
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume   DOBROTĂ Carmen-Elena 

Adresă    Bucureşti, sector 5  
Telefon 0040 729 012 676   

Fax 0040 318172057 
E-mail dobrotacarmen@yahoo.com  

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 
 

 

14.05.1977 

Experienţa profesională  

Perioada Februarie 2011 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Managementul fondurilor europene alocate României din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 și Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Numele şi adresa angajatorului   Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sector 
1, Bucureşti 
  Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative (DDCA) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie 

Perioada Februarie 2010 – ianuarie 2011 
Funcţia sau postul ocupat Director cabinet 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
consilierea secretarului de stat pentru comunităţile locale pe problemele specifice 
unităţilor administrativ teritoriale, relaţiei cu structurile asociative şi dialog social, 
ajutorului de stat pentru care Ministerul Administrației și Internelor este iniţiator sau 
furnizor, parcurilor industriale, reglementării şi monitorizării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; consilierea pe probleme specifice de reformă a administraţiei 
publice, politici fiscale şi bugete locale și accesarea fondurilor structurale de către 
structurile și autoritățile administrației publice. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sector 1, Bucureşti 
Cabinetul  Secretarului  de Stat pentru Comunităţile Locale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie 



 

  

Perioada Ianuarie 2009 – februarie 2010 
Funcţia sau postul ocupat Inspector principal 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Planificarea, organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor la structurile 
subordonate Ministerului Administrației și Internelor - segmentul administrație publică, în 
scopul evaluării acestora; elaborarea materialelor de analiză-sinteză la nivelul Corpului 
de Control al Ministrului; monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de către structurile 
evaluate. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sector 1, Bucureşti 
Corpul de Control al Ministrului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație - analiză, monitorizare și control  

Perioada Martie 2008 – ianuarie 2009 
Funcţia sau postul ocupat Consilier, inspector principal 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asigurarea vizibilităţii acţiunilor întreprinse de către ministru precum şi de către 
secretarii de stat ai Ministerului Administrației și Internelor; relaţionarea cu mass-media 
cu privire la agenda conducerii instituţiei şi la activitatea acesteia; organizarea 
conferinţelor de presă şi briefing-urilor conducerii ministerului pe teme de interes 
naţional şi internaţional. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administraţiei şi Internelor, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sector 1, Bucureşti 
Oficiul Purtătorului de Cuvânt 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație - Comunicare şi relaţii publice  

Perioada Octombrie 1999 – martie 2008 
Funcţia sau postul ocupat Consilier principal – Arhivist 

execuţie - Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale; Serviciul Documentare, 
Publicaţii şi Activităţi Ştiinţifice 
purtător de cuvânt 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Descrierea documentelor în limba franceză şi realizarea inventarelor arhivistice; 
documentarea, identificarea şi pregătirea materialului arhivistic în vederea realizării 
expoziţiilor; realizarea de cataloage de expoziţie, pliante, afişe, invitaţii şi alte lucrări de 
popularizare şi publicitate; redactor (Revista Arhivelor, Buletinul de Informare şi 
Documentare Arhivistică); executarea lecturii „bun de tipar”; alcătuirea de studii, 
comunicări, referate, articole, prezentări şi alte materiale destinate publicării, 
popularizării tezaurului arhivistic prin radio, TV, presă sau prin sesiuni sau simpozioane 
ştiinţifice. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Administrației și Internelor - Arhivele Naţionale – B-dul Regina Elisabeta, 
nr.49, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Cercetare-documentare 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 2002-2003 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative – Departamentul de Relaţii 
Internaţionale 



 

  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Relaţii internaţionale şi Integrare Europeană 

Tipul calificării/diploma 
 obţinută 

Diplomă de studii postuniversitare 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 

Studii postuniversitare 

Perioada 1995-1999 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Facultatea de Arhivistică, Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Arhivistică – istorie 

Tipul calificării/diploma 
 obţinută 

Diplomă de licenţă arhivistică-istorie 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învăţământ 

 

Studii universitare 

Perioada  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Aprilie 2017 
L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA) 
 
 
Les nouvelles relations administration et citoyens (Cycle international spécialisé 
d’administration publique) 
 
Certificat de specialitate 
 
Program de perfecționare 

Perioada  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Octombrie 2015 
S.C. ATC&IT SOLUTIONS 

S.R.L. 
 

Evaluator proiecte 
 
 
 
 
 

Certificate de absolvire 
 

Program de perfecționare 
 

Septembrie 2015 
European Training Centre 

in Paris 
 
Results and Indicators: 

How to make more user-
friendly indicators at 

programme and project 
levels? 

Certificat de participare 
 

Program de perfecționare 
 

Martie 2015 
European Academy for 
Taxes, Economics and 

Law in Berlin 
 

European Annual 
Symposium EU Funds 

2015 
 
 
 

Certificat de participare 
 

Program de perfecționare 
 



 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 

Februarie 2015 
Public Research SRL 

 
 

Crearea unei culturi etice 
în AM PODCA: conduită, 

antifraudă, integritate 
 

Certificat de absolvire 
 
 

Program de perfecționare 
 

Aprilie 2014 
D.S. Consulting S.R.L. 

