la implementarea acesteia în opt state membre 
UE (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, România, Slovacia). 

2.Realizarea analizei legislative naţionale cu privire la protecţia avertizorilor de integritate, 
precum şi cu privire la implementarea acesteia  

3.Input în organizarea unei mese rotunde pentru dezbaterea rezultatelor obţinute în analizele 
naţionale, precum şi a bunelor practici în alte state membre UE sau din afara Uniunii (ca 
Franţa, Elveţia, Marea Britanie, Statele Unite) 

4.Promovarea Raportului de bune practici prin activităţi ca mese rotunde cu decidenţi şi 
asociaţii de afaceri, apariţii în presă, website-uri, seminarii, prezentări, evenimente adiţionale 
(activităţile concrete vor fi stabilite ulterior, împreună cu partenerii în proiect) 

5.Consiliere individualizată în cadrul Centrului de Asistenţă Anticorupţie pentru Cetăţeni 
(ALAC) 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Ianuarie 2009 – 2011 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Manager de proiect (ianuarie 2009-martie 2010) şi specialist pe termen scurt în politici publice 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul finanţat din POSDRU „Parteneri sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi 
incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti Ilfov”. Proiectul presupune coordonarea activităţilor 
din cadrul Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov 

Numele i Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Septembrie 2008 – Mai 2009 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul finanţat de Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă „Controlul şi prevenirea 
managementului defectuos al fondurilor europene. Instruirea personalului însărcinat cu 
implementarea programelor de asistenţă structurală în România”:  

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 
  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Martie 2007 – Martie 2009  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Expert  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul Independent assistance in the field of ensuring the quality of the public procurement 
process and contract implementation. Proiect de asistenţă tehnică pentru Oficiul de Plăţi şi 
Contractare Phare. 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Decembrie 2006 – februarie 2007 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Key Expert 3 

Activităţi şi Proiectul „Îmbunătăţirea luptei împotriva corupţiei” finanţat de Comisia Europeană prin 



responsabilităţi 
principale 

programul EuropeAid, care a avut drept obiective conştientizarea publicului cu privire la 
riscurile corupţiei, care vizează societatea românească şi educarea publicului, precum şi a 
reprezentanţilor serviciilor publice, mediului de afaceri, sistemului de educaţie, stemului 
sanitar şi sectorului judiciar cu privire la consecinţele negative ale corupţiei şi 
responsabilizarea lor de a lupta împotriva corupţiei, prin informarea cu privire la mijloacele 
legale de acţiune. Activităţile au presupus: 

1. O campanie naţională de informare şi o strategie de comunicare adresată serviciilor 
publice, mediului de afaceri, sistemului de educaţie, sistemului sanitar, sistemului judiciar. 

2. Campanii de informare în sectorul judiciar, al internelor şi administraţiei publice, muncă şi 
finanţe, educaţie şi sănătate publică 

3. Instruirea personalului din cadrul celor 6 ministere vizate cu privire la tehnicile de 
comunicare şi modul de derulare a unei campanii de informare 

Numele angajatorului Transparency International România|Asociaţia Română pentru Transparenţă 
  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada Martie 2007-februarie 2007 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Short Term Local Expert  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectul “Assistance to set up an efficient legal aid system” finanţat de Comisia Europeană 
prin programul EuropeAid. Implementarea proiectului a presupus acordarea de asistenţă 
tehnică Ministerului Justiţiei în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituţional de 
asistenţă juridică gratuită şi a nivelului de conştientizare de către diverse categorii de 
populaţia.  
Printre activităţile propuse se numără: evaluarea cadrului legislativ şi instituţional de asistenţă 
juridică gratuită în materie civilă şi penală; organizarea unor workshop-uri pentru identificare 
de propuneri bazate pe modele de bune practici comunitare pentru asigurarea eficacităţii şi 
calităţii sistemului de asistenţă juridică gratuită; elaborarea unui studiu de fezabilitate a 
propunerilor formulate; derularea unui program pilot într-o instanţă şi organizarea unei 
campanii extinse de conştientizare printre avocaţi, magistraţi, executori judecătoreşti, şi 
publicul general (i.e. seminari, materiale informative, etc.). 

