
Pagina 1 / 8 - Curriculum vitae  
Rătezanu Ionuț - Victor  

 
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rătezanu Ionuț-Victor 

Adresă(e) Sat Cîlnicu de Sus nr. 157, Comuna Cîlnic, Județul Gorj, România 

Mobil   +40760278899    

E-mail(uri) ratezanu.ionut@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.08.1990 

Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 12.05.2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Gestionarea activității asociației. 
Coordonarea echipei care se ocupă de custodia sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de 
pe Valea Ilfovului. 
Coordonarea echipei care se ocupă de implementarea proiectului „Conservarea 
biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”, finanțat 
prin POIM 2014-2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1. 
Identificarea de surse de finanțare pentru desfășurarea activităților asociației. 
Elaborarea de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile aferente scopului 
asociației. 
Reprezentarea asociației în relația cu terții. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

ASOCIAȚIA PENTRU MEDIU ȘI EDUCAȚIE (AME) 
București, tel: +40760278899, e-mail: asociatiapentrumediu@gmail.com 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

ONG 

Perioada 05.08.2013 – 01.04.2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert în economia mediului în cadrul unității de implementare a două proiecte finanțate 
prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013: 
-Managmentul ariei protejate Muscelele Argeșului – cod SMIS-CSNR 43518; 
-Conservarea patrimoniului natural al sitului de importanță comunitară Râul Vedea – cod 
SMIS-CSNR 43507. 

mailto:ratezanu.ionut@yahoo.com
mailto:asociatiapentrumediu@gmail.com
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Monitorizarea activităților preliminare de elaborare a planurilor de management: 
inventariere, cartare, evaluarea stării de conservare, protocoale de monitorizare, studii socio-
economice, etc. 
Realizarea și susținerea de prezentări PowerPoint în cadrul diferitelor evenimente de 
conștientizare și informare, precum și dezbateri publice pe tema măsurilor de management 
ce vor fi incluse în Planurile de management, pentru comunitățile locale și factorii interesați 
din raza siturilor Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeșului și ROSCI0386 Râul Vedea. 
Introducerea datelor în aplicația IBIS. 
Participarea la elaborarea caietelor de sarcini pentru activitățile tehnice. 
Participarea la întocmirea cererilor de rambursare/plată. 
Întocmirea rapoartelor de progres a activitățlior cu caracter tehnic. 
Elaborarea periodică a rapoartelor solicitate de finanțator, rapoarte la nivel intermediar 
pentru proiectele / activitățile de mediu realizate, precum și a rapoartelor trimestriale/anuale 
pentru propria activitate. 
Avizarea periodică a documentelor elaborate de subcontractanți. 
Monitorizarea prin deplasări în teren a stadiului contractelor. 
Verificarea conformității documentelor transmise transmise de către beneficiar. 
Asigurarea sprijinului în întocmirea rapoartelor tehnice/progres și pregătirea documentelor 
pentru misiunea de audit. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ, Str. Berzei, Nr. 16 A, Sector 1, București, 
tel: 021/3118433, fax: 0213118434, website: www.musceleleargesului.a-r-c.ro, e-mail: 
contact@a-r-c.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

ONG 
 

Perioada 10.10.2012 – 01.04.2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert în economia mediului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Membru din echipa care a elaborat Planurile de management aferente siturilor Natura 2000 
ROSCI0014 Bucșani și ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului. Planuri de management 
realizate în cadrul proiectului ”Planuri de management pentru siturile Natura 2000: 
ROSCI0014, ROSCI0106, ROSCI0203” cod SMIS-CSNR 35636, co-finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial MEDIU 2007-2013. 
(Realizarea studiilor socio-economice, obținerea informațiilor din amenajamentele silvice, 
situația juridică a terenurilor, administratori și gestionari, activităţi cu potenţial impact, 
evaluarea stării de conservare, stabilirea măsurilor de conservare și a planului de activități, 
vizite pe teren etc.) 
 
Intermedierea relaţiei dintre Agenția Română de Consultanță și Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor în procesul de aprobarea a planurilor de management prin ordin de ministru 
(transmiterea Planurilor de management către MMAP, formularea răspunsurilor la adresele 
MMAP și celorlalte entități implicate în dezbaterea interministerială, referitoare la Planurile 
de management). 
 
