
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ciprian NICOLAE 

Str. Murgeni nr. 7, bloc L27, sc. 1, ap. 28, 030397 Bucuresti (România) 

+ 0756 155 167    

ciprian.nicolae@proiecteue.ro --- ciprian.nicolae@constrain.ro 

www.cipriannicolae.ro www.proiecteue.ro 

Skype cst-ciprian  

POZIŢIA Student doctorand - coala doctorală de Finan e, A.S.E. Bucure tiȘ ț ș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

14/06/2017–Prezent Manager proiect
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR), Bucuresti (Romania) 

▪ coordonarea activitatii echipei care asigura transferul bazei de date CEDAM de la Autoritatea de 
Supraveghere Financiara la BAAR

▪ recrutarea si selectia de personal IT

▪ pregatirea procedurilor de achizitie pentru serviciile achizitionate de organizatie (ex: servicii de 
dezvoltare software, solutii Cloud s.a.)

▪ pregatirea bugetului proiectului, a planurilor de lucru si a altor documente

▪ business analysis pentru activitatea organizatiei

▪ participarea la dezvoltarea si implementarea procedurilor GDPR

▪ participarea la implementarea instrumentelor de calitate in organizatie (ex: ISO)

01/04/2007–Prezent Administrator / Manager proiect / Evaluator proiecte / Expert achizitii
S.C. CONSTRAIN S.R.L.
Str. Murgeni nr. 7, bloc L27, sc. 1, ap. 1, 030397 Bucuresti (România) 
www.proiecteue.ro --- www.constrain.ro 

Activităţi de consultanţă în pregătirea, evaluarea, implementarea i monitorizarea proiectelor, ș
elaborare de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, strategii de dezvoltare 
locală etc.

▪ Pregătire de proiecte   

pentru finan are nerambursabilă (studii de fezabilitate, documentaţii avize, cereri de finanţare, ț
analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, planuri de marketing) - finantari din:

▫ Phare

▫ Programul Opera ional Regional 2007-2013 (POR): "Jurnalism inovator în regiunea de ț
dezvoltare Bucureşti-Ilfov" (axa 4, DMI 4.3); "Complex de agrement "La Stejarii"" (axa 5, DMI 
5.2)

▫ Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)ț

▫ Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivită ii Economice 2007-2013 (POS CCE)ț ș ț

▫ Programul Opera ional Dezvoltarea Capacită ii Administrative 2007-2013 (PO DCA)ț ț

▫ Administra ia Fondului Cultural Na ional (AFCN)ț ț

▫ Institutul Cultural Român (ICR)

▫ Departamentul Politici pentru Rela ia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP)ț

▫ Administra ia Fondului de Mediu (AFM)ț

▫ Ordonan a Guvernului nr. 7 / 2006ț

▫ Programul Na ional de Dezvoltare Rurală 2007-2013ț
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▫ Programul Na ional de Dezvoltare Rurală 2014-2020ț

▫ Programul Opera ional Regional 2014-2020ț  (axa 2, DMI 2.1)

▫ Programul de dezvoltare i modernizare a activită ilor de-- comercializare a produselor i ș ț ș
serviciilor de pia ăț

▫ Alte programe finan ate direct de Comisia Europeană i Parlamentul Europeanț ș

▪ Manager de proiect   al proiectului “TIC pentru ConsTrain", finan at prin POSCCE, axa 3, DMI 1, ț
OP1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe (iulie-septembrie 2013)

▪ Manager de proiect   al proiectului “E-Formare", finan at prin programul E-cre tere al Ministerului ț ș
Comunica iilor (septembrie 2009 – iunie 2010)ț

▪ Expert achizi iiț   pentru implementarea proiectului “Jurnalism inovator în regiunea de dezvoltare 
Bucureşti-Ilfov", finan at din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional, axa 4, ț
domeniul 4.3

▪ Expert achizi iiț   pentru implementarea proiectului „INFRASTRUCTURA – acces către o viaţă mai 
bună pentru romii din Vultureşti - Argeş", finanţat prin PHARE

▪ Evaluator proiecte POC 2014-2020 (2015) pentru Autoritatea Na ională pentru Cercetare tiin ifică ț Ș ț
i Inovare (ANCSI)ș

▪ Evaluator proiecte POS CCE (2013) pentru Ministerul Fondurilor Europene - acordul-cadru de 
evaluare proiecte - subsecvent 1 (POSCCE)

▪ Evaluator proiecte POS DRU (2012-2013) ca expert în consor iul Arup-Avensaț

▪ Evaluator proiecte PODCA (2010)

▪ Evaluator proiecte AFCN (2007, 2008 i 2009)ș

▪ Monitor proiecte   AFCN (august-noiembrie 2009, octombrie-decembrie 2008, iunie-septembrie 
2008)

▪ Consultant   pentru implementarea proiectului „Parteneriat local pentru gestionarea mai eficientă a 
situaţiilor de urgenţă", finanţat prin PHARE (proceduri de achiziţii, raportări)

▪ Expert diseminare PODCA   - organizarea si livrarea a 6 work-shop-uri de 2 zile având ca tematică 
manualul beneficiarului PODCA i derularea principalelor etape în implementarea proiectelor ș
(contractare, monitorizare, rambursare, decont, arhivare, achizi ii i conflict de interese, nereguli, ț ș
informare i publicitate)ș

▪ Expert implementare CAF la nivelul Institu iei Prefectului Jude ului Teleorman i a 15 servicii ț ț ș
publice deconcentrate, în cadrul proiectului "Personal competent pentru o administra ie modernă i ț ș
eficientă" Cod SMIS 22228 (formarea personalului autorită ilor i institu iilor publice, derularea ț ș ț
sesiunilor de autoevaluare CAF, realizarea analizelor/diagnozelor institu ionale)ț

Activităţi de training (organizare i predare - durata 3-4 zile)ș   

▪ curs "Expert achizi ii publice"ț  (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Bazna, Sibiu, 19-22 mai 2014

▪ curs "Nereguli în procedurile de achizi ii derulate în cadrul proiectelor cu finan are nerambursabilă"ț ț  
(24 ore), Slănic Moldova, Bacău, 28-31 mai 2014

▪ curs "Expert accesare fonduri structurale i de coeziune europene"ș  (30 ore), autorizat ANC (fostă 
CNFPA), Gura Humorului, Suceava, 17-20 octombrie 2013

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Neptun, Constan a, 23-28 iulie ț
2013

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Bucure ti, 06-09 iunie 2013ș

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Ia i, 23-26 mai 2013ș

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Cluj-Napoca, 21-24 martie 2013

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Bucure ti, 14-17 martie 2013ș

▪ curs "Evaluator proiecte" (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Ia i, 07-10 martie 2013ș

▪ curs “Public procurement - retreat" (12 ore), Cund, jude ul Mure ,13-14 octombrie 2012, pentru ț ș
Centrul pentru Jurnalism Independent (proceduri de achizi ii publice cf. OUG nr. 34/2006)ț

▪ curs “Evaluator proiecte", autorizat CNFPA, realizat de ConsTrain în parteneriat cu Bio Responsabil
S.R.L. în Bucure ti, luna iunie 2011ș

▪ 2 cursuri online “Proceduri de achizi ii în proiecte cu finan are nerambursabilă"ț ț     (www.e-train.ro), 
durata unui curs 6 săptămâni, 2010

▪ 4 cursuri online “Accesarea fondurilor post-aderare" (www.e-train.ro), durata unui curs 5 
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săptămâni, 2010

▪ coordonator training în proiectul “Implicare i simplificare. Instrumente online în sprijinul luptei ș  
anticorup ie"ț , în cadrul căruia a pregătit 4 cursuri, cu durata de 3-4 săptămâni, în total 14 săptămâni

▪ curs “Achizi ii publice de publicitate media"ț  – 3 cursuri cu durata de 2 zile fiecare, în total 6 zile – 
organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent

▪ 23 cursuri pe tematica scrierii de proiecte   finanţate din fonduri nerambursabile organizate de 
ConsTrain în Bucureşti şi localităţi din ţară. Durata cursului: 2-3 zile, în total 65 zile

▪ 3 cursuri pe tematica „Fonduri Structurale şi de Coeziune 2007-2013: Procedurile de achiziţii 
publice", organizate de ConsTrain. Durata cursului: 3 zile, în total 9 zile

