
 

  

REZUMAT 

 Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a contribui la eficientizarea 

planificării strategice la nivel guvernamental, în ceea ce privește gestionarea instrumentelor prin 

care se implementează politica de coeziune în România. Articulate în jurul necesității optimizării 

absorbției naționale a fondurilor destinate politicii de coeziune europene, cele patru obiective 

secundare ale acestei cercetări orientează conținutul demersului analitic și inspiră structura 

lucrării. Toate aceste obiective sunt complementare. În vederea atingerii obiectivului general și a 

obiectivelor secundare, prezenta lucrare este orientată de patru ipoteze de cercetare. Daca prima 

ipoteza postulează că dinamica diacronică a politicii de coeziune are o certă valoare predictivă, 

cea de-a doua formulează ideea conform căreia analizele critice transdiciplinare permit 

ameliorarea metodologiei de abordare a acestui fenomen. Bazată pe ideea conform căreia 

capacitatea de prognoză a implementării politicii europene de coeziune în Romania crește în 

acuratețe atunci când se utilizează modele econometrice, cea de-a treia ipoteză de cercetare 

inspiră poziția potrivit căreia calibrarea normativă a acestui tip de prognoză reprezintă o exigență  

metodologică inconturnabilă. Această ideea inspiră cea de-a patra ipoteză de cercetare, și anume 

că implementarea politicii de coeziune în cazul României poate fi optimizată prin implementarea 

unui set evolutiv de recomandări normative, susceptibile de a ameliora arhitectura instituțională 

implicată în acest proces.    

Totodată, plecând de la modul în care au funcționat sistemele de management și control 

în perioada 2007-2013 și de la funcționarea lor în această perioadă de programare, se impune o 

reașezare instituțională a autorităților de gestionare a fondurilor politicii de coeziune. Acest tip 

de arhitectură instituțională ar răspunde nevoilor identificate și la nivel european, de asigurare a 

unei capacități administrative adecvate de gestionare și implementare a fondurilor, de punerea în 

practică a unor măsuri de debirocratizare și de simplificare a utilizării fondurilor. Această 

propunere de reformă instituțională contribuie la atingerea celui de-al patrulea obiectiv al 

lucrării. Astfel, alături de un instrument de prognoză a absorbției, o structură fiabilă și eficientă 

de gestionare a fondurilor europene creează premisele unei implementări eficiente și eficace a 

fondurilor dedicate politicii de coeziune, maximizând impactul acesteia printr-o planificare 

strategică adecvată. 
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SINTEZA LUCRĂRII 

Impactul politicii de coeziune. Studiu de caz – România 

 

Apreciată fiind ca un liant susceptibil de a dubla solidaritățile orizontale naționale, prin 

mobilizarea verticală a intereselor economice ale comunităților teritoriale, în beneficiul Uniunii 

Europene, politica europeană de coeziune se dorește a fi un antidot împotriva „balkanizării” 

Europei. În ciuda proiectelor de extindere existente, resurgența egoismelor naționale în contextul 

crizelor economice și migratorii aduc Uniunii Europene provocări inedite. Dat fiind faptul că 

Brexitul a arătat că procesul de integrare europeană nu este ireversibil, coerența Uniunii devine o 

miză politică importantă, mai ales în ceea ce privește integrarea economică a țărilor din Estul 

Europei. Considerând impactul politicii de coeziune asupra mai noilor membri precum România, 

analiza predictivă a consecințelor sale socio-economice este esențială pentru structurarea 

politicilor naționale. Orientată de această miză, în același timp stiințifică și socială, prezenta 

lucrare de doctorat este dedicată analizei impactului politicii de coeziune în cazul României, în 

vederea ameliorării cadrului său instituțional de implementare la nivel național.  

Înțelegerea evoluției istorice a politicii europene de coeziune și a dinamicii cadrului 

normativ asociat instrumentelor structurale, pe care aceasta le implică, reprezintă o premiză 

teoretică esențială pentru această lucrare. Există o serie de întrebări la care teza și-a propus să 

răspundă. Care este dinamica istorică a politicii europene de coeziune și care ar fi arhitectura 

instituțională adecvată unei gestionări eficiente și eficace a fondurilor sale europene la nivel 

național și regional? Răspunsul la astfel de întrebări ajută la înțelegerea nu doar a efectelor 

politicii de coeziune în cazul României ci și a limitelor socio-economice în gestionarea 

instrumentelor prin care această politică este implementată. Înțelegerea complexității 

mecanismelor instituționale de implementare a politicii europene de coeziune, a coerențelor și 

incoerențelor acestora, reprezintă etapa preliminară a acestei cercetări. În consecință, această 

exigentă comprehensiune devine primul obiectiv al prezentei teze.   

