
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Celia-Dana Beşciu 

 

sector 4, 041529 Bucuresti (România) 

0040767683241    

celia.besciu@gmail.com 

PROFILUL PERSONAL ▪ Am absolvit Academia de Studii Economice din Bucure ti, programul de ș licenţă i masteratș , iar 
acum sunt în etapa de finalizare a programului de doctorat în management;

▪ Am obţinut bursă doctorat  pe parcursul primilor 3 ani de studiu;

▪ Am obţinut bursă doctorat  în baza participării la competiţia  realizată prin  programul Performanţă 
şi Excelenţă în Cercerarea Doctorală şi Posdoctorală din România (POSDRU 159/1.5/S/142115);

▪ Am ob inut finan are europeană pentru planul de afaceri depus în cadrul competi iei desfă urate ț ț ț ș
prin proiectul ”MIZIL START UP PLUS”, co-finanţat din Fondul Social European,Programul 
Opera ional Capital Uman (POCU) 2014-2020;ț

▪ Am absolvit cursul organizat de Banca Europeană pentru Reconstruc ie i Dezvoltare în cadrul ț ș
APMG PPP Certification Program- Certified PPP- foundation exam- iulie 2019;

▪ Membru în cadrul proiectului "Mecanisme i instrumente implementate la nivelul S1MB pentru ș
fundamentarea deciziilor i planificării strategice pe termen lung- CP 12", finan are POCA;ș ț

▪ Membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru: "Servicii de consultan ă pentru elaborare studiu ț
de fezabilitate pentru elaborare sistem informatic integrat la nivelul S1MB";

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

22 Apr 19–Prezent Consilier
Primăria Sectorului 1, Bucuresti (România) 

▪ Coordonarea şi gestionarea procedurilor de implementare a tuturor proiectelor elaborate care au 
primit finanţare prin programele operaţionale sau din alte surse de finanţare interne şi externe;

▪ Constituirea Unităţilor de Implementare a Proiectelor (echipele de proiect), ţînând cont de aria de 
specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea acestora i tipul de activităţi in care aceştia sunt ș
implicaţi;

▪ Promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor ce beneficiază în implementarea lor de 
finanţare totală sau parţială din fonduri intenaţionale, fonduri europene, fonduri naţionale, fonduri de
investiţii;

▪ Identificarea, scrierea şi implementarea proiectelor care corespund nevoilor comunităţii ale 
Sectorului 1 i care pot constitui baza atragerii de finanţare externă in cadrul axelor prioritare şi ș
domeniilor majore de intervenţie ale programelor operaţionale sectoriale i nu numai;ș

▪ Intocmirea si fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte 
de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, conform domeniului de activitate;

15 Dec 14–22 Apr 19 Expert
Institutul Naţional de Statistică, Bucharest (România) 

Direc ia de comunicareț

Responsabilităţi:

▪ Promovarea imaginii Institutului Na ional de Statistică;ț

▪ Gestionarea rela iilor de comunicare externă;ț

▪ Crearea i monitorizarea strategiilor de marketing public;ș
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▪ Scrierea buletinelor informative institu ionale;ț

▪ Realizarea unor studii de piaţă;

▪ Crearea, monitorizarea, revizuirea procedurilor interne.

Direc ia Generală de Management al Resurselorț

Responsabilităţi:

▪ Membru al Comisiei de monitorizare a institu iei;ț

▪ Membru al Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul institu iei-2018;ț

▪ Responsabil nominalizat oficial pentru managementul riscurilor la nivelul direc iei;ț

▪ Asigurarea programului de internship pentru studen i la nivel institu ional, implementat prin ț ț
programul elaborat de Secretariatul General al Guvernului României;

▪ Elaborarea unor proceduri interne ale institu iei; Prevenirea erorilor, protejarea informa iilor;ț ț

▪ Participare la întocmirea unor rapoarte semestriale la nivel intern pentru transmiterea acestora 
către Secretariatul General al Guvernului;

▪ Identificarea şi stabilirea la nivel central a necesarului de formare profesională al angajaţiilor;

▪ Planificarea activită ilor specifice programului de instruire profesională si colaborarea cu furnizorii ț
de formare profesională;

▪ Organizarea efectivă  a cursurilor de pregătire profesională la nivel intern, pentru angaja i.ț

Direc ia Generală deț  Conturi Na ionale i Sintezeț ș  Macroeconomice

Responsabilitati:

▪ Pregătirea i actualizarea formatului Registrului Global SDMX;ș

▪ Participare la rafinarea datelor din tabelul intrări-ie iri, inclusiv utilizarea i implementarea ș ș
metodologiei specifice pentru calculul PIB;

▪ Asimilarea cerin elorț  metodologice ale versiunii ESA 2010- Sistemul European al Conturilor 2010

 

 

20 Mai 14–1 Oct 14 Şef departament vânzări
NextGen Communications, Telekom Group, Bucharest (România) 

Responsabilită i i rezultate:ț ș

▪ Desfă urarea integrală aș   procesului de recrutare, evaluare, selec ie i angajare agen i de ț ș ț
vânzări prin întocmirea formalită ilor necesare;ț

▪ Selectarea clienţilor pentru vânzarea produselor i serviciilorș  companiei;

▪ Promovarea produselor i serviciilor companiei;ș

▪ Stabilirea unui portofoliu de intă minimă de vânzări pentru fiecare agent angajat; Rezolvarea ț
obiec iilor formulate de clien i;ț ț

▪ Negocierea cu directorii regionali i directorii locali a unor noi obiective legate de vânzări i a ș ș
unor noi op iuni suplimentare de vânzare;ț

▪ Crearea rapoartelor zilnice de vânzări pentru managerul general de vânzări i directorul na ionalș ț
de vânzări;

▪ Verificarea modului în care sunt implementate serviciile vândute i cum extraop iunile sunt ș ț
instalate la nivel local i regionalș

▪ Calcularea, realizarea pontajului, stabilirea comisioanelor lunare pentru fiecare agent în func ie ț
de rezultatele ob inuteț

22 Feb 13–22 Apr 13 Cercetare piaţă afaceri
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

Responsabilită i i rezultate:ț ș

▪ Realizarea unui studiu de piaţă pe bază de chestionar cu aprox. 70 de antreprenori din 
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Regiunea Sud Muntenia privind pia a afacerilor din România;ț

▪ Colectarea i analizarea datelor privind tendin eleș ț  economice  ale întreprinderilor mici i mijlocii din ș
România;

▪ Cercetarea principalei ramuri de activitate a firmei participante la studiu, profilul economic, 
veniturile totale, profitul, fluxurile de trezorerie, date contabile reprezentative;

▪ Co-autor al căr ii albe a IMM-urilor din România în 2013.ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1 Oct 13–Prezent candidat PhD
Şcoala Doctorală de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 
Bucureşti (România) 

Obiectivele generale de cercetare doctorală: managementul performan ei în sănătate, managementulț
sănătă ii publice, accesul la serviciile de sănătate publică, managementul performanţei în ț
asistenţa medicală de urgen ă în regim spitalicesc, benchmarking,ț  inova ie, e-sănătate,ț  modele de 
know-how din sistemele de sănătate ale U.E.

Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute:

a) participare la 6 conferinţe internaţionale: Lumen International Scientific Conference, Eurasia 
Business and Economics Society Conference, Emerging Markets Queries in Finance and Business 
Conference, International Finance and Banking Conference, Administration and Public Managament 
International Conference, International Management Conference;

b) 12 articole publicate în baze de date internaţionale: 5 articole indexate BDI; 1 articol ISI-ESCI; 6
articole publicate în volumul conferin elor dintre care o parte indexate ISI proceedings;ț

c) participare la: diferite seminarii naţionale cu diferite articole i lucrări, schimb de bune practici, ș
forumuri de cercetare, workshopuri.

d) cadru didactic asociat A.S.E conform Hotărârilor emise de Senatul Universitar 2016-2018; 

 

 

1 Iul 16–Prezent 
Alte responsabilităţi şi sarcini îndeplinite 2016-2019

■ Membru al echipei de speciali ti responsabili cu organizarea i desfă urarea alegerilor locale - iunie ș ș ș
- 2016 - Biroul Electoral Central;
■ Membru al echipei de speciali ti responsabili cuș  organizarea i desfă urarea alegerilor pentru ș ș
membrii Senatului i Camerei Deputa ilor - dec 2016;ș ț
■ Membru al echipei de speciali ti responsabili cu centralizarea rezultatelor referendumului na ional ș ț
pentru revizuirea Constitu iei - octombrie 2018;ț
■ Participare la edin eș ț  plenare ale Camerei Deputa ilor - ț  amendamente articole legislative 
- documente necesare activităţii Institutului Na ional de Statistică - martie 2019.ț

Alte participări la edin e/ reuniuni/ conferin e oficiale în calitate de reprezentant al institu iei:ș ț ț ț

▪ Reuniune organizată de Ministerul Comunica iilor i Securită ii Na ionale cu privire la ț ș ț ț
implementarea i optimizarea tehnologiei digitale SMARTCITY în România; 18/07/2018;ș

▪ Conferin ă organizată de Oracle - Managementul identită ii în Cloud Hybrid - Provocări i solu ii ț ț ș ț
pentru păstrarea guvernan ei IT; 28/02/2018;ț

▪ Conferin ă despre managementul modern în sectorul public - Inova ie prin tehnologie în sectorul ț ț
public - organizată la Hilton, Bucure ti, România, 15/03/2018;ș

▪ Conferin ă privind consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel ț
central i local, organizată de Secretariatul General al Guvernului, 18/09/2017;ș

▪ Conferin a ANCOM - regulament de 360 ț de grade - De la cuvânt la terabyte în 15 ani, 04/10/2017;

▪ ANCOM - Consiliul consultativ - Sinteza observa iilor cu privire la proiectul de plan de ac iune ț ț
pentru domeniul IT din 2018, 01/07/2018;

▪ Forum economic despre investi iile italiene ti în România, organizat de Camera de Comer  a Italiei ț ș ț
i Confindustria România, 07/14/2016.ș
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13 Dec 17–15 Dec 17 Certificat de absolvire
Avangarde Business Academy

Abilită i dobânditeț  prin cursul intensiv absolvit - Sistemul de control intern managerial i ș
managementul riscului

▪ În elegerea importan ei aplicării controlului intern managerial pentru performan a institu iilor;ț ț ț ț

▪ Participarea la activită ile de control;ț

▪ Observarea, compararea, verificarea, analizarea documentelor i a activită ilor;ș ț

▪ Monitorizarea conformită ii normelor interne i externe cu obiectivele institu iei;ț ș ț

13 Nov 17–15 Nov 17 Certificat de absolvire
SC.IT LEARNING. SRL, Bucharest (România) 

Abilită i dobândite prin cursul intensiv:ț

▪ Utilizare Windows 10 i Microsoft Office 2016;ș

▪ MS Excel Cursuri de e-learning;

▪ MS Word ;

▪ MS Outlook 2016;

▪ MS Power Point;

6 Oct 17–10 Oct 17 Certificat de trainer
Avangarde Business Group, Bucharest (România) 

Competen e dobândite:ț

▪ Asigurarea calită ii activită ilor de formare;ț ț

▪ Pregătirea programului de formare;

▪ Efectuarea de activită i de formare;ț

▪ Evaluarea participan ilor la cursul de formare;ț

▪ Evaluarea programului de formare;

▪ Aplicarea prevederilor legale privind sănătatea i securitatea la locul de muncă;ș

▪ Asigurarea normelor de protec ie a mediului.ț

2 Sept 16–1 Oct 16 Certificat de expert în achiziţii publice Nivelul 5 CEC

S.C. ATC & IT SOLUTIONS S.R.L, Bucharest (România) 

Competenţe dobândite

▪ Coordonarea muncii în echipă;

▪ Negocierea în procedurile de atribuire;

▪ Planificarea achizi iilor publice;ț

▪ Derularea i finalizarea procedurilor de atribuire;ș

▪ Comunicare interpersonală;

▪ Furnizarea de consultan ă specializatăț

▪ Aplicarea Legii privind achiziţiile publice 98/2016

1 Aug 15–1 Oct 15 Certificat de specializare în limba engleză - nivel de afaceri
Absolute School, Bucharest (România) 

Competen e:ț

Comunicare în limba engleză - nivel de afaceri:

▪ Cunoa terea vocabularului de afaceri;ș

▪ Sprijinirea unei conversa ii telefonice prin telefon;ț
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▪ Stabilirea unei întâlniri de afaceri;

▪ Prezentarea unui produs sau a unui serviciu;

▪ Organizare/planificarea unei intalniri de afaceri;

▪ Participarea la conferin e;ț

▪ Negocierea unui contract de afaceri;

15 Iun 15–19 Iun 15 Certificat de participare
Eurostat, Curs –ESA 2010 - Sistemul European de Conturi Naţionale , Luxembourg 
(Luxembourg), Luxembourg (Luxemburg) 

Competen e -ț  Capacitatea de a în elege i de a aplica informa ii despre:ț ș ț

▪ Indicatorii macroeconomici utiliza i în conturile na ionale;ț ț

▪ Clase de contabilitate i clasificarea la nivel UE;ș

▪ Componentele conturilor na ionale i regionale ale Uniunii Europene;ț ș

▪ Metodologia Sistemului European de Conturi 2010;