▪ curs „Finanţarea culturii prin Fonduri Structurale", organizat de Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia" 
Focşani, durata: 3 zile

▪ curs „Finanţarea proiectelor din Fondul Social European", organizat de Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, durata: 3 zile

▪ curs „Surse de finanţare europeană pentru acţiunile de restructurare economică din România", 
organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, durata: 3 zile

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

04/02/2014–30/09/2014 Responsabil financiar
Centrul pentru Jurnalism Independent
Bdul. Regina Elisabeta Nr. 32, et 1, 050017 Bucuresti (România) 
www.cji.ro 

Responsabil financiar în cadrul proiectului “South-East European Partnership for Media Development"
finan at prin Civil Society Facility - Media Freedom and Accountability Programme 22.02701: ț
"Regional and Horizontal Programme"

Responsabilită i:ț

▪ pregătirea rapoartelor financiare

▪ pregătirea cererilor de plată

▪ asigurarea disponibilită ii co-finan ării în condi iile prevăzute în proiectț ț ț

▪ verificarea încadrării costurilor în prevederile bugetare i contractul cu autoritatea contractantăș

▪ pregătirea i coordonarea procedurilor de achizi ii pentru proiectș ț

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

01/10/2013–31/08/2014 Expert achizi iiț
Centrul pentru Jurnalism Independent
Bdul. Regina Elisabeta Nr. 32, et 1, 050017 Bucuresti (România) 
www.cji.ro 

Expert achizi iiț  în cadrul proiectului “Monitoring the spending of publicity budgets of the EU-funded 
projects – the Romanian experience", finan at de OLAF în cadrul Programului Hercule II 2007-2013.ț

Responsabilită i:ț

▪ pregătirea unei metodologii de monitorizare a bugetelor de publicitate aferente proiectelor finan ate ț
din fonduri structurale i de coeziune în Româniaș

▪ pregătirea unui raport privind alocarea fondurilor de publicitate publică aferente proiectelor finan ateț
din fonduri structurale i de coeziune în Româniaș

▪ pregătirea work-shop-urilor de analiză i diseminare a rezultatelor cercetăriiș

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

01/01/2010–31/12/2014 Manager proiect
Fundatia "Prietenii Muzicii" Serafim Antropov, Bucuresti (România) 

Manager de proiect pentru proiectele de finan are nerambursabilă realizate pentru Orchestra Românăț
de Tineret (www.orchestratineret.ro), Orchestra Sinfonietta, Orchestra Junior, Festivalul Interna ional ț
Enescu i Muzica Lumii (ș www.festivalenescu-sinaia.ro) i coala de vară pentru Tineri Muzicieni.ș Ș
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Responsabilită i:ț

▪ coordonarea derulării activită ilor proiectului, conform graficului de activită iț ț

▪ supervizarea celorlal i membri ai echipei proiectului pentru a- i realiza propriile sarciniț ș

▪ verificarea atingerii obiectivului proiectului i a rezultatelor preconizate, monitorizând permanent ș
indicatorii de performan ă prevăzu iț ț

▪ coordonarea procedurilor de achizi ii organizate în cadrul proiectuluiț

▪ coordonarea i supervizarea fluxurilor financiare ale proiectuluiș

▪ coordonarea organizării evenimentelor din cadrul colii de Vară i din cadrul Festivalului Ș ș
Interna ional Enescu i Muzica Lumiiț ș

03/01/2011–31/03/2014 Manager proiect
Fundatia Institutul de Management in Asigurari
Str. Stelu ei nr. 2, Bucure ti (România) ț ș
www.ima-imi.ro 

Manager de proiect     pentru proiectul “Program na ional de formare profesională a speciali tilor i ț ș ș
intermediarilor din asigurări", cofinan at din POS DRU 2007-2013, cod SMIS 49461ț

Coordonarea unei echipe de proiect i de implementare formată din 20 de membri i 65 formatori ș ș
(informa ii disponibile aici: ț http://www.imasig.ro/Rezultatele-proiectului/)

Activită i i responsabilită i principale:ț ș ț

▪ coordonarea derulării activită ilor proiectului, conform graficului de activită iț ț

▪ supervizarea celorlal i membri ai echipei proiectului pentru a- i realiza propriile sarciniț ș

▪ verificarea atingerii obiectivului proiectului i a rezultatelor preconizate, monitorizând permanent ș
indicatorii de performan ă prevăzu iț ț

▪ coordonarea procedurilor de achizi ii organizate în cadrul proiectuluiț

▪ coordonarea i supervizarea fluxurilor financiare ale proiectuluiș

▪ sprijinirea metodologică a formatorilor care activează în cadrul proiectului, în vederea asigurării 
respectării standardelor de calitate de formării

▪ organizarea i supervizarea a 6 cursuri cu durata a 5 zile în cadrul proiectuluiș

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări 

01/09/2005–31/01/2007 Manager proiect
Asocia ia Institutul Român de Training, Bucure ti (România) ț ș
www.irt.ro 

Activităţi de consultanţă în: achiziţii publice, audit instituţional, dezvoltarea resurselor umane, 
monitorizare şi evaluare de proiecte

Expert achiziţii publice în cadrul proiectului "Curbing Financial and Indirect Censorship in Romania" – 
Septembrie 2005 – Septembrie 2006

Monitor proiecte pentru Ministerul Administra iei i Internelor (octombrie - noiembrie 2005)ț ș

Expert fonduri structurale în cadrul proiectului UNDP „Sprijin pentru Consiliile şi Agenţiile de 
Dezvoltare Regională" – August - Septembrie 2006

Activităţi de training (organizarea i livrarea de sesiuni de training cu durata de 2 i 3 zile):ș ș

▪ 29 cursuri „Cum se finanţează proiecte din Fondurile Structurale 2007-2013", în Bucureşti şi oraşe 
din ţară, organizate de Institutul Român de Training, durata cursului: 2 zile, în total: 58 zile 

▪ 1 training „Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor cu finanţare europeană", organizat 
de Asociaţia Oraşelor din România, în parteneriat cu Open Society Initiative, Institutul de Politici 
Publice şi Institutul Român de Training. Durata cursului: 3 zile, în total 3 zile 

▪ 1 curs „Fondurile Structurale: oportunităţi, provocări şi instrumente de implementare", organizat de 
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi – FORDOC, 
durata cursului: 2 zile 

▪ 2 cursuri „Transparenţa modului de cheltuire a fondurilor europene în România", pentru jurnalişti de
investigaţie, în cadrul unui proiect finanţat de Open Society Institute, prin Local Government and 
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Public Service Reform Initiative, durata cursului: 3 zile, în total 6 zile 

▪ 10 cursuri „Achiziţii publice de servicii de publicitate media", pentru funcţionari publici şi jurnalişti în 
cadrul proiectului "Curbing Financial and Indirect Censorship in Romania", durata cursului: 1 zi, în 
total 10 zile

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

01/08/2004–31/08/2005 Expert / ef serviciuȘ
Ministerul Administra iei i Internelor - Institutul Na ional de Administra ie, Bucure ti ț ș ț ț ș
(România) 

Coordonarea programelor de formare specializată din Institutul Na ional de Administra ie:ț ț   

▪ Programul de formare specializată în administraţie publică destinat funcţiei prefectorale

▪ Programul de formare specializată în administraţie publică destinat înalţilor funcţionari publici

▪ Programul de formare specializată în administraţie publică destinat funcţionarilor publici de 
conducere

▪ Programul de formare specializată în administraţie publică destinat viitorilor manageri publici 
(Schema Tinerilor Profesionişti – Young Professionals Scheme)

Organizarea i supervizarea de work-shop-uriș   în cadrul proiectului Schema Tinerilor Profesionişti –   
Young Professionals Scheme  

Organizarea activităţilor specifice perioadei de stagiu pentru cursanţii din cadrul Programului de 
formare specializată în administraţie publică, cu durata de 2 ani, destinat viitorilor manageri publici 
(selecţie mentori, relaţia cu instituţiile de stagiu şi mentorii, pregătirea documentelor de stagiu, 
organizarea şi conducerea interviurilor de stagiu, evaluarea activităţii de stagiu).

