
  
 

 
 
 
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Lazăr Valentin 
Adresă Bld. București, nr. 2D, Bl. 15D, et. 9, ap. 39, Ploiești, Prahova 
Telefon - Mobil: 0723205225 

Fax  
E-mail valentin.lazar@ase.ro  

  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii 18.12.1975 
  

Sex Masculin 

Locul de munca vizat/ 
Domeniul ocupational 

 
Experiența profesională 

 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
Martie 2017 - prezent 
Director Direcția Managementul Cercetării și Inovării 
- Acordarea de suport pentru proiectele de cercetare inițiate în cadrul universității 
- Monitorizarea derulării proiectelor de cercetare; 
- Realizarea raportărilor statistice cu privire la activitatea de cercetare; 
- Asigurarea informațiilor privind oportunitățile de finanțare ale proiectelor de cercetare; 
- Diseminarea informațiilor cu privire la cercetarea științifică din cadrul ASE București. 
 
Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, București, sector 1 
Învățământ / universitate de cercetare avansată și educație 
 
Mai 2012 – august 2019 
Președinte ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE „A.S.T.R.U” Ploiești (din 
luna mai 2013) 
- Conduce și coordonează proiectele Asociației  
- Coordonează programele de perfecționare organizate de Asociație în parteneriat cu Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici; 
- Coordonează cursurile de calificare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, 

organizate de Asociație 
- Coordonează acțiunile de promovare a cursurilor de calificare și programelor de perfecționare; 
- Constituie grupele pentru cursurile de calificare și programele de perfecționare; 
- Organizează acțiuni de sprijinire a unor persoane aflate în dificultate, în conformitate cu scopurile 

Asociației; 
- Organizează acțiuni de strângere de fonduri pentru diverse activități caritabile. 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
 

 
 
 

 

ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE „A.S.T.R.U” Ploiești (voluntariat) 
Str. Carpenului nr. 4, Ploiești 
ONG 
 
 

 
 
 
 

 

 



Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 

 
Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada  

Functia sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Aprilie 2014 - februarie 2016 
Manager de proiect 
- manager de proiect al proiectului cu finanțare POSDRU „Școala de meserii pentru o viață 
prosperă SM VIP” ID POSDRU/125/5.1/S/130175 
- coordonarea echipei de proiect 
- urmărirea realizării activităților planificate și a indicatorilor prevăzuți în proiect 
- proiectul finalizat cu succes 
 
 
 
 
 

ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE „A.S.T.R.U” Ploiești, Str. Carpenului 
nr. 4, Ploiești 
Resurse umane - finanțări europene 
 
Mai 2014 - noiembrie 2015 
Consilier orientare privind cariera 

   Consilier orientare privind cariera în cadrul proiectului „SANSE LA UN VIITOR MAI BUN”, ID 
POSDRU/125/5.1/S/126209, proiect finalizat cu succes 

 
SC TMD LASTING SERVICE SRL (str. Victor Brauner nr. 42C, București, Sector 3) 
Resurse umane - finanțări europene 
 
 
Mai 2014 - decembrie 2015 
Expert grup țintă 
Expert grup țintă în cadrul proiectului „Meseria - brățară de aur”, ID POSDRU/125/5.1/S/126307, 
proiect finalizat cu succes 
SC PRECON SRL (Str. Giurgiului nr. 5, Jilava, județul Ilfov) 
Resurse umane - finanțări europene 

  
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

Iunie 2012 – februarie 2014 
director Ziarul Oamenilor Buni 
- selectare și editare textele publicate în Ziarul Oamenilor Buni, ziar cu apariție săptămânală în 

perioada ianuarie - decembrie 2013; 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Sc ENVA Comproduct SRL (voluntariat), str. Cercului nr. 4, Ploiești 
Mass media 
 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Aprilie 2012 – mai 2012 
Senior editor Ziarul Oval, operator imagine 
- membru al echipei de management a proiectului cu finanțare REGIO „Investiție în echipamente 

de producție audio-video”, Contractul de finantare nr. 1785/14.06.2011, cod SMIS: 23728. 
Proiectul a fost implementat cu succes în perioada iunie 2011-iunie 2012. 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Sc Proton Production SRL, str. Aleea Pajurei nr. 1, Ploiești 
Mass media și producție video 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Mai 2009 – martie 2012 
Director executiv „Telegraful de Prahova” 
- Conducere din punct de vedere editorial, administrativ și financiar a redacției cotidianului 

„Telegraful de Prahova” 
-   

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

SC DIXIT PRESS SRL PLOIEȘTI 
Mass Media 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

  Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

Noiembrie 2008 – Mai 2009 
Reporter secția Economie 
- Senior editor „Telegraful de Prahova”; 
SC Faxmedia Info SRL Ploiești, Str. Maramureș nr. 12, Ploiești 

  Mass media 
  
August 2007 – noiembrie 2008 

Director de programe 
- realizarea lansării pe piață a cotidianului „Observatorul de Prahova” (august-decembrie 2007) 
Sc Negativ Media SRL, str. Maramureș nr. 12 Ploiești 
Mass media 
 