▪ Cerin ele Sistemului European de Conturi;ț

▪ Semnifica ia valorii adăugate, contul de capital, balan a de plă i, produc ia brută, produc ia netă, ț ț ț ț ț
venitul na ional brut în Uniunea Europeană;ț  

1 Oct 13–1 Oct 17

Centrul Internaţional de Cercetare în Management Public, Bucureşti (România) 

Tipul sectorului: Cercetare interdisciplinară în domeniul managementului public

Responsabilităţi

▪ Dezvoltarea poten ialuluiț   de cercetare ştiinţifică;

▪ Participare la elaborarea unor proiecte de cercetare tiin ifică i conferin e tiin ifice;ș ț ș ț ș ț

▪ Dezvoltarea abilită ilor profesionale de analiză i sinteză a documentelor;ț ș

1 Feb 13–28 Feb 14 Certificat de atestare a competen elor profesionale: "Utilizarea TIC ț
pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil"
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (România) 

▪  Competen e certificate de utilizare a Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicării-TIC pentru servicii de ț
calitate în domeniul financiar-contabil

▪ Participarea prin proiect POSDRU / 81 / 3.2 / S / 59664,  finanţat prin Fondul Social European, 
POSDRU 2007-2013 "Investi ii în resurse umane"ț

Subiecte acoperite:

▪ Tehnologia informa iei pentru audit i control;ț ș

▪ Efectuarea procesului de audit i guvernanţăș  IT;

▪ Gestionarea riscurilor i securitatea sistemelor informatice;ș

▪ Analizarea unei politici de securitate IT;

3 Dec 12–1 Oct 13 Certificat de atestare a competenţelor profesionale - Program 
postuniversitar "Antreprenoriat inovativ"
Facultatea de Contabilitate i Informatică de Gestiune, Bucureşti (România) ș

Competen e pentru utilizare, implementare:ț

▪ Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a pozi iei i performan ei financiare a unei entită i/ ț ș ț ț
organiza ii;ț

▪ Elaborarea unui plan de control;

▪ Identificarea oportunită ilor de formare continuă i valorificare eficientă a resurselor iț ș ș  tehnicilor de 
învă are pentru propria dezvoltare;ț
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1 Oct 11–1 Iul 13 Masterat
Academia de Studii Economice din Bucure ti, Facultatea de Administra ie i Management ș ț ș
Public, Bucharest (România) 

Competen e dobânditeț :

▪ Utilizarea metodelor cantitative i calitative pentru luarea deciziilor i dezvoltarea de proiecte ș ș
complexe;

▪ În elegerea i aplicarea conceptelor de management public interna ional, principiile bunei ț ș ț
guvernări;

▪ Utilizarea metodelor i tehnicilor europene pentru auditul proiectelor publice, managementul ș
resurselor umane.

1 Mar 13–20 Mai 13 Internship
Consiliul Concuren ei din România, Direc ia Rela ii Externe i Comunicare, Bucureşti ț ț ț ș
(România) 

Responsabilităţi

▪ Traducere documente în limba engleză;

▪ Analizarea cerin elor Comisiei Europene pentru crearea unor documente interne i externe;ț ș

▪ Protejarea datelor confidentiale;

▪ Efectuarea raportului zilnic de activitate i a raportului final de stagiu;ș

2 Mai 13–14 Mai 13 Certificat de participare - bursă practică
Departamentul de tiin e politice i administrative, Universitatea Complutense din Madrid, ș ț ș
Madrid (Spania) 

Responsabilităţi  şi vizite de studiu - practică:

- vizitarea celor mai reprezentative institu ii dinț  administra iaț  publică locală - Madrid;

- Analizarea reglementărilor interne ale muncii, ale sistemelor sociale, ale sistemelor politice i ș
administrative;

- Identificarea modalită ilor de transfer de know-how i de bune practici din administraţia ț ș
publică locală din Madrid;

-Identificarea metodelor de reformă a administra iei publice;ț

-Crearea unui raport zilnic i a unui raport final al stagiului.ș

1 Apr 11–1 Mai 11 Internship
Unitatea de Politici Publice, Ministerul Afacerilor Interne

Responsabilitati

▪ Studierea cerinţelor necesare pentru definirea/ crearea politicilor publice;

▪ Analizarea fazelor de implementare si coordonare a politicilor publice;

▪ În elegerea sensului i importan ei planurilor strategice na ionale i a politicilor publice pentru ț ș ț ț ș
mecanismul economic na ionalț

1 Oct 08–1 Iul 11 Licenţă
Academia de Studii Economice din Bucure ti, Facultatea de Management i Administra ie ș ș ț
Publică, Bucharest (România) 

Competenţe dobândite

▪ În elegerea i utilizarea conceptelorț ș  i metodelor prospective specifice economiei;ș

▪ Ra ionalizarea i interpretarea proceselor, fenomenelor i tendin elor la nivel micro i ț ș ș ț ș
macroeconomic în societatea cunoa terii;ș

▪ Colectarea i interpretarea datelor cantitative i calitative;ș ș
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▪ Abilitatea de analiză fapte, rezolvarea problemelor i argumentarea rezultatelor;ș

▪ Utilizarea tehnologiilor informa ionale moderne pentru realizareaț  documentelor, procesarea 
informa iilor i obţinereaț ș  accesului la baze de date specifice diferitelor activită i ale organiza iilor ț ț
profesionale;

▪ Abilitatea de a explica, interpreta i implementa instrumentele i tehnicile moderne ale ș ș
managementului public;

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B2

spaniolă A1 A1 A1 A1 A1

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

▪ Abilită i de lucru în echipă;ț

▪ Abilită i legate de managementulț  clien ilor/ fidelizare;ț

▪ Abilită i de comunicare în domeniul afacerilor şi în sfera activităţilor specifice administraţiei publice ț
centrale;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Aptitudini perfecţionate si dezvoltate privind participarea la sesiuni ştiinţifice, prezentarea unor lucrări 
în cadrul conferinţelor, realizarea unui discurs public.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Dezvoltarea capacităţii de adaptare în situaţii complexe care implică flexibilitate în abordare, 
diplomaţie şi disciplină:

▪ Competen e în înţelegerea şi aplicarea conceptelor şi termenilor specificiț  unor domenii ca: 
management public, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, managementul 
sănătăţii, managementul riscurilor, control intern managerial, proceduri;

▪ Aptitudini de relaţionare şi de participare la întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi oficiali ai diferitelor 
organizaţii publice sau private.

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Competenţe pentru utilizare: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, Outlook 
Web App, Microsoft Sharepoint Designer.