Organizarea procesului de formare a participanţilor din programele menţionate (selecţia şi 
coordonarea formatorilor, dezvoltarea curriculei, evaluarea procesului de formare).

Coordonarea şi organizarea de programe de perfecţionare (de scurtă durată – 7 zile) pentru 
funcţionari publici.

Activităţi de training: 

▪ 1 curs „Planificare strategică pornind de la Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a 
instituţiilor din administraţia publică" – Common Assessment Framework, pentru participanţii la 
Programul de formare specializată în administraţie publică destinat înalţilor funcţionari publici – 
organizat de Institutul Naţional de Administraţie, durata cursului: 2 zile

▪ 1 curs „Competenţe şi abilităţi manageriale: leadership, muncă în echipă, comunicare", pentru 
participanţii din administraţia locală la programul de perfecţionare organizat de Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara, durata cursului: 5 zile

▪ 1 training „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică"
– Common Assessment Framework, pentru participanţii la Programul de formare specializată în 
administraţie publică destinat tinerilor profesionişti – organizat de Institutul Naţional de 
Administraţie, durata cursului: 2 zile

▪ 1 training „Managementul calităţii, planificare strategică şi Cadrul de Auto-evaluare a modului de 
Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică" – Common Assessment Framework, pentru 
participanţii la programul de perfecţionare organizat de Institutul Român de Training şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, durata cursului: 3 zile

▪ 1 training „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică"
– Common Assessment Framework, pentru participanţii la Programul de formare specializată în 
administraţie publică destinat funcţionarilor publici de conducere – organizat de Institutul Naţional 
de Administraţie, Durata cursului: 2 zile

01/12/2002–31/07/2004 Consilier ministru
Ministerul Administra iei Publice - Unitatea Centrală pentru Reforma Administra iei Publice, ț ț
Bucure ti (România) ș

Coordonator al componentei nr. 1 a proiectului Phare 2002/000.586.03.02 – “Descentralizarea şi 
dezvoltarea administraţiei publice locale din România" – componenta de înfrăţire instituţională 
(twinning)

Evaluator proiecte PHARE pe procedura PRAG (2003, 2004), evaluări organizate la nivelul Oficiului 
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de Plă i i Contractare PHARE de la nivelul Ministerului Finan elor Publiceț ș ț

Pregătirea termenilor de referinţă şi membru în comisia de evaluare, faza de pre-calificare, pentru 
componenta nr. 3 a proiectului Phare 2002/000.586.03.02 – “Descentralizarea şi dezvoltarea 
administraţiei publice locale din România"; (asistenţă tehnică pentru crearea şi derularea Fondului de 
Modernizare a Administraţiei Publice Locale) (2003)

Elaborare raport lunar pentru Delegaţia Comisiei Europene în România privind activitatea Unităţii de 
Implementare a Proiectelor Phare

Participare la implementarea proiectelor Phare RO 0106.01 – „Întărirea capacităţii instituţionale a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor", RO 0106.03 „Crearea unui corp profesionist de manageri în 
administraţia publică din România" şi RO 0106.06.03 „Sprijin pentru actualizarea strategiei de 
accelerare a reformei în administraţia publică"

Participarea la organizarea şi derularea – în perioada septembrie 2003 – aprilie 2004 – a Forumului 
Naţional pentru actualizarea Strategiei Guvernului României privind accelerarea reformei în 
administraţia publică (redactare text strategie şi materiale pentru reuniuni; organizare reuniuni).

Participare la acţiunile legate de profesionalizarea instituţiei prefectului în România (organizare 
seminarii; participare la reuniunile grupului de lucru prefectoral pentru redactarea textului legii privind 
instituţia prefectului)

Participare la organizarea şi derularea concursului naţional „100 de proiecte pentru România" 
(elaborare criterii de evaluare; evaluare proiecte; organizare şi conducere reuniuni la nivelul a 4 
judeţe)

Coordonator al procesului de implementare a Cadrului de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a 
instituţiilor din administraţia publică – CAF – la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(organizarea derulării activităţilor; training evaluatori; redactare rapoarte)

Coordonator al activităţii compartimentelor de integrare europeană şi relaţii externe din prefecturi

Activităţi de training: 

▪ 10 cursuri „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia 
publică" – Common Assessment Framework, pentru evaluatorii din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, durata unui curs: 1 zi, în total: 10 zile

Membru în comisii de evaluare a ofertelor – achizi ii publice derulare de MAP/MAI (2003 i 2004)ț ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2014–30/09/2017 Doctorand în economie Nivelul 8 CEC

Academia de Studii Economice din Bucure ti - coala Doctorală de Finan e, Bucure ti ș Ș ț ș
(România) 

Tema de cercetare "Managementul riscurilor financiare in gestionarea proiectelor cu finantare 
nerambursabila"  

Articole publicate pana in prezent: (a se vedea http://www.cipriannicolae.ro/doctorat/)

▪ Specific procurement procedures – sources of risk in the management of Structural Funds in 
Romania

▪ Insurance of risks specific to non-reimbursable funds management system in Romania

▪ Qualitative Analysis of the Risks Identified in the Management of the Non-Reimbursable Funds in 
Romania in 2007-2013

Articole in curs de publicare:  

▪ Aplicabilitatea metodologiilor finantatorilor internationali la sistemul de management al riscurilor 
utilizat in gestionarea fondurilor nerambursabile in Romania

01/10/1998–30/06/2002 Licen iat în tiin e administrativeț ș ț Nivelul 6 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucure ti - Facultatea de Management, Specializarea ș
Administra ie Publică, Bucure ti (România) ț ș

Management, Economie, Finan e, Marketing, Administra ie publicăț ț

01/10/1999–30/06/2004 Licen iat în tiin e juridiceț ș ț Nivelul 6 CEC 
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Universitatea din Bucure ti - Facultatea de Drept, Bucure ti (România) ș ș

Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept financiar, drept comercial

2005–2006 Formator în fonduri structurale Nivelul 4 CEC 

InWent Germania i Institutul de Politici Europene din Berlin, Bucure ti (România) ș ș

▪ pregătirea procesului de formare

▪ etapele procesului de formare

▪ derularea formării

▪ fondurile structurale i de coeziuneș

2006 Formator de competenţe profesionale (CNFPA/ANC) Nivelul 4 CEC 

Centrul de calificare/recalificare profesională Constanţa, Constan a (România) ț

Conform Standardului ocupa ional “Formator” (COR 242401)ț

2007–2008 Management de proiect Nivelul 4 CEC 

CODECS România S.A., Bucure ti (România) ș

▪ Ini ierea proiectuluiț

▪ Risc, estimări necesare i contracteș

▪ Planificarea

▪ Formarea i conducerea echipei de proiectș

▪ Execu ia proiectului/Managementul configura ieiț ț

▪ Standarde, metodologii i reflec ii asupra proiectelorș ț

2010 Formator de competenţe profesionale (CNFPA/ANC) Nivelul 4 CEC 

Centrul de Pregătire în Informatică i Consiliul Na ional de Formare Profesională a Adul ilorș ț ț
(CNFPA), Bucure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Formator” (COR 242401)ț

2011 Evaluator competen e profesionale (CNFPA/ANC)ț Nivelul 4 CEC 

Funda ia pentru Învă ământ, Bucure ti (România) ț ț ș

Conform Standardului ocupa ional “Evaluator de competen e profesionale” (COR 242405)ț ț

2011 Inspector în domeniul securită ii i sănătă ii în muncă (CNFPA/ANC)ț ș ț Nivelul 4 CEC 

Euro Best Team, Bucure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Inspector în domeniul securită ii i sănătă ii în muncă” (COR ț ț ș ț
325723)

2011 Manager proiect (CNFPA/ANC) Nivelul 4 CEC 

Codecs Romania, Bucure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Manager proiect” (COR 242101)ț

2012 Expert accesare fonduri structurale i de coeziune (CNFPA/ANC)ș Nivelul 4 CEC 

ABB Strategic Solutions, Bucure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Expert accesare fonduri structurale i de coeziune” (COR 242213)ț ș

2012 Specialist în domeniul securită ii i sănătă ii în muncă ț ș ț Nivelul 4 CEC 
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(CNFPA/ANC)
Asocia ia Română pentru Securitate i Sănătate în Muncă, Bucure ti (România) ț ș ș

