
 

 

  

 

Curriculum 

vitae 

Europass 

 

  

Informaţii 

personale 

 

Nume / 

Prenume 

Sandu Andrei Marius 

  

Naţionalitate(-

tăţi) 

Romana 

  

Data naşterii 08.09.1989 

  

Telefon 0722523961 

  

E-mail Sandu_andrey@yahoo.com 

  

Experienţa 

profesională 

 

  

Perioada  Decembrie 2016 – prezent 

mailto:Sandu_andrey@yahoo.com


Funcţia sau 

postul ocupat 

 Consilier Gradul 1A 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 Servicul Recuperare Datorii – Biroul Masuri Delegate 

 intocmirea propunerii privind bugetul de venituri si cheltuieli al 

Agentiei si o sust in e la ordonatorul principal de credite in vederea 

aprobarii, urmarind aplicarea si respectarea legii finantelor  publice, 

legii contabilitatii, reglementarilor  privind gestiunea  si integritatea   

patrimoniului  si oricaror alte dispozitii normative aplicabile; 

 elaborarea propunerilor privind Aciunile de asist enta tehnica 

implementate sub forma de cheltuieli directe  pentru AFIR, in 

calitate de beneficiar; 

 intocmirea, semnarea privind transmiterea la Trezoreria Statului a 

tuturor documentelor prevazute de legislat ia in vigoare, pentru a 

asigura derularea fondurilor publice in conditii de legalitate; 

 urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei, 

dupa aprobarea acest u ia, ca anexa la bugetul ordonatorului 

principal  de credite; 

 intocmirea,  inregistrarea  de documentele  privind  operatiunile  

legate  de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in 

cadrul executiei bugetare precum si incadrarea cheltuielilor pe 

subdiviziunile clasificatiei bugetare potrivit bugetului aprobat si a 

normelor metodologice elaborate de MFP; 

 parcurgerea a toate fazele executiei bugetare (angajare, lichidare, 

ordonantare si plata cheltuielilor) pentru cheltuielile directe precum 

i pentru proiectele efectuate din masura de Asistenta Tehnica - 

PNDR pentru AFIR, in calitatea noastra de beneficiar al Masurii; 

 organizarea si conducerea evidentei contabile, sintetica si analitica 

privind  miscarea  si  existenta patrimoniu lui, a platilor de casa si a  

cheltuielilor  efective  din  alocatii  bugetare,  a  operatiunilor  

privind  sumele  primite  si  utilizat.e  din  contributia  financiara  

nerambursabila  a Comunitatii Europene si cofinantare de la bugetul 

de stat privind FEADR; 

 efectuarea/inventarierea patrimoniului Agentiei cu respectarea 

Normelor metodo logice emise de Ministerul Finantelor Publice;  

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

 Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

 Sectorul bugetar – Agricultura, Fonduri Europene Nerambursabile din 

Agricultura 

 



 

  

Perioada  Octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau 

postul ocupat 

 Manager proiect/ Coordonator financiar 

 

Achizitia si implementarea diverselor proiecte europene dezvoltate de 

agentie (conferinte, vizite de studii, programe de formare, seminarii, 

linii bugetare, publicitate etc.) 

 

Proiecte relevante: 

 Servicii privind programele de formare necesare implementarii 

proiectului “Formare Profesionala Continua in industria procesarii 

fructelor si legumelor si industrii conexe (For Cons), 

POSDRU/164/2.3/S/136259 – Beneficiar Patronatul din Industria de 

Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte 

“ROMCONSERV” si Instituto de Formacion Integral; 

 ”Vulnerabili redivivus”, POS DRU/185/6.2/S/155229, Axa 

prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de 

intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii", beneficiar: Ministerul Muncii, 

Famiuliei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 

 Servicii integrate de masuri active de ocupare a fortei de munca – 

calificari in cadrul proiectului „RURAL EU-RO COMP – 

Competente si Antreprenoriat la Standarde Europene in Mediul 

Rural” – Beneficiar: Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana; 

 Servicii pentru evenimente necesare implementarii proiectului 

Formarea Profesionala Continua in industria procesarii fructelor si 

legumelor si industrii conexe (ForCons), 

POSDRU/164/2.3/S/136259 – Beneficiar Patronatul din Industria de 

Conserve din Legume si Fructe si Conserve Mixte 

“ROMCONSERV” si Instituto de Formacion Integral; 

 Servicii de consultanta pentru diseminarea la nivel national a 

beneficiilor implementarii Proiectului Controlul Integrat al Poluarii 

cu Nutrienti – Beneficiar: Ministerul Mediului si Schimbarilor 

Climatice; 

 Cresterea competitivitatii personalului AFIR – Beneficiar: Agentia 

pentru Finantarea Investitiilor Rurale: Organizarea de vizite de studiu 

in 23 de state membre ale Uniunii Europene, din care un numar de 3 

  



state au implementat 3 perioade de programare post-aderare pentru 

fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. In cadrul 

acestor vizite am exemplificat sisteme de implementare tehnica si 

financiara ale masurilor de dezvoltare rurala similare celor aprobate 

prin PNDR 2007-2013, pentru a facilita participantilor cunoasterea 

directa a solutiilor de implementare adoptate de institutiile 

responsabile pentru gestionarea fondurilor comunitare Organizarea 

de seminarii - ateliere de lucru la nivel national care sa conduca la 

cunoasterea modificarilor legislative si procedurale si aplicarea 

corecta a acestora  

Organizarea de cursuri privind dezvoltarea aptitudinilor de 

interrelationare prin identificarea barierelor de comunicare, 

gestionare a conflictelor si lucrul in echipa. Coordonarea 

activitatilor din cadrul proiectului supervizand direct echipele 

tehnice, consultantii si alti   colaboratori implicati. Stabilirea 

relatiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, 

beneficiarii si finantatorii proiectului. Pregatirea bugetului si cash-

flow-ului proiectului pentru contractele finale in conformitate cu 

propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu 

activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului, 

asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia. 