Permis de conducere B
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icvnPzUwbh/FUIY46U4OaQyXew5JpRJg81ECSOmaduz1oQFuG4ZGyrFT1610GleJ76wkGJSU/wBq
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03ZkVVdHpqkgDGT9TSg4BxUcGTGCeTUwAHuPSuw4npoA6Y70ADOeppcYGB1oAzQIcM/3qTn0FABp
20e9IRz44yP4fWnUAdqCpHPepN7CikFIDjrTgM9KTCwuQeAOKXnNNHHvThzTAMDFIKB1IpQKSYhA
OKU9aU/Sk4xTAXjHWmv3xzTsikbIUmmFypdsCgTdyx/TvXkXxOuEXUbe3U52oWb6npXqs7kzEHoK
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K+gpV461KuGOR09K5mzuiMRSDkgYqVYwc80oUgYAz9acisD9ai5ewoiUjvQYARyv0qVB/On7c/hQ
mIiWBWXkA1SvNFS5VsKFJrTUMjZ4xVgAMucVtGbjqjGUFLRnm9/pE1k7CRCy9mAqkjMje1eqmyhu
0KSIpz6iuV17wjNZobm1XfF1I9K7aVXmWp5lbDuLujngN67l4qxavuJRs7h933qpCxTg9KthNyK6
dfbrW7OYutCXjLqMFeTXdeBLhftSENguOTnvXGWE6SKcj5j8pH9a6PwzIljqyxE/LI29D2B9Pxpw
3Jk9D2+2JEa89etWgDnpVSzw9tEe+MmrYJB5rtjscMtxRznFOGMdRSD24paZDFAHvS5oH3aMH0pA
c+N1KDmjAHU0Aj6VJuLjHvS9OtNHT3px496ADFA4JxR2pR0NJgw7Y70oB5poJp4HXihMQGmU48U3
Jx2pgwoc8H2o6imnO05psSM24yrNICPlH514L4nZh4puQTkZU5+ozXvN1yjAdSpGPWvBvEsWzxFK
7HIkCsD9RjH6VjU2N6e5rWhZbRcY4HANPDAdRT4V226YU/dHamkDnNeVVWp7VFaEikEVNGAO1Ut2
M4OMUouNv8X61yyR2xt3NDt6UFh2NV0lJHLCkEmDknipSLZejO3JPSpA3HP6VSFyiDLHA96gbV7Z
CcuoI6Yqowk3oiJSjFas2AQR0pyEo208iuabxPDGxBVm7Zp0fiGaVtsUVbeyklqjD2sW9zsbYKzc
EVvW9os0DRuisGGMHkGuDsdXukk3yWzMo6gdq9E0K5gv4laNjvH3lbgitKMWpHPiJaXR5J4v0A6b
fM8a7UY5IA4FYdm2x9pJCkcV7T4v0hL2GQhRuUdTXicv+j3jxnja+Oa7V2OCS6mgv7hiy/dPSt+w
k3vHJH95MOh/pWNErTQ4VQzAbkJ6fSr+kT+XdBGU4YbkyOhHUU1uZy7HvuiXCXGmW8i8hkBzWn0H
PNcp4KmdtJ8p92YXKjP908j/AArrQMrzXZB6HFUVmIAfWpBnHQUwDmpBx1OaszYdTxRQOlGPrSEY
GPWkxSZGKUdKg6Bw4zQOeP1oB4oAOO1MBRgdqOmM0gxSg54JyKTBiYOKeKQADvmjAzx+tJCA+3NN
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p615F8T7Uw3Vo5GDyoPr3rKpsbU3qYs2oOIVSFdzbRz2rLuLi+3EgsB9a1UQLYrKRyyjtWFe3hyQ
K4uW7PR5mo7kbaldqTlj+dLFqc+45GazzcM5JxzTo5eeR81VKEbbEqrK+51enXjTjJBz6VolA6gg
nNYmjSq7bCMMK6iCDdHu4zXn1Y2lY9SlK8U2c1qS3OfkUgVkPBLt3SMQfrXW6niGI4xn3Fcrdyu7
FFGSa66Tukclda3ZEmyPlip+tXbXUvKYbApHTjisqe2ltyhlBCvT4LeScExgMqjLZOK3cU9zi53F
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t2YBsfLkVtQ2jJcgcgqdwOOjDqK42AtDMsiEqynORXoeiXKX8Qc7d3Q57H1qkZO+533hC7xeSw87
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DE271p8MIwzOn3vu47VbFjhyAp/GrMdp+Z6UnUQ40ZCaUjJcrjt1ruLVRt4rm7C18ttxA3V0llwO
O3rXFVd5XPQpRtGxm6tCXB/lXNSQMkpcL/Wu5ngDk5ANZc1gjZwtONWysxSpczuctcPJcIqSDcF6
bu1Jb2TliuCoPXHpXRjTowOV5qdLQKeF/StHiElZGbwbbuyhbaTAdrBBkdc11mkWUSMuBgiqlpbZ
GCAD71u2NvtYYxWXtJSZo6UacdDsdJgZ7Yg44FeeePdFZ7gyhcfhXqvhq2MysNvAXNY3jfTVFu+V
Az0JrvivdPOk7ysfPLwFJSpHTitXQr5rG8VTnymOGFO1q0EF8EjG4gZYDsaohWWZEK4c04u5NSFk
z0XwTK7eP5XJ3IbbC4+v/wBc17Qu0rxk14BoUk1pK91HKYjs2hlIHFew+FtTlvtPTzgWIXgniuil
JJ2OKvB2ubyjCnK/lUgJ7YNJtpQMV0HI0OFLSDpRj3oA50fe9qcMUgBxzjFA4XmszcXGOlKAKUUg
p7BcXjOCKUUg9elKBRcA49KQ8Hil6nijHWkK4AgDkUh45p/BGKaTwcfrVMCMkEdaiI61KcAVG/XA
pDsNJ+U1yevwrPE0Ei5UNvHv7V1L8KeTWDqKGQliOnFTLUuB57dW6QHy1GAtU3i3HgCtnV4tl0cd
DzWX0PNeRWbUme/hbOKKv2XJLEDBpBAEBbFXePUfSqty4RSAevWsYybZ0yilqPtmVmOO1blkADgj
rWDaSxopz1JrVtLxVcEkY+tEotshNWNK5TZjAPNYctyI5SpzWk2s2bvsLYYDjNYOov5s7PGMqP1o
5e4QlqaEcqv3Bq/EgI5Fc9aTEEZNbcEysvXFZSjZnS3dGlAuGzitizXcwwO9Y1u4fuMV0OlxhpFx
0rWkrtHJWlaLuejeD4QLaRjycCsHx1N8rID90d66/wAPwpDpwIHJ615f8Qb92vzCGIy4UYr0ZO0T
yYLmqHMWHh9hplxKf313JgJu5wSea4vVLYW+ryWyupZGCsw6Bu4/CvUZVn8I+HLjW7ho5V8k+Uqs
D8x+UcfjmvDpLqe8uHkeTJdyzEnkkmiCsrsurO+iPT/C9tZS3SW0zLMTggDpn0r2HTLeOCHaiKBg
YwMV4D4Us7k3UMsbMGQg/e6173pc8jwr5qhSRW9LVnHXvy2NTjHSgUdRxSKCOtdRwtjhS/hQMUUA
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LIGHeuckcL1rrtdjaSA8ZA/OuJuXCswyc15mJhaR7WDqXjYQv15xVSV2kbbnp1NOaYbT0qKMg5z1
Nc8Udk5XAwu2ACRViLzo1A3kr6gUgdIR8xwTT0u4Wwvzc9OKtt22FFJ7l2GwWfa8hy3txVl7ZUQ4
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cHpUuN1qaKXY6O1fnAbmuw0F181Qea4yyTAJJ5rrNDyjg5/OtKK95HLiHeLPYNIO3TFA7V4l8QNY
srLxAUumYKGLZVS3T6V7PpMjNpqA8Db1r5s+Jsxn12X5sYYivScU42Z5KlyO6Mjxh42k1y2i0+1E
q2URyd4G52HQkdvpXJWyN5m85wDmnm1dm4BOOtTxoEXBX5R1o2VhK8nc77wNqFrDNvmuHgkbgMcF
fyxXtOlvLKqPHcRzREfeUg/yr5x0K4t/tyR3O4R54217/wCGrRIYYnhYmJlyD6VVJ+9Ymqko3OsH
QZ4PtSjg8c0KOMjr70oHPI4rrPOluKBS49v1pB7UZ96BHOjpThx15po6UvH41FjoHDGOlIPej1pR
znNFgFAH0FABzik4pw60JAABxjvS44pAfzpc/WiwAeenFJ1peeeBQeBVIQwjg1CccjmpieKjPXpS
YyKRQFPrWTcr1Hetdk4wTxWZc43HipaKic5qab0Za4K+jK3DgjFehahjB4ri9Vh+feB161y4mN1c
7cNO0rMwTF2qGTeBtTr6iroQjk9aaI++3r1rz1oeq1czUim3MzsSe2atJbsdrb8Yq6UQjn9BQkK+
vHpVORcIpDo7fzAdz8H+EVPDpKOSOdvvS26hTzmtZDleMA+1ZObNJRRlPYRRKQi+2aitoQLgDsK1
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u6X5mrUIJGO9Z10oyealjic5qAwDk1yV6waVkfjcOPauv1NSqkgVxepnEgYdc1E1dG0XZ3M9o2Dk
cUbNu4/pWlbWT6ksgg+aWNN4Hqv+NUwpVSrqQw65HSvLqQaZ69CqpRSK4T2qSJATzTQRu5OD709H
ArBnXEvQoqngfnVtPYCqMMqlgverMcgGfmBqCmXUVR1qRYhg8VDG4Y1PvLEqAc1SRk9GSW9uJZhi
u008R2NtucdBwK5W0nitFV3Kl/7tTyas1wwAPAroptR1OWqpSdka3iG5eTw7dMG+Zlz+FcDp1un2
lLnYrMpyUb19a7kp9psTHJyrLgiufk0WS3XzoXG5TnHqPSuuLvqcE42Z0dld211CwZgCow6+gppg
DTttAys0bLj02kVzltcSyzRuFwQcOF/ix0zXUwSI3zx8HjIPXitUzKxW8PyKnxDuFDELJCjexKlu
fyAr0oAkmvMdGIPiq0mHIYlGI64wTivTwSBjvW9M56244LSgGlGD60vatDHcQep5FLg+hoApPxNK
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VzsTPbyFkyNpDL65Brs7CJJlu8Fd1xEsucckHnP4ZYflWLimrM1jJx1RxVxbtGT82c96rByCQTit
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4PypRgimjjrTwRUmwAAdRTgOKQ0uTRuDDFKB1pBSjj3ppAKBjpRRml6mmIAM0DgUu3bS7W9qYDTQ
