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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cojocaru, Cristina  
Adresă(e) Sos. Pantelimon nr.254, bl.55, sc.B, et.8, ap.96, sector 2 București   

Telefon(oane) 0729 006 124 

E-mail(uri) C_borovina@hotmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 24.05.1980 

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Februarie 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager (sep. 2014 – prezent) / Consultant Senior (jan. 2008 – aug. 2014) / Consultant 

(feb. 2007 – dec. 2007) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordonarea serviciului de asistență tehnică pe proiecte publice, coordonarea 

procesului de licitație/ ofertare, coordonarea echipei de implementare și participare 

în proiecte publice ca manager de proiect sau expert (detaliate mai jos); 

 Consultanță oferită clienţilor Deloitte privind oportunităţile de finanţare din Fonduri 

Structurale și ajutoare de stat; Pregătire aplicaţii, elaborare planuri de afaceri, studii 

de fezabilitate, analiză cadru legislativ pentru scheme de grant-uri sau proiecte 

strategice în domeniul resurse umane, competitivitate economică, dezvoltare 

regională; 

 Analize legislative și socio-economice în cadrul proiectelor derulate de societate; 

 Training privind Fondurile Structurale, Management de Proiect, Instrumente 

financiare etc. (cadrul legal și instituțional, mecanismul de finanțare, domeniile 

finanțabile, proiecte și beneficiari eligibili, riscuri, legătura cu produsele bancare); 

 Participare la evenimente publice ale companiei; 

 Redactare și negociere contracte cu clienți și furnizori; 

 Recrutare şi selecţie consultanţi; 

 Instruire şi on-the-job training pentru noii colegi. 

 

Iunie 2014 – Decembrie 2017: Manager de proiect “Operator de Fond pentru 

Implementarea Programului de Reducere a Sărăciei în România” - Asistarea 

Oficiului Mecanismului Financiar (FMO) în gestionarea programului "RO25 - 

Reducerea sărăciei în România" programul finanțat prin Granturile Norvegiene și SEE, 

în valoare de 20.000.000 euro, acționând ca o agenție Operator Fond responsabil cu:  

 Elaborarea unui set de proceduri de management financiar și control în acord cu 

legislația națională și europeană în materia finanțărilor nerambursabile; 

 Asistență la evaluarea aplicațiilor de proiecte; 

 Negocierea și contractarea cu Beneficiarii/ Promoterii și urmărirea modificărilor 

contractuale;  

 Monitorizarea tehnică a proiectelor finanțate;  

 Verificare a cheltuielilor și a achizițiilor;  

 Elaborarea cererilor de plată pentru asigurarea disponibilităților bănești pentru 

implementarea proiectelor din cadrul programului; 
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 Realizarea plăților către Beneficiarii/ Promoterii programului; 

 Raportarea către Oficiul Mecanismului Financiar;  

 Managementul financiar al proiectului;  

 Comunicare și logistică pentru evenimente. 

 

Aprilie 2015 – Decembrie 2015: Expert cheie „Sprijin pentru eficientizarea 

managementului POSDRU și dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru 

OIPOSDRU și AM POSDRU” – Ministerul Fondurilor Europene 

 Sprijin AM pentru managementul contractelor de asistenţă tehnică;  

 Sprijin pentru lansarea şi monitorizarea cererilor de propuneri de proiecte. 

 Elaborarea unei analize asupra tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate in 

cadrul POSDRU 2007-2013. Analiza cuprinde și recomandări privind modalitățile 

optime de lansare a liniilor de finanțare pentru fondurile alocate din FSE României 

în cadrul următoarei perioade de programare (2014-2020). 

 Revizuirea procedurilor operaţionale POSDRU pentru AM și OI; 

 Elaborare analize socio-economice (9) pentru principalii indicatori de ocupare, 

educație și formare profesională, incluziune socială, analize regionale (8) pentru a 

obține o imagine coerentă asupra stadiului actual de implementare al FSE şi 

tematice (3) privind antreprenoriatul, economia socială și tinerii neîncadrați în 

muncă și nici în învățământ); 

 Furnizare suport AM şi OI-uri în domeniul economico-financiar, legal şi tehnic; 

 Organizare şi prezentare evenimente cu reprezentanţi AM, OI și beneficiari. 