Al doilea obiectiv al acestei lucrări este acela de a încuraja o apreciere critică  a 

impactului politicii europene de coeziune în România, având în vedere acuratețea analitică a 

diverselor orientări teoretice și modele macroeconomice dedicate evaluării eficienței și 



 

  

eficacității instrumentelor structurale. Demersul științific și-a propus identificarea răspunsurilor 

la următoarele întrebări. În ce măsură cadrul conceptual, abordările metodologice sau modelarea 

macroeconomică confirmă coerența socio-economică a politicii de coeziune europene, în general 

dar și în cazul particular al Romaniei? În ce măsură rezultatele și interpretările obținute pe baza 

metodologiilor existente sunt suficient de fiabile în elaborarea planificărilor strategice? Care sunt 

posibilitățile îmbunătățirii modelării macroeconomice, în sensul validării în timp a prognozelor 

elaborate, pentru analizarea impactului politicii europene de coeziune în România?  

Ameliorarea fiabilitații analizelor predictive vizând impactul politicii de coeziune implică 

soluții inovative. Utilizarea modelării econometrice pentru a previziona absorbția instrumentelor 

politicii de coeziune, în vederea estimării impactului acesteia este cel de-al treilea obiectiv 

secundar al acestei lucrări. Analiza a pornit de la identificarea răspunsurilor la o serie de 

întrebări. În ce măsură estimarea prin modelare econometrică a absorbției acestor fonduri ar 

contribui la coerentizarea implementării politicii de coeziune? Conceput pentru a răspunde 

nevoilor analitice ale acestui studiu, modelul de estimare a absorbției fondurilor europene pentru 

implementarea politicii de coeziune, în cazul României, poate avea o pertinență intra-europeană.   

Pentru ca instituțiile guvernamentale să-și poată fundamenta principalele măsuri de 

politică economică, utilizând acest instrument de prognoză în cazul politicii de coeziune, anumite 

condiții sunt necesare. Justificarea, elaborarea și prezentarea acestui tip de soluții reprezintă cel 

de-al patrulea obiectiv al acestei teze, în realizarea căruia teza și-a propus identificarea 

răspunsurior la următoarele întrebări. Care sunt condițiile prin care se poate optimiza impactul 

economic al politicii europene de coeziune în cazul României? În ce măsură aceste soluții pot 

ameliora planificarea strategică și utilizarea instrumentelor structurale? Menite să completeze 

fiabilitatea prognozelor, aceste condiții reprezintă un cadru normativ care ar permite o mai bună 

gestionare instituțională a politicii europene de coeziune la nivel național.  

Lucrarea mobilizează trei abordări metodologice complementare: analiza istorică a 

dinamicilor instituționale, analiza regresivă și modelarea macroeconomică. Pentru a determina de 

o manieră precisă coerența istorică a practicilor instituționale în domeniul gestionării 

instrumentelor politicii de coeziune, a cadrelor normative și a dinamicilor economice, primele 

două capitole ale lucrării privilegiază analiza istorică a politicii europene de coeziune și a 

impactului acesteia asupra economiei românești. Verificarea eficacității și eficienței 



 

  

implementării instrumentelor necesare implementării politicii de coeziune în cazul României și 

printr-o analiză regresivă contrafactuală, realizată cu ajutorul modelelor macroeconomice este 

parte a prezentei teze. Un tip de abordare econometrică este adoptată în cadrul demersului 

analitic vizând detectarea principalelor variabile susceptibile de a influența optimizarea 

implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Realizată prin intermediul utilizării 

programului Eviews, această prognoză are la bază variabile cantitative. Eficiența 

operaționalizării unui astfel de model este condiționată de asigurarea unui cadrul instituțional 

coerent de gestionare a instrumentelor politicii de coeziune, împreună creând acea capacitate de 

planificare strategică la nivel guvernamental, care ar putea sta la baza implementării eficiente a 

politicii de coeziune în România în viitor. 

Pentru a articula abordările calitative și cantitative, arhitectura analitică a acestei teze 

mobilizează surse de tipologii diferite, pornind de la indicatori macroeconomici, la date 

sociologice, modelări macroeconomice și discursuri normative cu caracter programatic. 

Principala sursă a datelor utilizate o constituie portalul Comisiei Europene și site-urile web 

asociate acestuia. Datele macroeconomice cu referință pentru Romania consultate au fost cele 

furnizate de Institutul Național de Statistică, Ministerul de Finanțe și Ministerul Fondurilor 

Europene.  

În structura tezei este cuprinsă Introducerea, alături de Stadiul actual al cercetării, 

Obiectivele stabilite și Metodologia cercetării. Cele cinci capitole ale tezei vizează atingerea 

scopului și a celor patru obiective ale demersului științific. 

Într-un prim capitol este prezentată evoluția politicii de coeziune ca principală politică a 

Uniunii Europene, cu aspecte legate de evoluția și rolul acesteia la nivel european. Analiza se 

axează pe flexibilitatea acestei politici, în sensul adaptării acesteia la provocărilor extinderii 

Uniunii Europene sau crizei economice. Viitorul politicii de coeziune după 2020 este prezentat 

din perspectiva lecțiilor învățate în trecut dar mai ales în contextul dezbaterilor privind viitorul 

Europei, al finanțelor Uniunii Europene și mai ales al debutului negocierilor pe marginea 

cadrului de reglementare al politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Cu o atenție aparte este 

tratată contribuția politicii de coeziune la dezvoltarea României de la momentul aderării la 

Uniunea Europeană până în prezent. Analiza realizată în cadrul acestui capitol contribuie la 

atingerea primului obiectiv la tezei de doctorat. 