RjrTsZz2pCv40mrgQnIznFQuoYEYqw4OOlRkYzUtWGZF3H8p4rlNXgLKeMV29yhKk4rnNTtyykAV
DLR55Kmy4GR8oPIrttHCvpivuCvAu3P95Tnr7Cub1C22OeBmtbwxIlz5tnK5DFSFweqnqPrWbNeh
j6oVkeYAgHduxXOzpuBI6iukv7dcI7N843JLz/EDj9etYEv+sbOAPauStoduH1RTiiYkkkYqYQ4z
1p4UDJHAp4wvfNcrkz0Ix0GJCR1q7DEigEDNQId3B6VbQgDispNs1jGxOj/NgDpV2KRgRxVKIjcT
xxVuJXeXy0VmY/wqMmpTCSW7NRdQKQhC3BHHNJa3E8s4WJWkY9AozWhpXg+8vmDXn7mLqVzlmHp7
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V94mijAS2Yn/AGh2qKw8RyR3KmV2KkYLZzXZGotmcMqT3KvhXTr0XTXDK0YR28wMMZUgYNdyvPPW
qqazDIAoK/Nyeev5VZ/tO2AAKK230711QqJI5atKT1JV6c8U7aOuaYl3aTn5WZW9xUqIJH2pIp9B
WnPFmHJJdBoPNLmjYyMVYYIo59KtENHNgHtinAZpoOOlABqdzYdgA807+Cmjnr0paaQWHA5GDjNK
BmkA5/rSjjpmmAYNA6ml3cccUoPJ4piEGMcZNOycUnH0pwUmgBuOtH4mlIGO9JQA08jBqNhzUxA5
phUsOlS1cCtKu5TWPewFgcCt4qDmqlzCCDxSaLizz3V7Y85HJ9K5uG4lsr1JI32Mp4OcfnXpdzpn
2qQJgAZ61MukaRZICbaJnXncwrCTRtFM5qfTY73Rb68jyC7rOq91bowHr1z+FcLcIVdq9O8R3SRa
JNJANqEbcKPXjNeZTsCxIOVPrXJWdzsw2jZArDvmpDtB2c5p0Npd3LAW9tK49VU4rf0/wVqN0oa4
KwIex+Zq42eipxS1MSMrtwBzV61sby8YfZraSQH+IAgfnXdaZ4U0zTwGZDLIOrPzn8K2w8NsgwFQ
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B49Ks2EYZ+cms2zR6IkdeiGopWBbYOcVYfaJ3ccgf54qqAXJwDg96zZS2HqflqMjJ4BJqUDPA/h/
WhFLZXgD1pMpOxLEAqhu5phDBmx36U/onC9KQDcCSeR0pXBDdgVTjn3oVQCSBz704kbemKcgDDpg
eppWBsiETZA6nqT6U8oFXkAmlMqYKpxgck96hEhOaGw1ZYCoqh8ZPvU+oP5WlxKBzK2XPsKzxI0j
BRwCauXLLcaajHgxErz0zVJ6ENWaM1FUsw3AEcihA/zOM4XqfSgpiPcp68e9SRQui4zkv2qWmzVa
EsY2rub+LtViBsRlCOvQ+lRxJLKdiocr14q6ljM21gh2hQDx1NFmS5IdEMLuDe1SbC3PPNSpYzKS
oRgvqVNWBaS4HyCtVFmLkjqB0py0UV7B4rFHSnUUU0IUdKUdaKKYgH3TTgB6UUUgY2lXoaKKYGTr
hP8AZ789q4N/+PMfWiiuOrudtAz4/wCKrCfdFFFYM6mK33qYOjUUVLNIkHetXS+p/wB2iis2W9iK
XoaRPumiioKjsEf36E+8aKKTGPXr+FIOtFFSNCn71IGO3rRRQxkR++aYehoooGNX/WLWlcKF0bgY
/eUUU0Zy6GZGBleO9aNmoa4XcM0UVSJlsd7otja+SG8hM+uK3LW3hQ/LGo/Ciim9zFkwRcN8o/Kp
fs8P/PNfyoorREs//9k=        personal_statement PROFILUL PERSONAL  <ul><li>Am absolvit Academia de Studii Economice din București, programul de <strong>licenţă și masterat</strong>, iar acum sunt &icirc;n etapa de finalizare a programului de <strong>doctorat</strong> &icirc;n management;</li><li>Am obţinut bursă doctorat&nbsp; pe parcursul primilor&nbsp;3 ani de studiu;</li><li>Am&nbsp;obţinut bursă doctorat&nbsp; &icirc;n baza participării la&nbsp;competiţia &nbsp;realizată&nbsp;prin&nbsp; programul Performanţă şi Excelenţă &icirc;n Cercerarea Doctorală şi Posdoctorală din Rom&acirc;nia (POSDRU 159/1.5/S/142115);</li><li>Am obținut finanțare europeană pentru planul de afaceri depus &icirc;n cadrul competiției desfășurate prin proiectul &rdquo;MIZIL START UP PLUS&rdquo;, co-finanţat din Fondul Social European,Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020;</li><li>Am absolvit cursul organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare &icirc;n cadrul APMG PPP Certification Program- Certified PPP- foundation exam- iulie 2019;</li><li>Membru &icirc;n cadrul proiectului &quot;Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung- CP 12&quot;, finanțare POCA;</li><li>Membru &icirc;n comisia de evaluare a ofertelor pentru:&nbsp;&quot;Servicii de consultanță pentru elaborare studiu de fezabilitate pentru elaborare sistem informatic integrat la nivelul S1MB&quot;;</li></ul><p>&nbsp;</p>     true  Consilier <ul><li>Coordonarea şi gestionarea procedurilor de implementare a tuturor proiectelor elaborate care au primit finanţare prin programele operaţionale sau din alte surse de finanţare interne şi externe;</li><li>Constituirea Unităţilor de Implementare a Proiectelor (echipele de proiect), ţînând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea acestora și tipul de activităţi in care aceştia sunt implicaţi;</li><li>Promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor ce beneficiază în implementarea lor de finanţare totală sau parţială din fonduri intenaţionale, fonduri europene, fonduri naţionale, fonduri de investiţii;</li><li>Identificarea, scrierea şi implementarea proiectelor care corespund nevoilor comunităţii ale Sectorului 1 și care pot constitui baza atragerii de finanţare externă in cadrul axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie ale programelor operaţionale sectoriale și nu numai;</li><li>Intocmirea si fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, conform domeniului de activitate;</li></ul>  Primăria Sectorului 1    Bucuresti  RO România     false  Expert <p><strong>Direcția de comunicare</strong></p><p>Responsabilităţi:</p><ul><li>Promovarea imaginii Institutului Național de Statistică;</li><li>Gestionarea relațiilor de comunicare externă;</li><li>Crearea și monitorizarea strategiilor de marketing public;</li><li>Scrierea buletinelor informative instituționale;</li><li>Realizarea unor studii de piaţă;</li><li>Crearea, monitorizarea, revizuirea procedurilor interne.