 

Septembrie 2014 – Decembrie 2018: Expert cercetare socială “RAMP CS/17 – Sondaje 

anuale, focus grupuri, campanii si formare in analiza de sondaj” - ANAF 

 Consultanță fiscală specifică în elaborarea conținutului chestionarelor; 

 Consultanta în stabilirea subiectelor abordate în focus grupuri; 

 Realizare sondaje în rândul contribuabililor (firme mari, mici și PFA) și în rândul 

personalului ANAF. 

 

Septembrie 2010 – prezent: „Consultanţă economico-financiară şi tehnică pentru 

pregătirea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune pentru 

realizarea şi operarea sistemului de parcări din municipiul Bucureşti” (17 parcări) 

 Elaborarea sau revizuirea Studiilor de fezabilitate și a Studiilor de fundamentare; 

 Redactarea documentaţiei de atribuire pentru concesiune de lucrări și servicii, cu 

respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice – fiecare documentaţie 

aferentă a unui proiect în valoare de peste 30 de milioane de euro;  

 Membru în comisia de evaluare în procesul de licitaţie şi negocierea contractelor. 

 

Iunie 2015 – Decembrie 2015: Trainer „Creșterea integrității în Agenția Națională de 

Administrare Fiscală prin cooperare instituțională și consolidarea capacității” 

 Participare la kick-off meeting cu reprezentantii Tax Norway, Oslo, iunie 2015 

 furnizarea unei sesiuni de formare menite să dezvolte competențele de prezentare și 

formare de formatori în rândul angajaților ANAF, septembrie 2015. 

 

Mai – Decembrie 2014: Expert evaluator “Evaluarea sectoarelor şi a tipurilor de 

proiecte pentru care pot fi utilizate Instrumentele financiare pentru dezvoltare 

urbană în România, în perioada de programare 2014-2020” - MDRAP & BEI 

 Evaluarea şi dezvoltarea unui mecanism de finanţare pentru proiectele de dezvoltare 

urbană care sunt eligibile pentru cofinanţare din partea Uniunii Europene (eficiență 

energetică, transport public, regenerare urbană, turism); 

 Realizare analiză de impact în sectorul eficiență energetică (reabilitare clădiri 

publice, reabilitare clădiri private, iluminat public). 

 

Noiembrie 2013 – Iulie 2014: “Pregătirea unui Contract de Servicii Publice în 

conformitate cu reglementările UE pentru orașele românești” – MDRAP & BERD 

 Justificarea finanțării UE în domeniul transportului public urban, inclusiv analiza 

opțiunilor de co-finanțare UE; Analiza de impact Consultarea factorilor interesați 

(primării, consilii județene, operatori de transport, societatea civila); Analiza 

opțiunilor și selecția priorităților de investiții (Material rulant, Taxarea automată, 

infrastructura de drumuri aferentă); 

 Realizare analiză de impact în domeniul transportului public urban; 
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 Dezvoltarea unui contract pilor PSC pentru a fi semnat între o municipalitate și 

operatorul de transport local.  

 

Mai 2014 – Decembrie 2015: “Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene în 

realizarea funcțiilor de coordonare a instrumentelor structurale și de gestionare a 

Programului Operațional Asistență Tehnică” - Ministerul Fondurilor Europene 

 Furnizarea de asistenţă de specialitate în domenii cheie de activitate ale MFE 

(pregătirea viitoarei perioade de programare, inclusiv din punct de vedere 

instituțional, pregătirea documentelor aferente reuniunilor grupurilor de lucru,  

managementul sistemului informatic SMIS, managementul activităţilor de 

comunicare), furnizarea de sprijin în procesul de elaborare, verificare şi a 

documentaţiei pentru procedurile de achiziție publică, sprijin pentru verificarea 

cererilor de rambursare. 

 

August 2014: Trainer/ Speaker la Bucharest Summer University 2014 - Provocări şi 

oportunităţi financiare pentru o economie competitivă - organizate de ASE Bucureşti.  