Numele angajatorului Consultant: Consorţiul internaţional format din GDSI Limited (lider), Legal Aid Board şi 
Transparency International Romania 
Beneficiar: Ministerul Justiţiei 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Organizaţie non-guvernamentală 

  

Perioada 2001- 2004 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Purtător de cuvânt 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Relaţii cu mass-media, sector ONG, alte instituţii publice, organizaţii internaţionale 
- editarea declaraţiilor, comunicatelor şi informaţiilor furnizate către mass-media de către 
ANFP  
- propuneri tematice şi iniţierea conferinţelor de presă ale Agenţiei, pregătire materialelor şi a 
punctelor de discuţie pentru conferinţă, cu aprobarea Preşedintelui 
- asigurare dialogului cu sectorul ONG 
- dezvoltarea campaniilor de imagine pentru Agenţie  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
Strada Smardan nr. 3 (etajele 2,3 si 4), Sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Administraţie publică  

  

Perioada  2003-prezent 2005  

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Trainer 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

 Training specializat pentru funcţionari publici (etică profesională şi transparenţă în     
 administraţia public, leadership şi abilităţi manageriale, management public) 



principale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul Naţional de Administraţie 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Training  

  

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Şef Serviciu Contacte şi Relaţii 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Coordonare Birou Protocol, Birou documentare si informare cetateni, Birou Audiente, Birou de 
presa 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Primăria Municipiul Bucureşti – Cabinetul Primarului General 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Administraţie publică  

  

Perioada 1998-1999 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Coordonator Programe 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Român pentru Comunicare 

Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul 
ocupat 

redactor DEI – Jurnal 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Ştiri interne  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Televiziunea Română  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Mass-media  

Perioada  1996-1997 

Funcţia sau postul 
ocupat 

redactor la Canalul România Actualităţi – Radiojurnal 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 Ştiri interne 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Radiodifuziunea Română – 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Mass-media  

Perioada  1995-1996 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Redactor 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Pagina politică, Editorial  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cotidianul Cronica Română 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Mass-media 

Educaţie şi 
formare 

 

  



Perioada 2002-2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Drept şi Ştiinţe Administrative. Titlul tezei „Instrumente şi mecanisme de 
perfecţionare a funcţiei publice” 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Doctorat (studii post-universitare) în domeniul Drept şi ştiinţe administrative  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Master Spaţiul Public European  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

Perioada 1999-2002 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în ştiinţe juridice  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Universitatea Danubius Galaţi, Facultatea de Drept   

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

Perioada Noiembrie 2003 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Bursier Comisia de la Veneţia – Reforma în Europa de Este – MIB – Trieste  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în ştiinţe administrative  

Disciplinele 
principale studiate / 

competenţe 
profesionale 

dobândite 

Drept administrativ, Drept civil, Funcţia publică, Drept constituţional, 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitar  

  

Aptitudini şi 
competenţe 

 



personale 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, franceză 

Autoevaluare  

Nivel european (*)  

Limba  Înţelegere Vorbire Scriere 

ă 
 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba englez  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator  
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent  

C2 
Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent  

  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 Abilităţi de comunicare şi mediere, spirit de iniţiativă, capacitate de lucru sub presiune, 
adaptabilitate, flexibilitate, experienţă în lucru cu echipe  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

 Aptitudini organizatorice dezvoltate în cadrul activităţilor desfăşurate în calitate de 
coordonator programe şi funcţii de conducere. 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, MS Outlook), Photoshop, Corel 
Draw 

  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

 

 

Informaţii 
suplimentare 

- Membru al Adunării Generale Transparency International din 2005 până în prezent 
- Membru în Comisia Guvernamentală pentru Managerii Publici 
- Membru în Comitetul strategic al Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 
- Trainer pentru funcţionarii publici de conducere în cadrul programelor Institutului 
Naţional de Administraţie 
- Expert politici publice anticorupţie 

 
Cărţi şi apărute şi în curs de apariţie (selecţie): 

- Enhancing Judiciary`s Ability to Curb Corruption – a Practical Guide, Transparency 
International Romania – TI Centre of Expertise:Integrity, Independence and 
Accountability of the Judiciary, 2015 

- Studiul privind Sistemnul Naţional de Integritate în Romania, Transparency 
International Romania, 2012 

- Integrity and resistance to corruption of the law enforcement bodies in SE European 
Countries, Transparency International Romania, 2010 

- Sistemul Naţional de Integritate, Transparency International Romania,2009-2010   
- Raportul Naţional asupra Corupţiei, Transparency International Romania, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 
- Integritatea şi rezistenţa la corupţie a sistemului judiciar penal în ţările Europei de Sud 

Est, Regional Cooperation Council, 2010 
- Alternative to Silence. Whistleblowers protection in 10 EU states, Transparency 

International, 2009 
- Ghid de integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene;- 

Transparency International Romania, Editura Afir, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-
7714-53-4 

- Ghid de integritate în administrarea sistemului judiciar ;- Transparency International 
Romania, EdituraAfir, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-7714-55-8 

- Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar – Transparency 
International Romania 2007 



- Ghid de integritate în justiţie - Transparency International Romania, Editura Afir, 
Bucureşti, 2006, ISBN 973-7714-26-1 

- Şcoala – un sistem de integritate – Editura Afir, Bucureşti 2006, ISBN 973-7714-22-9  
- Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar – Transparency 

International Romania 2006 
- Ghid de integritate şi bune practici privind achiziţiile publice – Transparency 