Conform Standardului ocupa ional “Specialist în domeniul securită ii i sănătă ii în muncă” (COR ț ț ș ț
226302)

2012 Competen e antreprenoriale (CNFPA/ANC)ț Nivelul 4 CEC

Human Capital Solutions, Bucure ti (România) ș

▪ Inova ie/Creativitateț

▪ Asumarea riscurilor în luarea deciziilor

▪ Planificare, organizare & gestiune activită i i proiecteț ș

▪ Rezolvarea de probleme: identificarea de oportunită i, evaluare de puncte tari i slabeț ș

▪ Rela ionare interpersonală: lucru individual i în echipăț ș

▪ Conducere prin delegare

2013 Evaluator proiecte (CNFPA/ANC) Nivelul 4 CEC 

ConsTrain, BUcure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Evaluator proiecte” (COR 241263)ț

2013–2014 Designer pagini web (CNFPA/ANC) Nivelul 4 CEC 

Crystal Mind, Bucure ti (România) ș

Conform Standardului ocupa ional “Designer pagini web” (COR 216613)ț

2015 Acordare de prim ajutor (CCIR/SMURD) Nivelul 3 CEC 

Funda ia penru SMURD, Bucure ti (România) ț ș

Acordarea primului ajutor

01/05/2016–31/07/2016 Certificat de calificare profesională a intermediarilor în asigurări 
persoane fizice

Nivelul 3 CEC 

Pro Fiduciaria, Bucuresti (România) 

Pia a asigurărilor, tipuri de asigurări, intermediari în asigurări, negociere i tehnic de vânzareț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

italiană C2 C1 C1 C1 C1

franceză C1 C1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare ▪ comunicare asertivă

▪ comunicare în afaceri

▪ oferire feed-back

▪ aptitudini de socializare
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Foarte bună capacitate organizatorică demonstrată în poziţiile de coordonare deţinute pe parcursul 
experienţei profesionale: 

▪ coordonarea echipei de proiect a proiectului “Program na ional de formare profesională a ț
speciali tilor i intermediarilor din asigurări”, POS DRU 49461ș ș

▪ coordonarea programelor de training şi a activităţilor de consultanţă în cadrul S.C. ConsTrain 
S.R.L.

▪ coordonarea programelor de training pe tema fondurilor structurale în cadrul Institutului Român de 
Training

▪ coordonarea programelor de formare specializată în administraţie publică, în calitate de şef serviciu
(Institutul Naţional de Administraţie – 2005)

▪ coordonarea implementării Cadrului de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din 
administraţia publică – Common Assessment Framework (Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice – 2004)

▪ coordonarea direcţiilor de integrare europeană de la nivelul prefecturilor (Ministerul Administraţiei 
Publice, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice – 2002-2003)

▪ coordonarea echipei de experţi în cadrul Programului “Linia verde a Primului Ministru” (Guvernul 
României, Departamentul pentru Relaţii Publice – 2000)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ aptitudini i competen e antreprenorialeș ț

▪ aptitudini i competen e de planificareș ț

▪ aptitudini i competen e de managementș ț

▪ aptitudini i competen e de formatorș ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

ECDL Complet (Decembrie 2004) 

▪ Utilizare foarte bună a multiple sisteme de operare (Windows - toate versiunile, Linux, Mac OS, 
Android, IOS)

▪ Bune cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Project

▪ Web Design (HTML, MS FrontPage, CMS)

▪ Utilizare baze de date (MySQL, Access, FoxPro)

▪ Utilizare Wordpress, Drupal

▪ Foarte bună utilizare a Cpanel

Permis de conducere B1

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii ▪ Autor al lucrării "Qualitative Analysis of the Risks Identified in the Management of the Non-
Reimbursable Funds in Romania in 2007-2013", publicată în volumul conferin ei "Strategic ț
Management for Local Communities" (organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară i ș
Academia de Studii Economice din Bucure ti în perioada 30-31 octombrie 2015)ș

▪ Coautor al lucrării “Insurance of risks specific to non-reimbursable funds management system in 
Romania", publicată în Financial Studies (fs.icfm.ro) i prezentată în cadrul “International ș
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Conference on the Role of non-banking financial markets in Sustaining economic growth" 
(organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară i Academia de Studii Economice din ș
Bucure ti în 28 mai 2015)ș

▪ Coautor al lucrării “Specific procurement procedures - sources of risk in the management of 
structural funds in Romania", publicată în Theoretical and applied Economics (www.ectap.ro) i ș
prezentată în cadrul “International Finance and Banking Conference - FI BA 2015, XIIIth Edition" 
(organizată de Academia de Studii Economice din Bucure ti în perioada 26-27 martie 2015)ș

▪ Coautor al studiului “Monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea în cadrul proiectelor europene", 
publicat de publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Iulie 2014 (disponibil pe site-ul 
www.cji.ro)

▪ Coautor al studiului “Pia a de publicitate publică din România: accelera i!"ț ț , publicat de publicat de 
Centrul pentru Jurnalism Independent, Februarie 2012 (disponibil pe site-ul www.cji.ro)

▪ Coautor al studiului "Fondurile Structurale: impactul trainingului asupra capacităţii de absorbţie", 
publicat de Institutul Român de Training, Aprilie 2006 (disponibil pe site-ul www.irt.ro)

▪ Coautor al Ghidului de bune practici: „Cum să aloci corect publicitatea publică", publicat de Centrul 
pentru Jurnalism Independent, Iunie 2006 (disponibil pe site-ul www.cji.ro)

▪ Colaborator cu articole la publicaţiile „Dilema Veche" (1 articole) şi „euROpeanul" (peste 10 articole)

▪ Multiple articole publicate pe www.euractiv.ro, www.hotnews.ro i ș www.cipriannicolae.ro  

▪ Întâlniri on-line pe problematica accesării fondurilor europene pe www.hotnews.ro i ș
www.euractiv.ro  

Cursuri Participant la diverse cursuri:

▪ Six Thinking Hats – organizat de Mind Master

▪ Managementul eficient al activităţii de consultanţă – Proiectul PHARE de Asistenţă Tehnică pentru 
dezvoltarea IMM-urilor din România

▪ Accesarea Fondurilor de la Uniunea Europeană – Proiectul PHARE de Asistenţă Tehnică pentru 
dezvoltarea IMM-urilor din România

▪ Arta şi tehnica vorbirii – Studioul de Arte Scenice Bucureşti

▪ Fondul Social European – provocări curente în faza de programare – Institutul Naţional de 
Administraţie din România, Institutul de Politici Europene din Berlin şi InWent Germania (locaţie: 
Bucureşti, România)

▪ Achiziţii publice – aplicarea noii legislaţii armonizate – Institutul Român de Training (locaţie: 
Bucureşti, România)

▪ Formare de formatori – International Development Law Organisation (locaţie: Albena, Bulgaria)

▪ Pentru cine lucrezi până la urmă – Cum să ai clienţi fideli – The Leadership Group USA şi Human 
Performance Development International România (locaţie: Bucureşti, România)

▪ Planificarea şi controlul activităţilor de proiect – Şcoala Superioară de Administraţie a Ministerului 
de Interne din Italia (locaţie: Roma, Italia)

▪ Înţelegerea procesului decizional din Uniunea Europeană – Institutul European de Administraţie 
Publică (locaţie: Maastricht, Olanda)

▪ Descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei locale – MATRA BCD Olanda împreună cu Institutul 
Naţional de Administraţie (locaţie: Bucureşti, România)

▪ Formare de formatori– Institutul Naţional de Administraţie, Proiectul Phare RO0106.02 „Crearea 
unui Institut Naţional de Administraţie operaţional, capabil de a forma funcţionari publici competenţi”
(locaţie: Bucureşti, România)

▪ Managementul ciclului proiectului (PCM) – Institutul de Administraţie Publică din Maastricht, 
Olanda (locaţie: Bucureşti, România)

▪ Formarea coordonatorilor CAF – Ministerul Administraţiei şi Internelor, Proiectul Phare RO0106.01 
„Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor” (locaţie: Bucureşti, 
România)