 

Martie 2013 – Iunie 2014: Coordonator cercetare socială „Măsurarea costurilor 

administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 

domeniile reglementate de Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Ministerul 

Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului”, Client: Secretariatul General al 

Guvernului 

 Conștientizarea proiectului în rândul operatorilor economici prin intermediul unor 

conferințe ample, pe domenii de reglementare, incluzând și comunicarea integrării 

aspectelor legate de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse în procesul de 

reglementare în contextul strategiei europene pentru o reglementare inteligentă; 

 Analiza legislației din domeniile de reglementare a Ministerului Justiției (legislație 

ONRC, Noul Cod de Procedură Civilă, exercitarea profesiilor liberale)  

 Identificarea obligaţiilor de informare, a activităţilor administrative, a datelor 

solicitate, a grupurilor ţintă şi a segmentelor;  

 Colectarea datelor privind frecvenţa şi populaţia; 

 Identificarea parametrilor de cost; 

 Coordonarea cercetării sociale, realizată pe un eșantion de peste 2000 de 

respondenți, Efectuarea interviurilor cu firmele/ completare chestionare; 

 Extrapolarea datelor la nivel naţional; 

 Elaborare de recomandări de reducere a poverii administrative. 

 

Ianuarie 2012 – Decembrie 2012: Expert cercetare socială „Măsurarea costurilor 

administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în 

domeniile reglementate de Ministerul Economiei, Ministerul Comunicațiilor, 

Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării”, Client: Secretariatul 

General al Guvernului 

 Conștientizarea proiectului în rândul operatorilor economici prin intermediul unor 

conferințe ample, pe domenii de reglementare, incluzând și comunicarea integrării 

aspectelor legate de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse în procesul de 

reglementare în contextul strategiei europene pentru o reglementare inteligentă; 

 Analiza legislației din domeniile de reglementare a Ministerului Economiei 

(legislație OSIM, BRML, ISCIR, ANRE)  

 Identificarea obligaţiilor de informare, a activităţilor administrative, a datelor 

solicitate, a grupurilor ţintă şi a segmentelor;  

 Colectarea datelor privind frecvenţa şi populaţia; Identificarea parametrilor de cost; 

 Realizarea cercetării/ efectuarea interviurilor cu firmele/ completare chestionare; 

 Extrapolarea datelor la nivel naţional; 

 Elaborare de recomandări de reducere a poverii administrative. 

 

Decembrie 2012 – Iulie 2013: Expert cheie ”Evaluarea Axelor Prioritare ale 

Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”, Client: 

Ministerul Economiei 

 Analiza documentară și analiza mediu on-line; 

 Elaborare ghiduri de interviu și susținere interviuri cu reprezentanți ai Autorității de 

Management pentru POS CCE și ai Organismelor Intermediare pentru IMM-uri, 

Cercetare, Societate Informațională, Energie; 
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 Elaborare chestionare și derulare sondaj în rândul beneficiarilor și a celor respinși; 

 Redactare Raport de evaluare cuprinzând Analiza implementării recomandărilor 

primei evaluări intermediare a POS CCE, Analiza implementării recomandărilor 

incluse în evaluarea privind modul de implementare a Planului de Comunicare, 

Analiza efectului implementării acţiunilor prevăzute în Planul de Măsuri Prioritare 

asupra progresului POS CCE, Analiza atingerii indicatorilor programului şi a 

performanţei financiare, Analiza capacităţii administrative privind gestionarea 

eficientă a axelor prioritare ale programului; 

 Organizarea de sesiuni de lucru/ de pregătire cu privire la bune practici europene în 

evaluarea programelor operaționale;  

 Redactare Concluzii, Recomandări și Plan de Acțiune pentru perioada rămasă până 

la împlinirea perioadei actuale de finanțare și concilierea Raportului cu 

Beneficiarul. 

 

Martie – Decembrie 2013 “Servicii de asistență tehnică/ consultanţă în elaborare 

ghiduri, analize, organizare vizite de studiu în cadrul proiectului Creşterea 

capacităţii administraţiei publice de a gestiona procesele de recrutare, selecţie şi 

evaluare a funcţionarilor publici în contextul creşterii gradului de responsabilizare 

a administraţiei publice privind gestionarea funcţiei publice” - Client: Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici 

 Realizarea unei analize privind dificultățile administrației publice locale în 

gestionarea proceselor de resurse umane; 

 Elaborarea ghidului angajatorului în funcția publică; 

 Elaborarea ghidului destinat funcționarilor publici nou intrați în sistem. 