 
 

Management 
 
 
 

Certificat de absolvire - 
Manager 

 
Program de specializare 

 

Noiembrie 2013 
Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice – Agenția 

Națională a Funcționarilor 
Publici 

 
Înalți funcționari publici 

 
Certificat de absolvire 

 
 

Program de specializare 
 

Perioada  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
 

Decembrie 2012 
Ministerul administrației și 
Internelor – Institutul de 

Studii pentru Ordine 
Publică 
control 

 
 

Certificat de absolvire 
 
 

Program de specializare 

Decembrie 2012 
European Training Centre 

in Paris 
 

Reinforcing your 
Integreted Territorial 

Initiatives 
 

Certificat de participare 
 
 

Program de perfecționare 

Aprilie 2012 
Grupul de Consultanta 

pentru Dezvoltare DCG, 
Bucuresti 

 
Achiziții publice 

 
 

Certificat de absolvire - 
Expert achiziții publice 

Program de specializare 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 
 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
 

Octombrie 2011 
CEPOL European Police 

College 
 

National European 
Funding Officer 

 
 

Certificat de participare 
 

Program de perfecționare 

Septembrie 2011 
European Training Centre 

in Paris 
 

Structural Funds 
Integretation Seminar: 

Making you a better 
Project and Programme 

Manager 
Certificat de participare 

 
Program de perfecționare 

Mai 2011 
European Training Centre 

in Paris 
 

ESF Workshop: 
Focusing on Social 

Objectives and Results 
 

Certificat de participare 
 

Program de perfecționare 
 



 

  

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 
 
 
 
 
 

Mai 2011 
Grupul de Consultanta 

pentru Dezvoltare DCG, 
București 

 
Management de proiect 

 
Certificat de absolvire - 

Manager de proiect 
Program de specializare 

 

Februarie 2011 

Grupul de Consultanta 
pentru Dezvoltare DCG, 

Bucuresti 

 

Formator de formatori 

 

Certificat de absolvire - 
Formator de formatori 

Program de specializare 

2006 
Universitatea din Rouen, 

Franţa 
 

Arhivistică-istorie 
 

Certificat de absolvire 
 

Stagiu de mobilităţi 
Formation des experts en 

vue de construire un 
système européen des 

compétences terminales 
en histoire et archivistique 

în cadrul programului 
Leonardo da Vinci 

Perioada 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
 

Tipul calificării/diploma obţinută 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

2004 

Direcţia Arhivelor Franţei, 
Paris 

 

 

Teorie şi practică 
arhivistică 

 

 

Diplomă de absolvire 

 

Curs de perfecţionare 

2003 
Maison des Cultures du 

Monde, Paris 
 

Teorii şi practici 
arhivistice - tehnologiile 

informaţiei şi comunicării 
Diplomă de absolvire 

 
Curs de perfecţionare 

2002 
Institutul Naţional de 

Administraţie Publică, 
România 

Management public şi 
afaceri europene 

 
Certificat de absolvire 

 
Curs de perfecţionare   

 
 

   

  
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

                                     Limba 
maternă  

Română 

Limbi străine cunoscute Engleză 
    - abilitatea de a citi: bine 
    - abilitatea de a scrie: bine 
    - abilitatea de a vorbi: bine 

 Franceză 



 

  

    - abilitatea de a citi: foarte bine 
    - abilitatea de a scrie: foarte bine 
    - abilitatea de a vorbi: foarte bine 

 Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

Abilităţi organizatorice, de coordonare şi control, de planificare. 
Spirit de observaţie dezvoltat, capacitate de rezistenţă la program prelungit şi stres. 
Gândire analitica şi conceptuală, abilităţi de comunicare. 
Capacitate de adaptare la medii multi-culturale ca urmare a participării la stagii de 
perfecţionare. 
Spirit de echipă. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice Cunoştinţe de utilizare a programelor Office: Word, Excel, Power Point – nivel avansat 

Permis de conducere Categoria B 
 

Aptitudini şi competenţe sociale 
 
2016 - prezent – profesor asociat, Facultatea de Afministrație și Afaceri, Universitatea 
din București, curs Managementul proiectelor cu finanțare europeană 
2004 - 2006 – profesor asociat, Facultatea de Arhivistică, curs Standardizarea 
internațională a arhivelor  
2005 - 2009 – preşedinte, Federaţia Arhiviştilor din România (asociaţie profesională) 
2010 - trainer, managementul proiectelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
2012 - 2013 – trainer, expert accesare fonduri europene, societate comercială 
2011 - prezent – membru al Comitetului pentru Fondul Social European, Comisia 
Europeană 
2011 - prezent – membru al Comitetelor de Monitorizare ale Programelor 
Operaționale Sectoriale din România 

 

 