Derularea procedurii SEA, conform H.G. 1076/2004, pentru planurile de management 
(înregistrarea pe site-ul ANPM: raportare.anpm.ro, transmiterea notificărilor către APM-
urile care au condus procedura, publicarea anunțurilor în mass-media, participarea la 
ședințele CSC (comitetul special constituit), formularea răspunsurilor la adresele factorilor 
interesați de Planurile de management)  
 
Realizarea și susținerea de prezentări PowerPoint în cadrul diferitelor evenimente de 
conștientizare și informare, precum și dezbateri publice pe tema măsurilor de management 
ce vor fi incluse în Planurile de management, pentru comunitățile locale și factorii interesați 
din raza siturilor Natura 2000 Bucșani și Lunca Mijlocie a Argeșului. 

http://www.musceleleargesului.a-r-c.ro/
mailto:contact@a-r-c.ro
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Coordonatorul  echipei care a elaborat Regulamentele siturilor Natura 2000 ROSCI0014 
Bucșani, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului și ROSCI0386 Râul Vedea, regulamente 
ce se află depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru emiterea ordinului de 
ministru. 
 
Întocmirea rapoartelor anuale de activitate pentru siturile Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani, 
ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași și 
ROSCI0386 Râul Vedea și transmiterea acestora autorităților competente în domeniul 
protecției mediului, în conformitate cu Anexa 5 la Ordinul ministrului mediului și 
schimbărilor climatice nr. 1052 din 3 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire 
în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Membrul din echipa care a întocmit dosarele de candidatură pentru obținerea custodiei 
siturilor Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani și ROSCI0386 Râul Vedea, în conformitate cu 
Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea 
Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate; 
 
Susținerea dosarului de candidatură pentru obținerea custodiei siturilor Natura 2000 
ROSCI0014 Bucșani și ROSCI0386 Râul Vedea, în conformitate cu Ordinul ministrului 
mediului și schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de 
atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate; 
 
Întocmirea sistemelor de tarifare, conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 
3836 din 08/11/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către 
administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, 
pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi 
filmatul în scop comercial, percepute de Agenția Română de Consultanță în calitate de 
custode al siturilor Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a 
Argeșului, ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași și ROSCI0386 Râul Vedea, în 
conformitate cu Art. 30 (3), (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, tarife ce au fost aprobate de Ministeul Mediului și Schimbărilor Climatice (așa 
cum se numea la momentul aprobărtii tarifelor). 
 

 Întocmirea dosarului necesar pentru eliberarea legitimațiilor de custode, pentru siturile 
Natura 2000 ROSCI0014 Bucșani, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului, ROSCI0203 
Poiana cu narcise de la Negrași și ROSCI0386 Râul Vedea, de către Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, în conformitate cu Art. 28 din Ordinul ministrului mediului și 
schimbărilor climatice nr. 1052 din 3 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire 
în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Participarea la controalele efectuate de Garda de Mediu, în siturile Natura 2000 ROSCI0014, 
ROSCI0106, ROSCI0203 și ROSCI0386, în conformitate cu Art. 25 din OUG nr. 57/2007 cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Participarea la sedințele comitetului special constituit (CSC), conform Hotărârii de Guvern 
nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe ce se doresc a fi relizate pe raza siturile Natura 2000 deținute în custodie 
de Agenția Română de Consultanță. 
 
Vizitarea amplasamentelor diferitelor proiecte ce urmau a se realiza în vecinătatea și pe raza 
siturilor Natura 2000 deținute de Agenția Română de Consultanță și participarea la sedințele 
comisiei de analiză tehinică (CAT) conform Hotărârii de Guvern nr. 445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată şi 
completată prin Hotărârea de Guvern nr. 17 din 11 ianuarie 2012. 
 

http://idrept.ro/00164629.htm
http://idrept.ro/00164629.htm
http://idrept.ro/00164629.htm
http://idrept.ro/00164629.htm
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 Emiterea avizului custodelui în conformitate cu Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului 
și schimbărilor climatice nr. 1052 din 3 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de 
atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Realizarea site-ului de internet www.musceleleargesului.a-r-c.ro 
 
Intermedierea relaţiei dintre Agenția Română de Consultanță și autoritățile competente în 
domeniul protecției mediului ( Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională 
pentru Prorecția Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Giurgiu, Argeș și 
Teleorman, Garda Națională de Mediu – Comisariatele județene Dâmbovița, Giurgiu, Argeș) 
în ceea ce privește custodia ariilor protejate pe care ARC le deține. 
 
Participarea la dezbaterile publice, desfășurate la sediul Ministerului Fondurilor Europene,  
privind Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 4 - "Protecția mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate 
istoric, Obiectivul Specific 4.1. "Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 
prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate" a POIM 2014-
2020. 
 
Introducerea datelor în aplicația IBIS. 
 
Formularea de observații la propunerile de acte normative de pe site-ul Ministerului 
Mediului:  
- O.U.G. nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordinul 1052/2014, cu modificările și completările ulterioare;  
- H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a 

ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe 
care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin 
amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a 
pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000; 

- H.G. privind stabilirea mecanismului de evaluare, aprobare, revizuire a planurilor de 
management și regulamentelor ariilor naturale protejate. 