 

Mai 2013 – Octombrie 2013, Expert evaluator in cadrul proiectului „Servicii de 

consultanta in domeniul evaluării proiectelor aferente Axei Prioritare 3- Domeniul 

Major de Intervenție 3, Operațiunea 3.3.1- Suport pentru implementarea sistemelor 

informatice integrate si a altor aplicații electronice pentru managementul afacerilor si 

Operațiunea 3.3.2- Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic si a altor 

soluții electronice pentru afaceri - apelul 2" 

 

Ianuarie 2012 – Aprilie 2013: Expert cheie ”Managementul Facilității de Asistență 

Tehnică” - Elaborarea şi managementul unei facilităţi de asistenţă tehnică (FAT), care 

se derulează sub forma unui acord-cadru cu operatori economici, destinată acoperirii 

necesităţilor urgente şi justificate intervenite în procesul implementării Instrumentelor 

Structurale, precum şi sprijinirii schimbului de experienţă la nivelul întregului sistem 

instituţional de gestionare a Instrumentelor Structurale. – Client: Ministerul Fondurilor 

Europene/ ACIS 

 Elaborarea documentației de atribuire pentru acordul-cadru cu operatorii economici 

– buget acord cadru de 6 milioane de euro 

 Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru beneficiari ai FAT (instituții publice) 

 Elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectele propuse a fi finanțate din FAT 

 Evaluarea şi selecţia solicitărilor de asistenţă tehnică ca expert cooptat, asigurarea 

conformității cu legislația de achiziții publice, procedurile POAT și contractul cadru 

 Monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul FAT 

 Verificarea rapoartelor emise de operatorii economici semnatari ai acordului-cadru 

 

Decembrie 2010 – Ianuarie 2011: „Elaborarea Studiului oportunitate privind 

posibilităţile de dezvoltare şi modernizare a Aeroportului Oradea” 

 Realizarea analizei diagnostic; realizarea analizei SWOT; analiză juridică; analiza 

financiară; 

 Participare la elaborarea studiului de oportunitate, inclusiv analiza alternativei de 

aplicație pentru fonduri europene din POS Transport, Axa 4, DMI 4.2 Modernizarea 

şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian 

 

 

Ianuarie – Noiembrie 2008: Expert juridic - Proiectul Phare RO 2005 /017-553.05.03 

„Dezvoltarea unei comunităţi de evaluare profesioniste” 

 Evaluarea capacităţii şi nevoilor comunităţii de evaluare; 

 Dezvoltarea unei înţelegeri comune asupra evaluării; 

 Susţinerea reţelelor de evaluare din România. 
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 Discuţii publice asupra Codului Etic 

 Organizarea seminarii și vizite de studiu 

 

Ianuarie – Iunie 2008: “Evaluarea Ex-Post a Politicii de sprijin acordat 

Producătorilor Agricoli din sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul 2006”, 

 Colectarea şi analiza documentelor relevante 

 Interacţiunea cu grupurile-ţintă – interviuri 

 Întocmirea raportului de evaluare – Concluzii şi recomandări 

 Organizarea unui seminar de transfer de know-how 

 

Ianuarie – Mai 2008: “Evaluarea Ex-Post a Programului de Creştere a 

Competitivităţii Produselor Agro-Alimentare” 

 Stabilirea criteriilor de prioritizare a măsurilor/proiectelor; conducerea workshop-

urilor cu stakeholderii pentru prioritizarea măsurilor/proiectelor; 

 Evaluarea sistemului de monitorizare a implementării planului strategic de către 

beneficiari; 

 Elaborarea rapoartelor finale, împreună cu experții din proiect; formularea de 

concluzii și recomandări; 

 Elaborarea unor ghiduri care să conțină metodologia de evaluare și cazuri de bună 

practică, în vederea folosirii lor ulterioare de către beneficiari în exerciții similare. 

 

Ianuarie – Aprilie 2008: Director de proiect pentru următoarele proiecte: 

 Evaluarea Proiectului “Construcţie bloc de locuinţe sociale în Aninoasa”,  

 “Evaluarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Oraşului 

Petrila pe perioada 2007 – 2013”,  

 Evaluarea proiectului „Unitatea Medico-Socială din Uricani”. 