International Romania 2005 
- Ghid privind protecţia avertizorilor de integritate – Editura Afir, Bucureşti 2005, ISBN 

973-7714-20-2 
- Percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar – Transparency 

International Romania 2005 
- Teoria Funcţiei Publice – Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul ID sub 

coordonarea Prof.univ. dr. Ion Popescu alături de asist. Univ. drd. Mădălina Bonteanu 
- Ghid anticorupţie pentru cetăţeni – Transparency International Romania, 2004 
- Deontologia funcţiei publice – Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul ID 

Editura SNSPA, 2002, sub coordonarea Prof.univ. dr. Ion Popescu 
- Protocol, Corespondenţă Secretariat în administraţia publică – Editura Lumina Lex, 

2000 
- 42 de Articole şi studii de specialitate  
- Analiză şi prognoză în administraţia publică - EdituraTribuna Economică (în curs de 

apariţie) 
- Statutul Funcţionarilor publici europeni – Editura Lumina Lex (în curs de apariţie) 

 
Participări la evenimente naţionale (selecţie):  
 
În cadrul proiectului „Formare pentru magistraţii români în dreptul european al concurenţei”: 

 07.03.2012 - focus-grupul organizat pentru identificarea corectă şi completă a nevoilor 
de formare în domeniul concurenţei pentru judecători 

 25-26-27 Mai 2012. – sesiune de training la Târgu Jiu 
 22-23-24 Iunie 2012 - sesiune de training la Constanta 
 28 -29-30 septembrie 2012 - sesiune de training la Sibiu 

 
10.07.2014 – conferinţă în domeniul dreptului concurenţei 
 
Participări la evenimente internaţionale (selecţie):  
 

TI-Network(Bucharest-Berlin) Noiembrie 2004-Februarie 2005 participare 
workshopuri pe tema anticorupţiei, colaborare 
cu  TI-Secretariat pentru elaborarea manualului 
de proceduri pentru ALAC  

Macedonia  Mai 2004 – co-trainer „Cum să implementezi 
programe anticorupţie pentru cetăţeni”, 
organizat de TI-Chapters din Croaţia, Bosnia, 
Macedonia 

Germania Noiembrie 2005- speaker la Conferenţia Anuală 
Anticorupţie 

Bruxelles Martie 2006 – Întâlnire de pregătire a raportului 
de ţară pentru Justiţie şi Afaceri Interne 

Italia  Mai 2006 Comisia de la Veneţia – Participant şi 
raportor la workshop-ul „Eforturi concentrate la 
nivel european pentru lupta împotriva corupţiei” 
– Trieste  

Grecia  Iunie 2006 – European Public Law Working 
group – Conferinţa  „Lupta împotriva corupţiei în 
România – Studiu de caz”  

Romania; Bucureşti Iulie 2006 –  Trainer şi responsabil cu 
organizarea Workshopului Anticorruption and 
Legal Advice – cu participarea Bosniei 
Hertzegovina, Bulgariei, Croatiei, Republicii 
Moldova, României şi Serviei  

Azerbaijan, Baku Mai 2007 – Întâlnirea Regională a Transparency 
International din Europa şi Asia Centrală 

Romania, Sovata Iulie 2007- Trainer „Scoala de vara a tinerilor 
magistrati din sud-estul Europei”, organizata de 
Stability Pact Anti-corruption Initiative (SPAI) 



Indonesia, Bali Octombrie 2007 – Speaker în trei paneluri, 
Conferinţa internaţională anticorupţie  

Grecia Noiembrie 2007 – European Public Law Center   
Letonia, Riga Noiembrie 2007- Conferinta Etica şi Democratie 

organizat de Ambasada Canadei 
Indonesia, Bali Ianuarie 2008 – Conferinta Statelor Parte la 

Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei  
Cehia, Praga  29 iunie – 01 iulie 2008 Annual Meeting of the  

Boards of the CEELI Institute 
Dakar, Senegal  Iunie 2008 - Atelierul „Participarea societăţii 

civile în lupta împotriva corupţiei”, organizatori 
fiind Transparency International şi Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei 

Atena, Grecia Septembrie 2008 – Academy of European 
Public Law 

Chisinau, Republica Moldova  Septembrie-Octombrie 2008–Trainer,  Academy 
for Education Development , „Strengthening 
Civil Society Monitoring Capacity in Moldova”,  
Program de training şi asistenţă tehnică în 
domeniul Campaniilor Anti-Corupţie 
 

Bucureşti, România  Octombrie 2008 - National Democratic Institute, 
trainer în cadrul programului „Participarea 
Politică a Rromilor din România”” 

Berlin, Germania  Decembrie 2008 – Procurement Monitoring 
Workshop 

Bruxelles, Belgia  Decembrie 2008- Excellence and Integrity in 
Public Procurement 

Berlin, Germania  Decembrie 2008- Business Ethics Workshop  
 
 

 