 

  

Cel de-al doilea capitol analizează cadrul legal și instituțional de gestionare al 

instrumentelor politicii de coeziune. Analiza este centrată pe elementele relevante ale 

managementului și controlului fondurilor europene în perioada de programare 2007-2013 și 

2014-2020, evidențiind problemele și soluțiile pentru care s-ar putea opta în perioada 2021-2027, 

accentuându-se necesitatea debirocatizării și a simplificării. Sunt formulate o serie de propuneri 

privind poziția pe care România o poate adopta în perspectiva negocierilor pentru stabilirea 

normelor aferente implementării politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Buna guvernare și 

capacitatea administrativă sunt elementele care întregesc propunerile formulate în cadrul acestui 

capitol, contribuind astfel la atingerea primului obiectiv al acestei lucrări. 

Orientat de obiectivul unei analize critice a impactului politicii europene de coeziune în 

România, al treilea capitol propune o analiză transversală a literaturii de specialitate existentă cu 

privire la impactul politicii de coeziune și a factorilor care condiționează succesul și eșecul 

acesteia. S-au evidențiat factorii contextuali, factorii de condiționare (contextualizare) sau 

impactul „net” al politicii estimat prin metode contrafactuale. Explorarea studiilor empirice 

existente în cadrul analizei prospective politicii de coeziune este animată de ipoteza conform 

căreia diferite metode și abordări ar trebui utilizate în mod convergent, sinergic, pentru a oferi 

factorilor de decizie informații relevante privind o varietate de caracteristici importante ale 

procesului de dezvoltare regională în Europa.  

Dacă în capitolul precedent s-au prezentat elementele metodologice de evaluare a politicii 

de coeziune, în al patrulea capitol sunt evidențiate rezultatele concrete ale politicii de coeziune la 

nivelul Uniunii Europene, insistând asupra perioadei de programare 2007-2013, a rezultatelor 

intermediare pentru perioada 2014-2020, particularizând aceste concluzii pentru România, ca 

element al studiului de caz al lucrării de doctorat. O astfel de abordare este menită sa confirme 

ipoteza de cercetare ce postulează necesitatea unei recalibrări normative a rezultatelor  analizelor 

empirice. Nu în ultimul rând se va oferi o reflecție a contextului global în care funcționează 

economia Uniunii Europene, contribuind astfel la atingerea celui de-al doilea obiectiv al tezei de 

doctorat. 

Cel de-al cincilea capitol reprezintă contribuția autorului care propune un set de măsuri 

de optimizare a planificării strategice, în scopul optimizării utilizării resurselor alocate 

implementării politicii de coeziune. Prima propunere a acestui set de măsuri este utilizarea unui 



 

  

instrument de prognozare a absorbției fondurilor politicii de coeziune în perioada 2021-2027, de 

tipul unui model econometric. Pe baza rezultelor obținute se va estima impactul asupra PIB-ului 

României în perioada supusă analizei. Prin acest instrument se oferă posibilitatea prognozei, 

acoperind o perioadă relevantă pentru a justifica o decizie de politică economică sau socială şi 

permite cuantificarea unor efecte macroeconomice de o manieră credibilă plecând de la 

funcţionarea unui model economic naţional care contribuie la simularea cu o probabilitate 

acceptabilă a funcţionării reale a economiei naţionale. Instrumentul realizat contribuie la 

atingerea celui de-al patrulea obiectiv al lucrării. 

Relevanța temei este dată de perspectiva analizei realizate în cazul unui subiect de mare 

actualitate, atât la nivelul instituțiilor europene sau al guvernelor statelor membre ale Uniunii 

Europene, cât și la nivelul opiniei publice, având în vedere dezbaterile privind viitorul Uniunii în 

perioada post 2020. Oportunitățile pentru România în perioada imediat următoare și viziunea 

folosirii cu succes a acestora, sunt demonstrate și argumentate prin prezentul demers științific ce 

poate prezenta interes deopotrivă pentru comunitatea științifică și pentru factorii de decizie din 

administrația publică centrală, implicați atât în gestionarea instrumentelor politicii de coeziune în 

perioada 2007-2013 și 2014-2020, dar și în definirea noului cadru financiar multianual 2021-

2027 în România. Nu în ultimul rând, tema prezintă interes, în general, pentru mediul de afaceri 

și pentru simpli cetățeni, aceștia fiind cei interesați de îmbunătățirea performanțelor economice, 

și transparența instituțională a implementării politicii de coeziune. 

 Dat fiind că implementarea politicii de coeziune implică mult mai mult decât reflecția 

angajată în cadrul acestei lucrări de doctorat, rezultatele obținute în prezenta analiză deschid tot 

atâtea piste de analiză. Dincolo de orice pretenție de exhaustivitate, soluțiile propuse, reflecțiile 

normative sau limitele metodologice avansate în această analiză reprezintă tot atâtea invitații 

adresate comunității științifice la validarea și continuarea cercetărilor în acest domeniu.  
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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 

 

 