 

Martie – Noiembrie 2008: „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor de 

Management şi Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional 

Regional şi Programele Operaţionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor 

Structurale” 

 Suport în elaborarea strategilor de schimbare organizațională și a planurilor de 

acțiune pentru ADR-uri, BRCT-uri, AMPOR, Direcția de Cooperare Teritorială 

Internațională din MDLPL; 

 Suport în elaborarea si implementarea programului de instruire și livrarea instruirii 

pe tematici cum ar fi: managementul riscurilor, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor, sistemul de urmărire a neregularităților. 

 

Octombrie 2007: Training privind Fondurile Structurale pentru City Bank 

 Elaborarea de materiale de training și livrarea instruirii privind Fondurile 

Structurale (cadrul leal și instituțional, mecanismul de finanțare, domeniile 

finanțabile, proiecte și beneficiari eligibili, riscuri, legătura cu produsele bancare)  

pentru managerii de produse și managerii de risc. 

 

2007 – 2008: Proiectul “Reducerea sarcinilor administrative” 

 Identificarea oportunităţilor de reducere a obligaţiilor administrative ale 

companiilor din statele membre ale Uniunii Europene în diferite sectoare: 

fiscalitate, achiziţii publice, agricultura, mediu etc. 

 Identificarea obligaţiilor de informare a autorităţilor de către companii în legislaţia 

românească 

 

Numele şi adresa angajatorului Deloitte Consultanță SRL, Bd. Nicolae Titulescu nr.4-8, București 

Sectorul de activitate Consultanță 

 

 

 

Perioada Septembrie 2015 – Iulie 2016 

Funcția Cadru didactic asociat – part time  

Activități și responsabilități  Predare seminar Microeconomie și Macroeconomie 

Numele şi adresa angajatorului ASE București – Academia de Studii Economice  

Sectorul de activitate Învățământ  
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Perioada Octombrie 2002 – Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Manager Proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Identificare de noi oportunităţi de colaborare; Dezvoltare de consorţii; Pregătire de 

scrisori de interes, oferte tehnice şi financiare pentru licitaţii;  

 Redactare și negociere contracte cu clienții și furnizorii societății; 

 Recrutare şi selectare de experţi pentru proiecte; Negocierea contractelor; 

 Realizarea de studii privind aderarea şi integrarea în UE cu accent pe cadrul 

legislativ şi politic; Proiectarea legislativă (legal drafting); 

 Oferire de consultanţă de mediu pe proiecte şi programe specifice; 

 Dezvoltarea, organizarea şi furnizarea de training în cadrul sesiunilor de training, 

atelierelor de lucru, seminariilor; 

 Participarea la pregătirea de rapoarte iniţiale, intermediare şi finale, tehnice sau 

financiare, în cadrul diferitelor proiecte. 

 

Mai – Noiembrie 2006: Proiectul Phare RO 2003/005 - 551.05.01.03.01  “Întărirea 

Instituţională în cadrul programului SAMTID (dezvoltarea infrastructurii oraşelor 

mici şi mijlocii)” - Restructurarea companiilor regionale de apă  

 Consultanţă acordată departamentelor de resurse umane din Regiile de Apă; 

 Dezvoltarea procedurilor de recrutare şi selecţie și procedurilor de evaluare a 

performanţelor; 

 Identificarea nevoilor de training şi dezvoltarea planurilor de training. 

 

Mai 2003 – Octombrie 2005: Proiectul Phare EuropeAid /113747/D/SV/RO “Asistenţă 

pentru implementarea Programului Phare 2001” – Întărirea instituţională a unităţii de 

implementare a proiectelor Phare din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 

Apelor 

 Participare la elaborarea documentațiilor de atribuire privind 3 contracte de servicii 

și 2 contracte de furnizare (supply) din cadrul Phare 2001- mediu; 

 Dezvoltarea funcţiilor şi procedurilor pentru managementul asistenţei comunitare 

sub EDIS (sistemul de implementare descentralizat extins) -  proceduri pentru 

management şi organizare, achiziţii publice, monitorizare, resurse umane, IT, 

evaluarea şi managementul riscului, asigurarea calităţii; 

 Training pentru prezentarea procedurilor. 