 
Formularea de observații Ministerului Fondurilor Europene cu privire la Ghidul Solicitantului 
aferent POIM 2014-2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1. 

 
Membru în Grupul de lucru de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) înființat 
pentru elaborarea actelor legislative referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea 
Agentiei Naționale a Ariilor Naturale Protejate (ANANP) 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 

 
AGENȚIA ROMÂNĂ DE CONSULTANȚĂ, Str. Berzei, Nr. 16 A, Sector 1, București, 
tel: 021/3118433, fax: 0213118434, website: www.a-r-c.ro, e-mail: mediu@a-r-c.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG 

 

 

Perioada 

 
09 – 27 mai 2011 

Funcţia sau postul ocupat Practicant 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Timpul fiind unul foarte scurt, activitatea desfășurată în cadrul APM Gorj a fost una de 

familiarizare cu legislația în domeniul protecției mediului. 

Activitatea s-a desfășurat în cadrul următoarelor compartimente:  

- Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu sub îndrumarea doamnei consilier Simion 

Margareta și                  

- Compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane sub îndrumarea 

domnului consilier Mocîrcioiu Aristide-Ionuț. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ, Str. Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, 

județul Gorj, tel: 0253/215.384, fax: 0253/212.892, e-mail: office@apmgj.anpm.ro, website: 

www.apmgj.anpm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public 

 

http://idrept.ro/00164629.htm
http://idrept.ro/00164629.htm
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar
http://old.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar
http://www.a-r-c.ro/
mailto:office@apmgj.anpm.ro
http://www.apmgj.anpm.ro/
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Educaţie şi formare 
 

Perioada 2014 – prezent doctorand al facultății de Economie Teoretică și Aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI / FACULTATEA DE 
ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ 
 

Perioada 28-29.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare pentru creșterea capacității de identificare a coridoarelor ecologice la nivel 
local, gestionarea și monitorizarea coridoarelor ecologice. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Identificarea, gestionarea și monitorizarea coridoarelor ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul proiectului „Coridoare ecologice pentru 
habitate și specii în România” COREHABS, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014. 

Perioada 16-20.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupația „Expert achiziții publice” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, Elaborarea documentelor de specialitate, 
Analizarea legislației aplicabile specifice, Planificarea achizițiilor publice, Derularea 
procedurilor de atribuire, Finalizarea procedurilor de atribuire,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

G.S. TRAINING SERV S.R.L. 

Perioada 18 – 22.11.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupația „Asistent Relații Publice și Comunicare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategia și planificarea pentru comunicare, Abilități de comunicare interpersonală, 
Aptitudini de comunicare scrisă, Comunicarea eficientă, Comunicarea Bidirecțională, Tipuri 
specifice de comunicare, Cum vorbim cu mass-media, Canale de comunicare online. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

S.C. PROPARK ARII PROTEJATE S.R.L. în cadrul proiectului  „Manageri  Eficienți 
pentru o Rețea Natura 2000 eficientă”  - EME Natura 2000” finanțat de Comisia Europeană 
prin programul LIFE + Informare și Comunicare. 
 

Perioada 07 – 12.09.2015 și 21 – 26.10.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupația „Specialist Arii Protejate” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificare strategică, Managementul operațional al ariei protejate, Legislație pentru Aria 
Protejată, EIA și SEA, Managementul conservării, Managementul financiar: planificare, 
raportare, finanțare, Comunicarea în cadrul echipei de lucru, Managementul resurselor 
umane, Managementul voluntarilor, Analiza și comunicarea cu factorii interesați, Relația cu 
comunitățile din interiorul și jurul ariei protejate, Educație și animație pentru natură, 
Interpretarea naturii, Turism durabil, ecoturism și managementul vizitatorilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. PROPARK ARII PROTEJATE S.R.L. în cadrul proiectului „Creșterea oportunităților de 
educație în domeniul dezvoltării durabile pentru managerii de arii protejate din România” 
finanțat de Fundația Federală Germană pentru Mediu (DBU - Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt). 
 