▪ Conducerea echipelor în administraţia publică – The Leadership Group USA, Proiectul UNDP 
ROM/01/008 „Întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Prezidenţiale din România” şi 
Leaders Romania (locaţie: Predeal, România)

▪ Gândeşte ca un lider – Proiectul UNDP ROM/01/008 „Întărirea capacităţii instituţionale a 
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Administraţiei Prezidenţiale din România” şi The Leadership Group USA (locaţie: Sinaia, România)

▪ Managementul proiectului – British Council Romania (locaţie: Sinaia, România)
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   ECV 2014-08-13T11:15:26.680Z 2018-07-22T16:25:50.809Z V3.3 EWA Europass CV true                                          Ciprian NICOLAE    Str. Murgeni nr. 7, bloc L27, sc. 1, ap. 28 030397 Bucuresti  RO România  ciprian.nicolae@proiecteue.ro --- ciprian.nicolae@constrain.ro   + 0756 155 167  work Loc de muncă    www.cipriannicolae.ro  www.proiecteue.ro   cst-ciprian  Skype   position POZIŢIA  Student doctorand - Școala doctorală de Finanțe, A.S.E. București     true  Manager proiect <p>▪ coordonarea activitatii echipei care asigura transferul bazei de date CEDAM de la Autoritatea de Supraveghere Financiara la BAAR</p><p>▪ recrutarea si selectia de personal IT</p><p>▪ pregatirea procedurilor de achizitie pentru serviciile achizitionate de organizatie (ex: servicii de dezvoltare software, solutii Cloud s.a.)</p><p>▪ pregatirea bugetului proiectului, a planurilor de lucru si a altor documente</p><p>▪ business analysis pentru activitatea organizatiei</p><p>▪ participarea la dezvoltarea si implementarea procedurilor GDPR</p><p>▪ participarea la implementarea instrumentelor de calitate in organizatie (ex: ISO)</p>  Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR)    Bucuresti  Romania    true  Administrator / Manager proiect / Evaluator proiecte / Expert achizitii <p><u>Activităţi de consultanţă</u> în pregătirea, evaluarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, elaborare de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, strategii de dezvoltare locală etc.</p><ul><li><p><em><u>Pregătire de proiecte</u> </em></p><p>pentru finanțare nerambursabilă (studii de fezabilitate, documentaţii avize, cereri de finanţare, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, planuri de marketing) - finantari din:</p><ul><li>Phare</li><li>Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR): &#34;Jurnalism inovator în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov&#34; (axa 4, DMI 4.3); &#34;Complex de agrement &#34;La Stejarii&#34;&#34; (axa 5, DMI 5.2)</li><li>Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)</li><li>Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 (POS CCE)</li><li>Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 (PO DCA)</li><li>Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)</li><li>Institutul Cultural Român (ICR)</li><li>Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP)</li><li>Administrația Fondului de Mediu (AFM)</li><li>Ordonanța Guvernului nr. 7 / 2006</li><li>Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013</li><li>Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020</li><li>Programul Operațional Regional 2014-2020 (axa 2, DMI 2.1)</li><li>Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de-- comercializare a produselor și serviciilor de piață</li><li>Alte programe finanțate direct de Comisia Europeană și Parlamentul European</li></ul></li><li><em><u><strong>Manager de proiect</strong></u> </em>al proiectului “TIC pentru ConsTrain&#34;, finanțat prin POSCCE, axa 3, DMI 1, OP1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe (iulie-septembrie 2013)</li><li><u><em><strong>Manager de proiect</strong></em></u><em> </em>al proiectului “E-Formare&#34;, finanțat prin programul E-creștere al Ministerului Comunicațiilor (septembrie 2009 – iunie 2010)</li><li><u><em>Expert achiziții</em></u> pentru implementarea proiectului “Jurnalism inovator în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov&#34;, finanțat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional, axa 4, domeniul 4.3</li><li><em><u>Expert achiziții</u></em> pentru implementarea proiectului „INFRASTRUCTURA – acces către o viaţă mai bună pentru romii din Vultureşti - Argeş&#34;, finanţat prin PHARE</li><li>Evaluator proiecte POC 2014-2020 (2015) pentru Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI)</li><li>Evaluator proiecte POS CCE (2013) pentru Ministerul Fondurilor Europene - acordul-cadru de evaluare proiecte - subsecvent 1 (POSCCE)</li><li>Evaluator proiecte POS DRU (2012-2013) ca expert în consorțiul Arup-Avensa</li><li>Evaluator proiecte PODCA (2010)</li><li>Evaluator proiecte AFCN (2007, 2008 și 2009)</li><li><em><u>Monitor proiecte</u></em> AFCN (august-noiembrie 2009, octombrie-decembrie 2008, iunie-septembrie 2008)</li><li><em><u>Consultant</u> </em>pentru implementarea proiectului „Parteneriat local pentru gestionarea mai eficientă a situaţiilor de urgenţă&#34;, finanţat prin PHARE (proceduri de achiziţii, raportări)</li><li><u>Expert diseminare PODCA</u> - organizarea si livrarea a 6 work-shop-uri de 2 zile având ca tematică manualul beneficiarului PODCA și derularea principalelor etape în implementarea proiectelor (contractare, monitorizare, rambursare, decont, arhivare, achiziții și conflict de interese, nereguli, informare și publicitate)</li><li><strong>Expert implementare CAF</strong> la nivelul Instituției Prefectului Județului Teleorman și a 15 servicii publice deconcentrate, în cadrul proiectului &#34;Personal competent pentru o administrație modernă și eficientă&#34; Cod SMIS 22228 (formarea personalului autorităților și instituțiilor publice, derularea sesiunilor de autoevaluare CAF, realizarea analizelor/diagnozelor instituționale)</li></ul><p><u>Activităţi de training (organizare și predare - durata 3-4 zile)</u></p><ul><li>curs <em><u>&#34;Expert achiziții publice&#34;</u></em> (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Bazna, Sibiu, 19-22 mai 2014</li><li>curs <em><u>&#34;Nereguli în procedurile de achiziții derulate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă&#34;</u></em> (24 ore), Slănic Moldova, Bacău, 28-31 mai 2014</li><li>curs <em><u>&#34;Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene&#34;</u></em> (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Gura Humorului, Suceava, 17-20 octombrie 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Neptun, Constanța, 23-28 iulie 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), București, 06-09 iunie 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Iași, 23-26 mai 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Cluj-Napoca, 21-24 martie 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), București, 14-17 martie 2013</li><li>curs &#34;Evaluator proiecte&#34; (30 ore), autorizat ANC (fostă CNFPA), Iași, 07-10 martie 2013</li><li>curs “Public procurement - retreat&#34; (12 ore), Cund, județul Mureș,13-14 octombrie 2012, pentru Centrul pentru Jurnalism Independent (proceduri de achiziții publice cf. OUG nr. 34/2006)</li><li>curs “Evaluator proiecte&#34;, autorizat CNFPA, realizat de ConsTrain în parteneriat cu Bio Responsabil S.R.L. în București, luna iunie 2011</li><li>2 cursuri online <u><em>“Proceduri de achiziții în proiecte cu finanțare nerambursabilă&#34;</em> </u>(<a target="_blank" href="http://www.e-train.ro" rel="nofollow">www.e-train.ro</a>), durata unui curs 6 săptămâni, 2010</li><li>4 cursuri online <em><u>“Accesarea fondurilor post-aderare&#34;</u></em> (<a target="_blank" href="http://www.e-train.ro" rel="nofollow">www.e-train.ro</a>), durata unui curs 5 săptămâni, 2010</li><li><u><em>coordonator training în proiectul “Implicare și simplificare. Instrumente online în sprijinul luptei anticorupție&#34;</em></u>, în cadrul căruia a pregătit 4 cursuri, cu durata de 3-4 săptămâni, în total 14 săptămâni</li><li>curs <u><em>“Achiziții publice de publicitate media&#34;</em></u> – 3 cursuri cu durata de 2 zile fiecare, în total 6 zile – organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent</li><li><u>23 cursuri pe tematica scrierii de proiecte</u> finanţate din fonduri nerambursabile organizate de ConsTrain în Bucureşti şi localităţi din ţară. Durata cursului: 2-3 zile, în total 65 zile</li><li>3 cursuri pe tematica <em><u>„Fonduri Structurale şi de Coeziune 2007-2013: Procedurile de achiziţii publice&#34;</u></em>, organizate de ConsTrain. Durata cursului: 3 zile, în total 9 zile</li><li>curs <em><u>„Finanţarea culturii prin Fonduri Structurale&#34;</u></em>, organizat de Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia&#34; Focşani, durata: 3 zile</li><li>curs <em><u>„Finanţarea proiectelor din Fondul Social European&#34;</u></em>, organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, durata: 3 zile</li><li>curs <em><u>„Surse de finanţare europeană pentru acţiunile de restructurare economică din România&#34;</u></em>, organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, durata: 3 zile</li></ul>  S.C. CONSTRAIN S.R.L.    