 

Iunie – Iulie 2005: Contract Cadru „Facilitatea de pregătire a proiectelor de 

dezvoltare economică” – promovarea cooperării transfrontiere România-Bulgaria în 

dezvoltarea economică; 

 Organizarea a 3 sesiuni de training în Craiova, Alexandria şi Călăraşi cu 

reprezentanţi ai consiliilor judeţene, consiliilor locale şi centre educaţionale privind 

procedurile de licitație şi ghidul aplicantului la schema grant de cooperare trans-

frontalieră, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri şi studii de fezabilitate. 

 

Decembrie 2003 – Noiembrie 2004: Proiect Phare EuropeAid/116377/D/SV/RO 

“Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul afacerilor UE cu accent pe 

programele comunitare” – întărirea capacităţii unităţilor de implementare a 

programelor/proiectelor comunitare şi a altor structuri centrale implicate cu privire la 

managementul fondurilor de pre-aderare (programare, monitorizare, evaluare); 

 Evaluarea nevoilor de training în unităţile de implementare a programelor de la 

nivelul ministerelor şi autorităţilor naţionale; 

 Organizare şi oferire de training privind managementul ciclului de proiect, 

procedurile de management descentralizat extins (EDIS), indicatorii de 

monitorizare şi evaluare etc, integrarea aspectelor legate de dezvoltare durabilă și 

egalitate de șanse în procesul de programare; 

 Organizare de vizite de lucru în state membre, ce aplică un management 

descentralizat al fondurilor comunitare. 

 

2004: Proiect de pre-aderare EuropeAid/114824/D/SV/TR, “Dezvoltarea capacităţii 

instituționale în implementarea legislaţiei europene de mediu în Turcia, prin 

reţeaua IMPEL”  

 Realizarea tabelelor de concordanţă între legislaţia de mediu internă turcească şi 

Directivele europene (ex. Inspecţia de mediu – Criteriile minime europene pentru 

inspecţia de mediu). 
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Septembrie 2002 – Septembrie 2003: Proiect Phare EuropeAid/112525/D/SV/RO 

“Asistenţă tehnică pentru asigurarea conformităţii cu Directiva EIM (evaluarea 

impactului de mediu)” – transpunerea Directivei EIM în legislaţia românească 

 Revizuirea legislaţiei existente şi dezvoltarea de analize comparative; 

 Participarea la organizarea training-urilor oferite pe noua legislaţie privind 

evaluarea impactului de mediu; 

 Participarea în elaborarea broşurilor privind dezvoltarea durabilă și participarea 

publică şi consultarea în procesul de evaluare de mediu. 

 

2002: “Pregătirea raportului periodic privind dezvoltările legislative şi politice” – 

Realizarea de rapoarte trimestriale privind legislaţia de mediu din România cu aplicaţie 

în sectorul FMGE 

 

Numele şi adresa angajatorului Grup Independent Expert SRL, Bd. Națiunile Unite nr.8, București 

Sectorul de activitate Consultanță 

  

 

Perioada Ianuarie 2006 – Septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Expert Protecția Mediului 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

Proiect Matra MAT03/RM/9/3 “Sistem de colectare şi reciclare a acumulatorilor şi 

bateriilor portabile” 

 Revizuirea sistemelor de colectare şi reciclare a bateriilor din statele membre; 

 Recomandări pentru un sistem de colectare şi reciclare românesc; 

 Înfiinţarea unei Asociaţii a Importatorilor de Baterii; Participarea la redactarea 

Actului Constitutiv; 

 Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a importului de baterii; 

 Implementarea unui proiect pilot de colectare a bateriilor portabile în şcoli; 

 Dezvoltarea unei strategii de implementare a Directivei europene privind colectarea 

şi reciclarea bateriilor portabile; 

 Organizare de evenimente – seminarii, întâlniri şi vizite de lucru. 

Numele şi adresa angajatorului Folos Consulting 

Sectorul de activitate Consultanță 

  

 

Perioada Martie 2004 – Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Coordonarea generală a activităţilor  legale, financiare şi administrative ale 

organizaţiei; 

 Elaborarea şi implementarea de noi proiecte;  

 Oferire de consultanţă de mediu pe proiecte specifice ale asociaţiei. 