</li></ul><p><br /><strong>Direcția Generală de Management al Resurselor</strong></p><p>Responsabilităţi:</p><ul><li>Membru al Comisiei de monitorizare a instituției;</li><li>Membru al Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul instituției-2018;</li><li>Responsabil nominalizat oficial pentru managementul riscurilor la nivelul direcției;</li><li>Asigurarea programului de internship pentru studenți la nivel instituțional, implementat prin programul elaborat de Secretariatul General al Guvernului României;</li><li>Elaborarea unor proceduri interne ale instituției; Prevenirea erorilor, protejarea informațiilor;</li><li>Participare la întocmirea unor rapoarte semestriale la nivel intern pentru transmiterea acestora către Secretariatul General al Guvernului;</li><li>Identificarea şi stabilirea la nivel central a necesarului de formare profesională al angajaţiilor;</li><li>Planificarea activităților specifice programului de instruire profesională si colaborarea cu furnizorii de formare profesională;</li><li>Organizarea efectivă  a cursurilor de pregătire profesională la nivel intern, pentru angajați.</li></ul><p><br /><strong>Direcția Generală de Conturi Naționale și Sinteze Macroeconomice</strong></p><p>Responsabilitati:</p><ul><li>Pregătirea și actualizarea formatului Registrului Global SDMX;</li><li>Participare la rafinarea datelor din tabelul intrări-ieșiri, inclusiv utilizarea și implementarea metodologiei specifice pentru calculul PIB;</li><li>Asimilarea cerințelor metodologice ale versiunii ESA 2010- Sistemul European al Conturilor 2010</li></ul><p> </p><p> </p>  Institutul Naţional de Statistică    Bucharest  RO România     false  Şef departament vânzări <p><strong>Responsabilități și rezultate:</strong></p><ul class="indent1"><li>Desfășurarea integrală a  procesului de recrutare, evaluare, selecție și angajare agenți de vânzări prin întocmirea formalităților necesare;</li><li>Selectarea clienţilor pentru vânzarea produselor și serviciilor companiei;</li><li>Promovarea produselor și serviciilor companiei;</li><li>Stabilirea unui portofoliu de țintă minimă de vânzări pentru fiecare agent angajat; Rezolvarea obiecțiilor formulate de clienți;</li><li>Negocierea cu directorii regionali și directorii locali a unor noi obiective legate de vânzări și a unor noi opțiuni suplimentare de vânzare;</li><li>Crearea rapoartelor zilnice de vânzări pentru managerul general de vânzări și directorul național de vânzări;</li><li>Verificarea modului în care sunt implementate serviciile vândute și cum extraopțiunile sunt instalate la nivel local și regional</li><li>Calcularea, realizarea pontajului, stabilirea comisioanelor lunare pentru fiecare agent în funcție de rezultatele obținute</li></ul>  NextGen Communications, Telekom Group    Bucharest  RO România     false  Cercetare piaţă afaceri <p>Responsabilități și rezultate:</p><ul><li>Realizarea unui studiu de piaţă pe bază de chestionar cu aprox. 70 de antreprenori din Regiunea Sud Muntenia privind piața afacerilor din România;</li><li>Colectarea și analizarea datelor privind tendințele economice  ale întreprinderilor mici și mijlocii din România;</li><li>Cercetarea principalei ramuri de activitate a firmei participante la studiu, profilul economic, veniturile totale, profitul, fluxurile de trezorerie, date contabile reprezentative;</li><li><strong>Co-autor</strong> al cărții albe a IMM-urilor din România în 2013.</li></ul>  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România     true candidat PhD <p>Obiectivele generale de cercetare doctorală: managementul performanței în sănătate, managementul sănătății publice, accesul la serviciile de sănătate publică, managementul performanţei în asistenţa medicală de urgență în regim spitalicesc, benchmarking, inovație, e-sănătate, modele de know-how din sistemele de sănătate ale U.E.</p><p><strong>Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute:</strong></p><p>a) participare la <strong>6 conferinţe internaţionale:</strong> Lumen International Scientific Conference, Eurasia Business and Economics Society Conference, Emerging Markets Queries in Finance and Business Conference, International Finance and Banking Conference, Administration and Public Managament International Conference, International Management Conference;</p><p><strong>b) </strong><strong>12 articole publicate în baze de date internaţionale: </strong>5 articole indexate BDI; 1 articol ISI-ESCI; 6 articole publicate în volumul conferințelor dintre care o parte indexate ISI proceedings;</p><p>c) participare la: diferite seminarii naţionale cu diferite articole și lucrări, schimb de bune practici, forumuri de cercetare, workshopuri.</p><p>d)<strong> cadru didactic asociat A.S.E </strong>conform Hotărârilor emise de Senatul Universitar 2016-2018; </p><p> </p><p> </p>  Şcoala Doctorală de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti    Bucureşti  RO România     true <p><strong>Alte responsabilităţi şi sarcini îndeplinite 2016-2019</strong></p><p>■ Membru al echipei de specialiști responsabili cu organizarea și desfășurarea alegerilor locale - iunie - 2016 - Biroul Electoral Central;<br />■ Membru al echipei de specialiști responsabili cu organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii Senatului și Camerei Deputaților - dec 2016;<br />■ Membru al echipei de specialiști responsabili cu centralizarea rezultatelor referendumului național pentru revizuirea Constituției - octombrie 2018;<br />■ Participare la ședințe plenare ale Camerei Deputaților -  amendamente articole legislative - documente necesare activităţii Institutului Național de Statistică - martie 2019.