Str. Murgeni nr. 7, bloc L27, sc. 1, ap. 1 030397 Bucuresti  RO România  www.proiecteue.ro --- www.constrain.ro  business  M Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice     false  Responsabil financiar <p><u>Responsabil financiar</u> în cadrul proiectului “South-East European Partnership for Media Development&#34; finanțat prin Civil Society Facility - Media Freedom and Accountability Programme 22.02701: &#34;Regional and Horizontal Programme&#34;</p><p>Responsabilități:</p><ul><li>pregătirea rapoartelor financiare</li><li>pregătirea cererilor de plată</li><li>asigurarea disponibilității co-finanțării în condițiile prevăzute în proiect</li><li>verificarea încadrării costurilor în prevederile bugetare și contractul cu autoritatea contractantă</li><li>pregătirea și coordonarea procedurilor de achiziții pentru proiect</li></ul>  Centrul pentru Jurnalism Independent    Bdul. Regina Elisabeta Nr. 32, et 1 050017 Bucuresti  RO România  www.cji.ro  business  M Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice     false  Expert achiziții <p><u>Expert achiziții</u> în cadrul proiectului <em>“Monitoring the spending of publicity budgets of the EU-funded projects – the Romanian experience&#34;</em>, finanțat de OLAF în cadrul Programului Hercule II 2007-2013.</p><p>Responsabilități:</p><ul><li>pregătirea unei metodologii de monitorizare a bugetelor de publicitate aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune în România</li><li>pregătirea unui raport privind alocarea fondurilor de publicitate publică aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune în România</li><li>pregătirea work-shop-urilor de analiză și diseminare a rezultatelor cercetării</li></ul>  Centrul pentru Jurnalism Independent    Bdul. Regina Elisabeta Nr. 32, et 1 050017 Bucuresti  RO România  www.cji.ro  business  M Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice     false  Manager proiect <p><u>Manager de proiect</u> pentru proiectele de finanțare nerambursabilă realizate pentru Orchestra Română de Tineret (<a href="http://www.orchestratineret.ro%29" target="_blank" rel="nofollow">www.orchestratineret.ro)</a>, Orchestra Sinfonietta, Orchestra Junior, Festivalul Internațional Enescu și Muzica Lumii (<a href="http://www.festivalenescu-sinaia.ro%29" target="_blank" rel="nofollow">www.festivalenescu-sinaia.ro)</a> și Școala de vară pentru Tineri Muzicieni.</p><p>Responsabilități:</p><ul><li>coordonarea derulării activităților proiectului, conform graficului de activități</li><li>supervizarea celorlalți membri ai echipei proiectului pentru a-și realiza propriile sarcini</li><li>verificarea atingerii obiectivului proiectului și a rezultatelor preconizate, monitorizând permanent indicatorii de performanță prevăzuți</li><li>coordonarea procedurilor de achiziții organizate în cadrul proiectului</li><li>coordonarea și supervizarea fluxurilor financiare ale proiectului</li><li>coordonarea organizării evenimentelor din cadrul Școlii de Vară și din cadrul Festivalului Internațional Enescu și Muzica Lumii</li></ul>  Fundatia "Prietenii Muzicii" Serafim Antropov    Bucuresti  RO România     false  Manager proiect <p><u><strong>Manager   de proiect</strong></u><b><u><strong> </strong></u></b>pentru proiectul <em>“Program   național de formare profesională a specialiștilor și intermediarilor din   asigurări&#34;</em>, cofinanțat din POS DRU 2007-2013, cod SMIS 49461</p><p>Coordonarea unei echipe de proiect și de implementare formată din 20 de membri și 65 formatori (informații disponibile aici: <a href="http://www.imasig.ro/Rezultatele-proiectului/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.imasig.ro/Rezultatele-proiectului/</a>)</p><p>Activități și responsabilități principale:</p><ul><li>coordonarea derulării activităților   proiectului, conform graficului de activități</li><li>supervizarea celorlalți membri ai echipei   proiectului pentru a-și realiza propriile sarcini</li><li>verificarea atingerii obiectivului proiectului   și a rezultatelor preconizate, monitorizând permanent indicatorii de   performanță prevăzuți</li><li>coordonarea procedurilor de achiziții   organizate în cadrul proiectului</li><li>coordonarea și supervizarea fluxurilor   financiare ale proiectului</li><li>sprijinirea metodologică a formatorilor care   activează în cadrul proiectului, în vederea asigurării respectării   standardelor de calitate de formării</li><li>organizarea și supervizarea a 6 cursuri cu durata a 5 zile în cadrul proiectului<span class="redactor-invisible-space"></span></li></ul>  Fundatia Institutul de Management in Asigurari    Str. Steluței nr. 2 București  RO România  www.ima-imi.ro  business  K Activităţi financiare şi de asigurări     false  Manager proiect <p><u>Activităţi de consultanţă</u> în: achiziţii publice, audit instituţional, dezvoltarea resurselor umane, monitorizare şi evaluare de proiecte</p><p><u>Expert achiziţii publice</u> în cadrul proiectului &#34;Curbing Financial and Indirect Censorship in Romania&#34; – Septembrie 2005 – Septembrie 2006</p><p><u>Monitor proiecte</u> pentru Ministerul Administrației și Internelor (octombrie - noiembrie 2005)</p><p><u>Expert fonduri structurale</u> în cadrul proiectului UNDP „Sprijin pentru Consiliile şi Agenţiile de Dezvoltare Regională&#34; – August - Septembrie 2006</p><p><u>Activităţi de training</u> (organizarea și livrarea de sesiuni de training cu durata de 2 și 3 zile):</p><ul><li>29 cursuri „Cum se finanţează proiecte din Fondurile Structurale 2007-2013&#34;, în Bucureşti şi oraşe din ţară, organizate de Institutul Român de Training, durata cursului: 2 zile, în total: 58 zile </li><li>1 training „Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor cu finanţare europeană&#34;, organizat de Asociaţia Oraşelor din România, în parteneriat cu Open Society Initiative, Institutul de Politici Publice şi Institutul Român de Training. Durata cursului: 3 zile, în total 3 zile </li><li>1 curs „Fondurile Structurale: oportunităţi, provocări şi instrumente de implementare&#34;, organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi – FORDOC, durata cursului: 2 zile </li><li>2 cursuri „Transparenţa modului de cheltuire a fondurilor europene în România&#34;, pentru jurnalişti de investigaţie, în cadrul unui proiect finanţat de Open Society Institute, prin Local Government and Public Service Reform Initiative, durata cursului: 3 zile, în total 6 zile </li><li>10 cursuri „Achiziţii publice de servicii de publicitate media&#34;, pentru funcţionari publici şi jurnalişti în cadrul proiectului &#34;Curbing Financial and Indirect Censorship in Romania&#34;, durata cursului: 1 zi, în total 10 zile</li></ul>  Asociația Institutul Român de Training    București  RO România  www.irt.ro  business  M Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice     false  Expert / Șef serviciu <p><u>Coordonarea programelor de formare specializată din Institutul Național de Administrație:</u></p><ul><li>Programul de formare specializată în administraţie publică destinat funcţiei prefectorale</li><li>Programul de formare specializată în administraţie publică destinat înalţilor funcţionari publici</li><li>Programul de formare specializată în administraţie publică destinat funcţionarilor publici de conducere</li><li>Programul de formare specializată în administraţie publică destinat viitorilor manageri publici (Schema Tinerilor Profesionişti – Young Professionals Scheme)</li></ul><p><u>Organizarea și supervizarea de work-shop-uri în cadrul proiectului Schema Tinerilor Profesionişti – Young Professionals Scheme<br /></u></p><p><u>Organizarea activităţilor specifice perioadei de stagiu</u> pentru cursanţii din cadrul Programului de formare specializată în administraţie publică, cu durata de 2 ani, destinat viitorilor manageri publici (selecţie mentori, relaţia cu instituţiile de stagiu şi mentorii, pregătirea documentelor de stagiu, organizarea şi conducerea interviurilor de stagiu, evaluarea activităţii de stagiu).</p><p><u>Organizarea procesului de formare</u> a participanţilor din programele menţionate (selecţia şi coordonarea formatorilor, dezvoltarea curriculei, evaluarea procesului de formare).</p><p><u>Coordonarea şi organizarea de programe de perfecţionare</u> (de scurtă durată – 7 zile) pentru funcţionari publici.