 

Septembrie 2004 – Martie 2005: Proiect MATRA „Participarea publică în cadrul 

implementării Directivei SEA” 

 Managementul general al proiectului; 

 Conştientizarea de către principalele ONG-uri de mediu cu privire la implementarea 

Directivei SEA – evaluarea de mediu pentru planuri şi programe; 

 Organizare de seminarii şi oferire de training pentru prezentarea Directivei SEA şi a 

participării publice din cadrul acesteia; 

 Participare la publicarea Ghidului participării publice în cadrul procedurii de 

evaluare de mediu pentru planuri şi programe. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Pro-Management 

Sectorul de activitate ONG 

 

 

 

Educaţie şi formare 

 

 

Perioada August 2013 

Calificarea / diploma obţinută Expert Parteneriat Public-Privat – certificat ANC 

Furnizorului de formare Euro Best Team 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare profesională 
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Perioada Martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Expert Achiziții Publice – certificat CNFPA 

Furnizorului de formare Aleron Training 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Manager Proiect – certificat CNFPA 

Furnizorului de formare Schultz Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator – certificat CNFPA 

Furnizorului de formare M&M Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 2013 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale în curs 

Disciplinele principale studiate /  Economie – Distribuția veniturilor și povara fiscală 

Numele instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii doctorale în curs 

  

Perioada 2012 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență în Economie 

Disciplinele principale studiate /  Economie şi Afaceri Internaţionale  

Numele instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii superioare/universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență 

  

Perioada 2003 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Politici Publice și Integrare Europeană  

Disciplinele principale studiate  Analiza politicilor publice, Metode și tehnici de cercetare socială, Drept comunitar, 

Integrare Europeană, Management public, Managementul ciclului de proiect 

Numele instituţiei de învăţământ  Școala Națională de Științe Publice și Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Master 

  

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență în Drept 

Disciplinele principale studiate /  Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept comercial, 

Drept intențional public, Drept internațional privat, Drept constituțional etc. 

Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Nicolae Titulescu 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii superioare/universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Germană   B1  B1  B1  B1  B2 

  

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

Lucru în echipă, abilități de comunicare 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Respectarea termenelor limită, respectarea standardului de lucru impus 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Experiență în derularea proiectelor finanțate din fonduri de pre-aderare și Fonduri 

Structurale;  

 Management de proiect, raportare tehnică și financiară; 

 Experiență de lucru cu autorități publice române și internaționale: Secretariatul 

General al Guvernului, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării și 

Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Fondurilor, Ministerul Justiției, Ministerul Mediului, Ministerul Educației, Primăria 

Municipiului București, Consilii Județene, Comisia Europeană; 

 Cunoașterea reglementarilor naționale și comunitare cu privire la gestionarea 

Fondurilor Structurale; 

 Experiență în proiecte de dezvoltare instituțională; 

 Experiență în pregătirea de studii și analize socio-economice și legislative; 

 Experiență în elaborarea de politici publice, evaluare de programe publice la nivel 

național și local în diverse sectoare: dezvoltare regională, eficiență energetică, 

transport, IT, IMM, capital uman etc.  

 Experiență în organizarea de evenimente şi instruiri. 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint; MSProject; Internet; Outlook. 

Permis(e) de conducere Da, categoria B din 2000 

 

 

 

Informaţii suplimentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participare la evenimente naționale și internaționale 

 Bucureşti, Mai 2015 – Membru al echipei câştigătoare la Study Case Competition,  

organizat de IEDC MBA University, Slovenia 

 Berlin, Germania, Ianuarie 2015 – Participare la Training Indicatori SMART pentru 

finanțarea UE 2014-2020 

 Bruxelles, Belgia, Aprilie 2014 – Participare la Conferința anuala Deloitte privind 

Granturile UE, subvențiile naționale in tarile membre UE și investițiile în cercetare-

dezvoltare 

 Praga, Cehia, Octombrie 2007 – Participare la Conferința anuala Deloitte privind 

Granturile UE și subvențiile naționale în țările membre UE 

 Portugalia, Octombrie 2004 – Vizita de Studiu în instituţiile relevante implicate în 

managementul fondurilor societăţii  – Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune  

 Polonia, Mai 2006 – Vizită de Studiu în instituţiile relevante implicate în colectarea 

bateriilor şi a sistemului de reciclare. 