</p><p><strong>Alte participări la ședințe/ reuniuni/ conferințe oficiale în calitate de reprezentant al instituției:</strong></p><ul><li>Reuniune organizată de Ministerul Comunicațiilor și Securității Naționale cu privire la implementarea și optimizarea tehnologiei digitale SMARTCITY în România; 18/07/2018;</li><li>Conferință organizată de Oracle - Managementul identității în Cloud Hybrid - Provocări și soluții pentru păstrarea guvernanței IT; 28/02/2018;</li><li>Conferință despre managementul modern în sectorul public - Inovație prin tehnologie în sectorul public - organizată la Hilton, București, România, 15/03/2018;</li><li>Conferință privind consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, organizată de Secretariatul General al Guvernului, 18/09/2017;</li><li>Conferința ANCOM - regulament de 360 de grade - De la cuvânt la terabyte în 15 ani, 04/10/2017;</li><li>ANCOM - Consiliul consultativ - Sinteza observațiilor cu privire la proiectul de plan de acțiune pentru domeniul IT din 2018, 01/07/2018;</li><li>Forum economic despre investițiile italienești în România, organizat de Camera de Comerț a Italiei și Confindustria România, 07/14/2016.</li></ul>     false Certificat de absolvire <p><strong>Abilități dobândite</strong> prin cursul intensiv absolvit - <em>Sistemul de control intern managerial și managementul riscului</em></p><ul><li>Înțelegerea importanței aplicării controlului intern managerial pentru performanța instituțiilor;</li><li>Participarea la activitățile de control;</li><li>Observarea, compararea, verificarea, analizarea documentelor și a activităților;</li><li>Monitorizarea conformității normelor interne și externe cu obiectivele instituției;</li></ul>  Avangarde Business Academy     false Certificat de absolvire <p><strong>Abilități dobândite prin cursul intensiv:</strong></p><ul><li>Utilizare Windows 10 și Microsoft Office 2016;</li><li>MS Excel Cursuri de e-learning;</li><li>MS Word ;</li><li>MS Outlook 2016;</li><li>MS Power Point;</li></ul>  SC.IT LEARNING. SRL    Bucharest  RO România     false Certificat de trainer <p><strong>Competențe dobândite:</strong></p><ul><li>Asigurarea calității activităților de formare;</li><li>Pregătirea programului de formare;</li><li>Efectuarea de activități de formare;</li><li>Evaluarea participanților la cursul de formare;</li><li>Evaluarea programului de formare;</li><li>Aplicarea prevederilor legale privind sănătatea și securitatea la locul de muncă;</li><li>Asigurarea normelor de protecție a mediului.</li></ul>  Avangarde Business Group    Bucharest  RO România     false Certificat de expert în achiziţii publice <p><strong>Competenţe dobândite</strong></p><ul><li>Coordonarea muncii în echipă;</li><li>Negocierea în procedurile de atribuire;</li><li>Planificarea achizițiilor publice;</li><li>Derularea și finalizarea procedurilor de atribuire;</li><li>Comunicare interpersonală;</li><li>Furnizarea de consultanță specializată</li><li>Aplicarea Legii privind achiziţiile publice 98/2016</li></ul>  S.C. ATC & IT SOLUTIONS S.R.L    Bucharest  RO România  Nivelul 5 CEC     false Certificat de specializare în limba engleză - nivel de afaceri <p><strong>Competențe:</strong></p><p>Comunicare în limba engleză - nivel de afaceri:</p><ul><li>Cunoașterea vocabularului de afaceri;</li><li>Sprijinirea unei conversații telefonice prin telefon;</li><li>Stabilirea unei întâlniri de afaceri;</li><li>Prezentarea unui produs sau a unui serviciu;</li><li>Organizare/planificarea unei intalniri de afaceri;</li><li>Participarea la conferințe;</li><li>Negocierea unui contract de afaceri;</li></ul>  Absolute School    Bucharest  RO România     false Certificat de participare <p><strong>Competențe - </strong>Capacitatea de a înțelege și de a aplica informații despre:</p><ul><li>Indicatorii macroeconomici utilizați în conturile naționale;</li><li>Clase de contabilitate și clasificarea la nivel UE;</li><li>Componentele conturilor naționale și regionale ale Uniunii Europene;</li><li>Metodologia Sistemului European de Conturi 2010;</li><li>Cerințele Sistemului European de Conturi;</li><li>Semnificația valorii adăugate, contul de capital, balanța de plăți, producția brută, producția netă, venitul național brut în Uniunea Europeană; </li></ul>  Eurostat, Curs –ESA 2010 - Sistemul European de Conturi Naţionale , Luxembourg (Luxembourg)    Luxembourg  LU Luxemburg     false <p>Tipul sectorului: Cercetare interdisciplinară în domeniul managementului public</p><p><strong>Responsabilităţi</strong></p><ul><li>Dezvoltarea potențialului  de cercetare ştiinţifică;</li><li>Participare la elaborarea unor proiecte de cercetare științifică și conferințe științifice;</li><li>Dezvoltarea abilităților profesionale de analiză și sinteză a documentelor;</li></ul>  Centrul Internaţional de Cercetare în Management Public    Bucureşti  RO România     false Certificat de atestare a competențelor profesionale: "Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil" <ul><li> Competențe certificate de utilizare a Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicării-TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil</li><li>Participarea prin proiect POSDRU / 81 / 3.2 / S / 59664,  finanţat prin Fondul Social European, POSDRU 2007-2013 &#34;Investiții în resurse