</p><p><u>Activităţi de training:</u><u></u> </p><ul><li>1 curs „Planificare strategică pornind de la  Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică&#34; – Common Assessment Framework, pentru participanţii la Programul de formare specializată în administraţie publică destinat înalţilor funcţionari publici – organizat de Institutul Naţional de Administraţie, durata cursului: 2 zile</li><li>1 curs „Competenţe şi abilităţi manageriale: leadership, muncă în echipă, comunicare&#34;, pentru participanţii din administraţia locală la programul de perfecţionare organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara, durata cursului: 5 zile</li><li>1 training „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică&#34; – Common Assessment Framework, pentru participanţii la Programul de formare specializată în administraţie publică destinat tinerilor profesionişti – organizat de Institutul Naţional de Administraţie, durata cursului: 2 zile</li><li>1 training „Managementul calităţii, planificare strategică şi Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică&#34; – Common Assessment Framework, pentru participanţii la programul de perfecţionare organizat de Institutul Român de Training şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, durata cursului: 3 zile</li><li>1 training „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică&#34; – Common Assessment Framework, pentru participanţii la  Programul de formare specializată în administraţie publică destinat funcţionarilor publici de conducere – organizat de Institutul Naţional de Administraţie, Durata cursului: 2 zile</li></ul>  Ministerul Administrației și Internelor - Institutul Național de Administrație    București  RO România     false  Consilier ministru <p><u>Coordonator al componentei nr. 1 a proiectului Phare </u>2002/000.586.03.02 – “Descentralizarea şi dezvoltarea administraţiei publice locale din România&#34; – componenta de înfrăţire instituţională (twinning)</p><p>Evaluator proiecte PHARE pe procedura PRAG (2003, 2004), evaluări organizate la nivelul Oficiului de Plăți și Contractare PHARE de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice</p><p>Pregătirea termenilor de referinţă şi membru în comisia de evaluare, faza de pre-calificare, pentru componenta nr. 3 a proiectului Phare 2002/000.586.03.02 – “Descentralizarea şi dezvoltarea administraţiei publice locale din România&#34;; (asistenţă tehnică pentru crearea şi derularea Fondului de Modernizare a Administraţiei Publice Locale) (2003)</p><p>Elaborare raport lunar pentru Delegaţia Comisiei Europene în România privind activitatea Unităţii de Implementare a Proiectelor Phare</p><p>Participare la <u>implementarea proiectelor Phare</u><strong></strong> RO 0106.01 – „Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor&#34;, RO 0106.03 „Crearea unui corp profesionist de manageri în administraţia publică din România&#34; şi RO 0106.06.03 „Sprijin pentru actualizarea strategiei de accelerare a reformei în administraţia publică&#34;</p><p><u>Participarea la organizarea şi derularea</u> – în perioada septembrie 2003 – aprilie 2004 – <u>a Forumului Naţional pentru actualizarea Strategiei Guvernului României</u> privind accelerarea reformei în administraţia publică (redactare text strategie şi materiale pentru reuniuni; organizare reuniuni).</p><p>Participare la acţiunile legate de profesionalizarea instituţiei prefectului în România (organizare seminarii; participare la reuniunile grupului de lucru prefectoral pentru redactarea textului legii privind instituţia prefectului)</p><p>Participare la organizarea şi derularea concursului naţional „100 de proiecte pentru România&#34; (elaborare criterii de evaluare; evaluare proiecte; organizare şi conducere reuniuni la nivelul a 4 judeţe)</p><p><u>Coordonator al procesului de implementare a Cadrului de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică – CAF</u> – la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor (organizarea derulării activităţilor; training evaluatori; redactare rapoarte)</p><p>Coordonator al activităţii compartimentelor de integrare europeană şi relaţii externe din prefecturi</p><p><u>Activităţi de training:</u> </p><ul><li>10 cursuri „Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică&#34; – Common Assessment Framework, pentru evaluatorii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, durata unui curs: 1 zi, în total: 10 zile</li></ul><p>  Membru în comisii de evaluare a ofertelor – achiziții publice derulare de MAP/MAI (2003 și 2004)</p>  Ministerul Administrației Publice - Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice    București  RO România      false Doctorand în economie <p>Tema de cercetare<i> </i><u><em>&#34;Managementul riscurilor financiare in gestionarea proiectelor cu finantare nerambursabila&#34;</em></u></p><p><u>Articole publicate pana in prezent:</u><strong> </strong>(a se vedea <a href="http://www.cipriannicolae.ro/doctorat/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.cipriannicolae.ro/doctorat/</a>)</p><ul><li>Specific procurement procedures – sources of risk in the management of Structural Funds in Romania</li><li>Insurance of risks specific to non-reimbursable funds management system in Romania</li><li>Qualitative Analysis of the Risks Identified in the Management of the Non-Reimbursable Funds in Romania in 2007-2013</li></ul><p><u>Articole in curs de publicare:</u></p><ul><li>Aplicabilitatea metodologiilor finantatorilor internationali la sistemul de management al riscurilor utilizat in gestionarea fondurilor nerambursabile in Romania</li></ul>  Academia de Studii Economice din București - Școala Doctorală de Finanțe    București  RO România  8 Nivelul 8 CEC     false Licențiat în științe administrative <p>Management, Economie, Finanțe, Marketing, Administrație publică</p>  Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Management, Specializarea Administrație Publică    București  RO România  6 Nivelul 6 CEC      false Licențiat în științe juridice <p>Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept financiar, drept comercial</p>  Universitatea din București - Facultatea de Drept    București  RO România  6 Nivelul 6 CEC      false Formator în fonduri structurale <ul><li>pregătirea procesului de formare</li><li>etapele procesului de formare</li><li>derularea formării</li><li>fondurile structurale și de coeziune</li></ul>  InWent Germania și Institutul de Politici Europene din Berlin    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Formator de competenţe profesionale (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Formator” (COR 242401)</p>  Centrul de calificare/recalificare profesională Constanţa    Constanța  RO România  4 Nivelul 4 CEC      false Management de proiect <ul><li>Inițierea proiectului</li><li>Risc, estimări necesare și contracte</li><li>Planificarea</li><li>Formarea și conducerea echipei de proiect</li><li>Execuția proiectului/Managementul configurației</li><li>Standarde, metodologii și reflecții asupra proiectelor</li></ul>  CODECS România S.A.    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Formator de competenţe profesionale (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Formator” (COR 242401)</p>  Centrul de Pregătire în Informatică și Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA)    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Evaluator competențe profesionale (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Evaluator de competențe profesionale” (COR 242405)</p>  Fundația pentru Învățământ    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”  (COR 325723)</p>  Euro Best Team    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Manager proiect (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Manager proiect” (COR 242101)</p>  Codecs Romania    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Expert accesare fonduri structurale și de coeziune (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune” (COR 242213)</p>  ABB Strategic Solutions    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă” (COR 226302)</p>  Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Competențe antreprenoriale (CNFPA/ANC) <ul><li>Inovație/Creativitate</li><li>Asumarea riscurilor în luarea deciziilor</li><li>Planificare, organizare &amp; gestiune activități și proiecte</li><li>Rezolvarea de probleme: identificarea de oportunități, evaluare de puncte tari și slabe</li><li>Relaționare interpersonală: lucru individual și în echipă</li><li>Conducere prin delegare</li></ul>  Human Capital Solutions    București  RO România  Nivelul 4 CEC    false Evaluator proiecte (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Evaluator proiecte” (COR 241263)</p>  ConsTrain    BUcurești  RO România  4 Nivelul 4 CEC      false Designer pagini web (CNFPA/ANC) <p>Conform Standardului ocupațional “Designer pagini web” (COR 216613)</p>  Crystal Mind    București  RO România  4 Nivelul 4 CEC     false Acordare de prim ajutor (CCIR/SMURD) <p>Acordarea primului ajutor</p>  Fundația penru SMURD    București  RO România  3 Nivelul 3 CEC      false Certificat de calificare profesională a intermediarilor în asigurări persoane fizice <p>Piața asigurărilor, tipuri de asigurări, intermediari în asigurări, negociere și tehnic de vânzare</p>  Pro Fiduciaria    Bucuresti  RO România  3 Nivelul 3 CEC       ro română     en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   it italiană  C2 C1 C1 C1 C1   fr franceză  C1 C1 B1 B1 B1  <ul><li>comunicare asertivă</li><li>comunicare în afaceri</li><li>oferire feed-back</li><li>aptitudini de socializare</li></ul>  <p>Foarte bună capacitate organizatorică demonstrată în poziţiile de coordonare deţinute pe parcursul experienţei profesionale: </p><ul><li>coordonarea echipei de proiect a proiectului “Program național de formare profesională a specialiștilor și intermediarilor din asigurări”, POS DRU 49461</li><li>coordonarea programelor de training şi a activităţilor de consultanţă în cadrul S.C. ConsTrain S.R.L.