Octombrie 2006 – august 2007 

Funcția sau postul ocupat redactor șef 
Activități și responsabilități principale - Redactor șef al cotidianului „Monitorul de Prahova” 

Numele și adresa angajatorului SC Tipar Press SRL, str. Maramureș nr. 12, Ploiești 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Mass media 
 

Perioada August 2005 – iulie 2006 
Funcția sau postul ocupat director 

Activități și responsabilități principale - director al cotidianului „Gazeta Prahovei”; 
- administrator și asociat unic al societății editoare a cotidianului; 

Numele și adresa angajatorului SC LAZ Advertising SRL Ploiești 
Str. Flacăra, nr. 2, Ploiești 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Mass media 

Perioada Octombrie 2001 – august 2005 
Funcția sau postul ocupat Redactor șef 

Activități și responsabilități principale - Redactor șef al cotidianului „Jurnalul de Prahova”, al cărui titlu a fost schimbat, începând cu 1 
ianuarie 2003, în „Gazeta Prahovei” 

Numele și adresa angajatorului HC ACTIV SA Ploiești 
Str. Diligenței nr. 5, Ploiești 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Mass media 

Perioada Iunie 2000 – octombrie 2001 
Funcția sau postul ocupat Redactor economic și redactor șef 

Activități și responsabilități principale - Redactor economic și redactor șef al cotidianului „Jurnalul de Prahova”, lider de piață 
Numele și adresa angajatorului CCA Intact Antena 1 Ploiești 

Str. Maramureș nr. 12, Ploiești 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Mass media 

Perioada martie 1997 – iunie 2000 
Funcția sau postul ocupat Redactor Săptămânalul economic “TOP BUSINESS” 

Activități și responsabilități principale - Editor Economic pentru pagina de Piete Futures si Burse de marfuri  
Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

SC Top Business SRL  
Piața Presei Libere nr. 1, București 
Mass media 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educație și formare  
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București, Școala doctorală Economie II 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Națională 

Perioada 2017-prezent 
Calificarea / diploma obținută - (doctorand) 

 
Numele și tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Academia de Studii Economice București, Facultatea Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Națională 

Perioada 1994-1998 
Calificarea / diploma obținută   Diploma de licenta in specializarea Banci si Burse de Valori  

 
Numele și tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Slobozia 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Națională 

Perioada 1990-1004 
Calificarea / diploma obținută Diploma de bacalaureat 

 
Numele și tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 
ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI TRAINING RESURSE UMANE „A.S.T.R.U” Ploiești 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Națională 

Perioada 2013 
Calificarea / diploma obținută Certificat de formator 

 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
SC Top Quality Management SRL 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Națională 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obținută Certificat specializare Manager de proiect 

 

Rezultate representative obtinute  

Participari la conferinte  

Proiecte de cercetare - Membru în echipa de proiect a proiectului „Modernizarea sistemului 
integrat de management al raportării rezultatelor științifice 
(MOSIMRAC), cod CNFIS-FDI-2017-0283 (specialist documentare 
procese) 

- Membru în echipa proiectului „STUDIU PRIVIND BALANȚA COMERCIALĂ CU 
PRODUSE AGROALIMENTARE A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2015-2020, 
contract nr. 636/06.05.2020. Beneficiar SC REWE (ROMANIA) S.R.L., 

- Responsabil de proiect ASE în cadrul proiectului „Implementarea și 
dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor 
decizionale în domeniul mediului” (SIPOCA 58) 

- Responsabil de proiect ASE în cadrul proiectului „Aplicarea sistemului de 
politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru sistematizarea si 
simplificarea legislației din domeniul deșeurilor și realizarea unor proceduri 
simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în 
domeniul schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 394 



Premii si distinctii  

Membru în comitete de organizare 
sau ştiinţifice ale unor conferinţe 

studentesti 

 

Membru in organizatii profesionale  

Activitati sociale si culturale  

Alte rezultate  
  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversație 
Discurs oral Exprimare scrisă 

                             Limba engleză  B 2   Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

            

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

Competențe și abilități sociale - Foarte bune capacități de comunicare, în scris și vorbit 
- Experiență bogată de conducere a unor echipe complexe 
- Atent la detalii, capacitate de a lucra sub presiune 
- Abilități de mediere și un bun spirit de echipă dezvoltate prin proiecte. 
- Înțelegerea și evaluarea corectă a fenomenelor economice, sociale și politice 
- Capacități de adaptare și integrare în medii diverse. 
- Abilități de supervizare, delegare, motivarea grupului ca întreg sau individual 
- Adaptabilitate, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de previzionare a consecințelor 

neprevăzute 
- Bun strateg, spirit de antreprenor, proactiv, carismatic, gândire la nivel global 

 
  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de conducere a unor echipe complexe 

  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe avansate limbaje de programare (web design): Php, Mysql, CSS, Javascript 
Cunoștințe de operare PC: Microsoft Office Applications, Acrobat Reader, browsere internet. 
Cunoștințe programe editare texte-foto-video: Adobe Photoshop, Corel Draw, QuarkXpress, RPA 
UiPath 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 
 
Data: 03.01.2023 

  

  
 