umane&#34;</li></ul><p>Subiecte acoperite:</p><ul><li>Tehnologia informației pentru audit și control;</li><li>Efectuarea procesului de audit și guvernanţă IT;</li><li>Gestionarea riscurilor și securitatea sistemelor informatice;</li><li>Analizarea unei politici de securitate IT;</li></ul>  Academia de Studii Economice din Bucureşti    Bucureşti  RO România     false Certificat de atestare a competenţelor profesionale - Program postuniversitar "Antreprenoriat inovativ" <p><strong>Competențe pentru utilizare, implementare:</strong></p><ul><li>Proiectarea structurii unei lucrări de analiză a poziției și performanței financiare a unei entități/ organizații;</li><li>Elaborarea unui plan de control;</li><li>Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificare eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;</li></ul>  Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune    Bucureşti  RO România     false Masterat <p><strong>Competențe dobândite</strong>:</p><ul><li>Utilizarea metodelor cantitative și calitative pentru luarea deciziilor și dezvoltarea de proiecte complexe;</li><li>Înțelegerea și aplicarea conceptelor de management public internațional, principiile bunei guvernări;</li><li>Utilizarea metodelor și tehnicilor europene pentru auditul proiectelor publice, managementul resurselor umane.</li></ul>  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație și Management Public    Bucharest  RO România     false Internship <p><strong>Responsabilităţi</strong></p><ul><li>Traducere documente în limba engleză;</li><li>Analizarea cerințelor Comisiei Europene pentru crearea unor documente interne și externe;</li><li>Protejarea datelor confidentiale;</li><li>Efectuarea raportului zilnic de activitate și a raportului final de stagiu;</li></ul>  Consiliul Concurenței din România, Direcția Relații Externe și Comunicare    Bucureşti  RO România     false Certificat de participare - bursă practică <p><strong>Responsabilităţi  şi vizite de studiu - practică:</strong></p><p>- vizitarea celor mai reprezentative <strong>instituții din administrația publică locală - Madrid;</strong></p><p>- Analizarea reglementărilor interne ale muncii, ale sistemelor sociale, ale sistemelor politice și administrative;</p><p>- <strong>Identificarea modalităților de transfer de know-how și de bune practici din administraţia publică locală din Madrid;</strong></p><p>-Identificarea metodelor de reformă a administrației publice;</p><p>-Crearea unui raport zilnic și a unui raport final al stagiului.</p>  Departamentul de științe politice și administrative, Universitatea Complutense din Madrid    Madrid  ES Spania     false Internship <p><strong>Responsabilitati</strong></p><ul><li>Studierea cerinţelor necesare pentru definirea/ crearea politicilor publice;</li><li>Analizarea fazelor de implementare si coordonare a politicilor publice;</li><li>Înțelegerea sensului și importanței planurilor strategice naționale și a politicilor publice pentru mecanismul economic național</li></ul>  Unitatea de Politici Publice, Ministerul Afacerilor Interne     false Licenţă <p><strong>Competenţe dobândite</strong></p><ul><li>Înțelegerea și utilizarea conceptelor și metodelor prospective specifice economiei;</li><li>Raționalizarea și interpretarea proceselor, fenomenelor și tendințelor la nivel micro și macroeconomic în societatea cunoașterii;</li><li>Colectarea și interpretarea datelor cantitative și calitative;</li><li>Abilitatea de analiză fapte, rezolvarea problemelor și argumentarea rezultatelor;</li><li>Utilizarea tehnologiilor informaționale moderne pentru realizarea documentelor, procesarea informațiilor și obţinerea accesului la baze de date specifice diferitelor activități ale organizațiilor profesionale;</li><li>Abilitatea de a explica, interpreta și implementa instrumentele și tehnicile moderne ale managementului public;</li></ul>  Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Management și Administrație Publică    Bucharest  RO România      ro română     en engleză  B2 B2 B2 B2 B2   es spaniolă  A1 A1 A1 A1 A1  <p></p><ul><li>Abilități de lucru în echipă;</li><li>Abilități legate de managementul clienților/ fidelizare;</li><li>Abilități de comunicare în domeniul afacerilor şi în sfera activităţilor specifice administraţiei publice centrale;</li></ul>  <p>Aptitudini perfecţionate si dezvoltate privind participarea la sesiuni ştiinţifice, prezentarea unor lucrări în cadrul conferinţelor, realizarea unui discurs public.</p>  <p><strong>Dezvoltarea capacităţii de adaptare în situaţii complexe care implică flexibilitate în abordare, diplomaţie şi disciplină:</strong></p><ul><li>Competențe în înţelegerea şi aplicarea conceptelor şi termenilor specifici unor domenii ca: management public, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, managementul sănătăţii, managementul riscurilor, control intern managerial, proceduri;</li><li>Aptitudini de relaţionare şi de participare la întâlniri şi discuţii cu reprezentanţi oficiali ai diferitelor organizaţii publice sau private.</li></ul>  <p><strong>Competenţe pentru utilizare</strong>: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, Outlook Web App, Microsoft Sharepoint Designer.</p>  B B B A A   B 