</li><li>coordonarea programelor de training pe tema fondurilor structurale în cadrul Institutului Român de Training</li><li>coordonarea programelor de formare specializată în administraţie publică, în calitate de şef serviciu (Institutul Naţional de Administraţie – 2005)</li><li>coordonarea implementării Cadrului de Auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor din administraţia publică – Common Assessment Framework (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice – 2004)</li><li>coordonarea direcţiilor de integrare europeană de la nivelul prefecturilor (Ministerul Administraţiei Publice, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice – 2002-2003)</li><li>coordonarea echipei de experţi în cadrul Programului “Linia verde a Primului Ministru” (Guvernul României, Departamentul pentru Relaţii Publice – 2000)</li></ul>  <ul><li>aptitudini și competențe antreprenoriale</li><li>aptitudini și competențe de planificare</li><li>aptitudini și competențe de management<br /></li><li>aptitudini și competențe de formator<br /></li></ul>  <ul><li>Utilizare foarte bună a multiple sisteme de operare (Windows - toate versiunile, Linux, Mac OS, Android, IOS)</li><li>Bune cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei Microsoft Project</li><li>Web Design (HTML, MS FrontPage, CMS)</li><li>Utilizare baze de date (MySQL, Access, FoxPro)</li><li>Utilizare Wordpress, Drupal</li><li>Foarte bună utilizare a Cpanel</li></ul>  C C C C C   ECDL Complet (Decembrie 2004)   B1    publications Publicaţii  <ul><li>Autor al lucrării <em>&#34;Qualitative Analysis of the Risks Identified in the Management of the Non-Reimbursable Funds in Romania in 2007-2013&#34;</em>, publicată în volumul conferinței &#34;Strategic Management for Local Communities&#34;  (organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Academia de Studii Economice din București în perioada 30-31 octombrie 2015)</li><li>Coautor al lucrării<em> “Insurance of risks specific to non-reimbursable funds management system in Romania&#34;</em>, publicată în Financial Studies (fs.icfm.ro) și prezentată în cadrul “International Conference on the Role of non-banking financial markets in Sustaining economic growth&#34; (organizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Academia de Studii Economice din București în 28 mai 2015)</li><li>Coautor al lucrării <em>“Specific procurement procedures - sources of risk in the management of structural funds in Romania&#34;</em>, publicată în Theoretical and applied Economics (<a href="http://www.ectap.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.ectap.ro</a>) și prezentată în cadrul “International Finance and Banking Conference - FI BA 2015, XIIIth Edition&#34; (organizată de Academia de Studii Economice din București în perioada 26-27 martie 2015)</li><li>Coautor al studiului <em>“Monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea în cadrul proiectelor europene&#34;</em>, publicat de publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Iulie 2014  (disponibil pe site-ul <a href="http://www.cji.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.cji.ro</a>)</li><li>Coautor al studiului<em> “Piața de publicitate publică din România: accelerați!&#34;</em>, publicat de publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Februarie 2012  (disponibil pe site-ul <a href="http://www.cji.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.cji.ro</a>)</li><li>Coautor al studiului <em>&#34;Fondurile Structurale: impactul trainingului asupra capacităţii de absorbţie&#34;</em>, publicat de Institutul Român de Training, Aprilie 2006 (disponibil pe site-ul <a href="http://www.irt.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.irt.ro</a>)</li><li>Coautor al Ghidului de bune practici: <em>„Cum să aloci corect publicitatea publică&#34;</em>, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent, Iunie 2006  (disponibil pe site-ul <a href="http://www.cji.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.cji.ro</a>)</li><li>Colaborator cu articole la publicaţiile „Dilema Veche&#34; (1 articole) şi „euROpeanul&#34; (peste 10 articole)</li><li>Multiple articole publicate pe <a href="http://www.euractiv.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.euractiv.ro</a>, <a href="http://www.hotnews.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.hotnews.ro</a> și <a href="http://www.cipriannicolae.ro" target="_blank" rel="nofollow">www.cipriannicolae.ro</a></li><li>Întâlniri on-line pe problematica accesării fondurilor europene pe <a href="http://www.hotnews.ro" target="_blank" rel="nofollow">www.hotnews.ro</a> și <a href="http://www.euractiv.ro/" target="_blank" rel="nofollow">www.euractiv.ro</a></li></ul>   courses Cursuri <p><strong>Participant la diverse cursuri:</strong></p><ul><li>Six Thinking Hats – organizat de Mind Master</li><li>Managementul eficient al activităţii de consultanţă – Proiectul PHARE de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România</li><li>Accesarea Fondurilor de la Uniunea Europeană – Proiectul PHARE de Asistenţă Tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România</li><li>Arta şi tehnica vorbirii – Studioul de Arte Scenice Bucureşti</li><li>Fondul Social European – provocări curente în faza de programare – Institutul Naţional de Administraţie din România, Institutul de Politici Europene din Berlin şi InWent Germania (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Achiziţii publice – aplicarea noii legislaţii armonizate – Institutul Român de Training (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Formare de formatori – International Development Law Organisation (locaţie: Albena, Bulgaria)</li><li>Pentru cine lucrezi până la urmă – Cum să ai clienţi fideli – The Leadership Group USA şi Human Performance Development International România (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Planificarea şi controlul activităţilor de proiect – Şcoala Superioară de Administraţie a Ministerului de Interne din Italia (locaţie: Roma, Italia)</li><li>Înţelegerea procesului decizional din Uniunea Europeană – Institutul European de Administraţie Publică (locaţie: Maastricht, Olanda)</li><li>Descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei locale – MATRA BCD Olanda împreună cu Institutul Naţional de Administraţie (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Formare de formatori<strong></strong>– Institutul Naţional de Administraţie, Proiectul Phare RO0106.02 „Crearea unui Institut Naţional de Administraţie operaţional, capabil de a forma funcţionari publici competenţi” (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Managementul ciclului proiectului (PCM) – Institutul de Administraţie Publică din Maastricht, Olanda (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Formarea coordonatorilor CAF – Ministerul Administraţiei şi Internelor, Proiectul Phare RO0106.01 „Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor” (locaţie: Bucureşti, România)</li><li>Conducerea echipelor în administraţia publică – The Leadership Group USA, Proiectul UNDP ROM/01/008 „Întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Prezidenţiale din România” şi Leaders Romania (locaţie: Predeal, România)</li><li>Gândeşte ca un lider – Proiectul UNDP ROM/01/008 „Întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Prezidenţiale din România” şi The Leadership Group USA (locaţie: Sinaia, România)</li><li>Managementul proiectului – British Council Romania (locaţie: Sinaia, România)</li></ul> 