Perioada 17 – 20.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pentru ocupația „Manager de proiect” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectelor, 
Planificarea activităților și șabloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor și a 
resurselor operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, 
Managementul riscului, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în 
cadrul proiectului, Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

SC COREX & C.B. SRL 
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Perioada 2012 – 2014 

Calificarea / diploma obţinută Dilpmă de masterat (Economie Ecologică) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

 

Evaluarea capitalului natural, Managementul proiectelor europene, Politici de mediu, 
Analiza datelor de mediu, Economia resurselor naturale, Managmentul capitalului natural, 
Strategii de consum durabil, Economia transferului de cunoaștere, Evaluarea impactului 
ecologic, Gestiunea riscurilor ecologice, Managementul rețelelor ecologice, Evaluarea și 
auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI /  
FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI 
 

 
Perioada 

 
2012 – 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC, Nivelul II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Didactica domeniului și dezvoltării în 
didactica specialității, Consiliere și orientare, Proiectarea și managementul programelor 
educaționale, Managementul organizației școlare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI /  
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Perioada 14 – 17.04.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de formare profesională ”PROTECȚIA NATURII ȘI 
PLANURI DE MANAGEMENT PT ARII PROTEJATE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aspecte legislative referitoare la: 
- constituirea ariilor ptorejate (OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare); 
- administrarea ariilor naturale protejate (Ordinul MMSC nr. 1470/2013); 
- elaborarea planurilor de managment pentru ariile naturale protejate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în colaborare cu SC COREX & C.B. SRL 

Perioada 11 – 14.02.2014  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de formare profesională ”COMUNICAREA ÎN 
CADRUL CAMPANIILOR DE MEDIU” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aspecte legislative referitoare la informarea și publicitatea în cadrul proiectelor finanțate 
prin POS MEDIU 2007 - 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în colaborare cu SC COREX & C.B. SRL 

Perioada 2009 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență – LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE în domeniul ECONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Microeconomie, Macroeconomie, Management, Marketing, Contabilitate, Ecologie, 
Economia Mediului, Agromarketing, Analiză economico-financiară, Operatori și 
comunicare în managementul mediului, Dezvoltare rurală și regională, Ecomarketing, 
Politica agricolă comună, Politici ecologice.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI /  
FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI 

Perioada 2009 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC, Nivelul I 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Psihologia educației, Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia 
curriculumului, Pedagogie II – Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia 
evaluării, Didactica specialității,  Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în 
învățământul preuniversitar obligatoriu, Managementul clasei de elevi. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI /  
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Perioada 2005 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

COLEGIU NAȚIONAL GEORGE COȘBUC, MUNICIPIUL MOTRU, JUDEȚUL GORJ 

Rezultate reprezentative 
obținute 

 

 

Articole publicate în reviste de 
specialitate recunoscute de 
către CNCSIS 

Alina Zaharia, Ionuţ-Victor Rătezanu, ”Analysis of the degree of achievement of  ”Europe 
2020” targets”, CALITATEA acces la succes, ISSN 1582-2559, Vol. 15, Nr. 139 – april 
2014, pag. 91-94. 
Ionuţ-Victor Rătezanu, ”Sectorul deșeuri din România la sfârșitul perioadei de programare 
2007-2013”, CALITATEA acces la succes, ISSN 1582-2559, Vol. 17, Nr. 151 – april 2016, 
pag. 22-27. 

Premii și distincții Premiul I la sesiunea de cercetări științifice studențești, secțiunea masterat, a facultății de   
Economie Agroalimentară și a Mediului,  desfășurată în perioada 12-13 aprilie 2013, cu 
tema: Oportunități de afaceri în economia verde. Exemple de bune practice. 
 
Premiul al II-lea la sesiunea de cercetări științifice studențești, secțiunea masterat, a facultății 
de Economie Agroalimentară și a Mediului, desfășurată în perioada 11-12 aprilie 2014, cu 
tema: Impactul fondurilor europene asupra ariilor naturale protejate din România. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Foarte bune abilități de comunicare; 

Dispus de a învăța și a mă pregăti mai departe, deschis la lucruri noi; 

Indemanarea de a lucra ca membru al unei echipe și, de asemenea, de a o coordona; 

Abilitate de a comunica esențialul, bune capacități de raportare; 

Capacitatea de a lucra în condițiile unor restricții de timp; 

Abilităţi de negociere şi încheiere de contracte;  

Proactiv, dinamic, gândire flexibilă; 

Bune capacități analitice. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a coordona o echipă (Atât în cadrul realizării Regulamentelor siturilor Natura 
2000 ROSCI0014 Bucașani, ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului și ROSCI0386 Râul 
Vedea cât și în cadrul acțiunilor de ecologizare a siturilor Natura 2000 ROSCI0106 Lunca 
Mijlocie a Argeșului, ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negrași, ROSCI0326 Muscelele 
Argeșului și ROSCI0386 Râul Vedea) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Lucrul cu diverse aplicații informatice, cum ar fi Microsoft Office (Excel, Outlook,  
PowerPoint, Word), diverse browsere Internet. 
Tastare rapidă, lungă experiență în utilizarea computerului. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Ușurința de a identifica puncte tari și punct slabe. 
Abilitatea de a merge până la capăt pentru rezolvarea problemelor 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 2009 
  

Anexe Anexele (copii după diplome) pot fi furnizate la cerere. 

 
 
 

 
  