 Budapesta, Ungaria, Iunie 2004 -  Forumul Planetei Sănătoase – Eveniment al 

Societăţii Civile paralel cu a 4-a Conferinţă Inter-Ministerială de Mediu şi Sănătate 

“Viitor pentru copii noştri”; 

 New Orleans, SUA, Octombrie 2004– Conferinţă WEFTEC – A 77-a Expoziţie 

Tehnică a Federaţiei de Apă şi Mediu 

 

Participare în proiectele Academiei de Studii Economice 

 POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performantă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi 

postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” 

 

Articole publicate în cadrul activității de cercetare științifică 

 INCOME DISTRIBUTION AND SOCIAL WELFARE (Distribuția veniturilor și 

bunăstarea socială) publicat în revista ECTAP, ISSN 1841-8678 (print), ISSN 

1844-0029 (online), suplimentul 2015 (unic autor),  

 CORRELATIONS BETWEEN THE TAX BURDEN AND THE TAX EVASION 

IN ROMANIA (Corelații privind povara fiscală și evaziunea fiscală în România) 

prezentat la conferința internațională organizată la Viena, Austria, în perioada 19-20 

Aprilie 2015 și publicat în IJAS – International Journal for Arts and Sciences, CD-

ROM. ISSN: 1944-6934 :: 08(04):305–318 (2015) (unic autor),  

 THE EVOLUTION OF THE LIVING STANDARD AND THE ECONOMIC 

CRISIS IN ROMANIA (Evoluția standardului de viață și criza economică din 

România) publicat în revista ECTAP, ISSN 1841-8678 (print),  ISSN 1844-0029 

(online), 2016 (al doilea autor),  

 CORRELATIONS BETWEEN THE INVESTMENT PROCESS AND 

ECONOMIC GROWTH (Corelații privind procesul investițional și creșterea 
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economică) publicat în Analele Universității din Craiova, seria Științe Economice, 

ISSN 1223-365X 1843-3723 (e), ISBN 978-606-14-0791-0, 2014, vol. 2, issue 42, 

pages 147-155 (al doilea autor),  

 STRUCTURAL MODIFICATIONS OF THE EMPLOYMENT IN ROMANIA 

(Modificări structurale ale ocupării forței de muncă în România) publicat în revista 

Finante - Provocarile Viitorului, ISSN: 1583-3712, 2014, vol. 1, issue 16, pages 

164-176 (al doilea autor),  

 THE MINIMUM WAGE AND INCOME, INSTRUMENTS OF FIGHTING 

POVERTY IN THE EUROPEAN UNION STATES (Salariul minim pe economie, 

instrument de luptă împotriva sărăciei în Statele member ale UE) publicat în 

Revista Tinerilor Economiști, ISSN  1583-9982 (printed), 2067 – 0052 (on-line), 

Noiembrie 2015 (unic autor),  

 ECONOMIC GROWTH AND TAXATION IN CENTRAL AND EASTERN 

EUROPE (Creșterea economică și politica fiscală în Europa Centrală și de Est) 

publicat în Buletinul Științific – Facultatea de Științe Economice, Universitatea din 

Pitești, Volume 15 / Issue 1, 2016, Online ISSN: 2344-4908, ISSN-L: 2344-4908 

(unic autor),  

 THE EVOLUTION OF THE INFORMAL LABOUR MARKET IN ROMANIA 

BETWEEN THE CONSTRAINT OF THE REGULATIONS AND THE 

CHALLENGES OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT (Evoluția pieței 

subterană a muncii în România între constrângeri legale și provocări ale dezvoltării 

economice) – prezentat și publicat la ”International Conference ESD” organizată la 

Varazdin, Croația, în perioada 9-10 iunie 2016, ISSN 1849-6903 (CD-ROM)    

ISSN 1849-7535 (Online) (unic autor), 

 THE TAX POLICY WITHIN THE EUROPEAN UNION: CONCEPTS, 

INSTITUTIONS, TRENDS AND CHALLENGES (Politica fiscală în Uniunea 

Europeană: Concepte, instituții, tendințe și provocări) publicat în Analele 

Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Seria Economie, ISSN 2344-

3685, ISSN-L 1844-7007 (primul autor),  

 

 

 

 

Data completării: 31.08.2016     Cristina Cojocaru ___________________________ 