Monitorizarea in timp a progresului atins fata de obiectivele 

propuse si redacteaza rapoarte lunare catre finantatori, parteneri si 

beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte. 

Asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului si pentru 

alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu 

echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente. 

Propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza 

eficienta atingerii obiectivelor propuse. Evaluarea impactului 

proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor 

de proiect. Stabilirea conform structurii organizatorice si a ROF 

sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza 

fiselor de post. Motivarea echipei de proiect prin comunicare si 

prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi 



 

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

 SC AGRAFICS COMMUNICATION SRL 

 Piata C.A. Rosetti nr 4, Sector 2, Bucuresti 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

 

 

 Publicitate, consultanta si impletementare proiecte europene 

Perioada  Februarie-iulie 2015 

Funcţia sau 

postul ocupat 

 Asistent univetsitar - doctorand 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 Predarea disciplinei „Logistica organizatiilor agroalimentare” 

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Economie 

Agroalimentara si a Mediului 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

 

 Invatamant superior 

Perioada  Septembrie 2011- august 2014 

Funcţia sau 

postul ocupat 

  Expert organizare programe de formare/ Asistent manager 

proiect– expert organizare evenimiente, consultanta si expertiza pentru 

accesare proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile 

(Proiecte FEADR-PNDR 2007-2013) 

Asistent proiect, expert implementare evenimente pentru pregatirea  

profesionala a fermierilor care detin ferme de semisubzistenta si a 



tinerilor fermieri –coordonarea activitatii de formare profesioanla si a 

activitatii financiare  (Proiecte FEADR-PNDR 2007-2013) 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 Realizarea de raportari solicitate cu privire la situatia fermierilor 

instruiti 

 Responsabil pentru activitatile operationale si administrative 

 Implementarea cu succes a 13 proiecte de formare profesionala pentru 

fermierii care detin ferme semisubzistenta si pentru tinerii fermieri din 

aproape toate regiunile de dezvoltare ale Romnaniei- Proiecte finantate 

prin masura 111 „Formare profesioanla (training), informare si difuzare 

de cunostinte” din PNDR 

 Formare profesionala pentru tinerii fermieri din regiunile Nord-Est si 

Sud-Est 

 Formare profesionala pentru tinerii fermieri din regiunile Nord-Vest si 

Centru 

 Formare profesionala pentru tinerii fermieri din regiunea Vest 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in regoiunea de dezvoltare Nord-Est 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in regoiunea de dezvoltare Sud-Est 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in regoiunea de dezvoltare Nord-Vest  

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in regoiunea de dezvoltare Centru 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in regoiunea de dezvoltare Vest 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in judetele Bacau si Neamt 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in judetul Vaslui 



 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in judetul Iasi 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in judetul Suceava 

 Formare profesioala pentru fermierii care detin ferme de semi-subzistenta 

in judetul Botosani 

 Realizarea ofertelor tehnice si administrative pentru atribuirea 

proiectelor de formare profesionala -   Proiecte finantate prin masura 

111 „Formare profesioanla(training), informare si difuzare de 

cunostinte” din PNDR 

 Asistenta tehnica pentru pregatirea perioadei de programare in 

domeniul dezvoltarii rurale si informarea agricultorilor romani despre 

noul Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 

 Pregatirea tematicii de instruire teoretica in colaborare cu expertii 

cheie si non-cheie 

 

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

 SC WIN WIN BUSINESS SRL, Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4-6, 

Sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

 

Formare profesionala/ Consultanta/ Organizare evenimente 

 

Perioada 

 

 2010-2011 

Funcţia sau 

postul ocupat 

 

 Agent vanzari 



Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

 

 Vanzarea serviciilor de medicina muncii 

Numele şi 

adresa 

angajatorului 

 

 SC MEDIMPACT SRL 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

Medicina Muncii/ MEDICAL 

 

Educaţie şi 

formare 

 

 

Perioada 

 

01.06.2014-01.09.2015 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 

 Cercetare economica in cadrul Academiei de Studii Economice 

Bucuresti, Domeniul Economie II, Doctorat 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

 EVALUAREA EFECTELOR ALOCARII FONDURILOR 

EUROPENE NERAMBURSABILE ASUPRA DEZVOLTARII 

RURALE IN ROMANIA 

 



Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România” (POSDRU 

159/1.5/S/142115), Academia de Studii Economice Bucuresti 

 

Obiective  Obiectivul general al proiectelui îl constituie sprijinirea excelenţei, 

dinamismului şi creativităţii în cercetarea economică prin formarea 

unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), 

capabili să elaboreze cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi 

internaţională, în concordanţă cu domeniile prioritare la nivel 

european. Realizarea acestui obiectiv susţine obiectivul general al axei 

prioritare – creşterea competitivităţii economiei româneşti în condiţiile 

unei societăţi bazate pe cunoaştere. Proiectul vizează o abordare 

integratoare a activităţilor la care vor participa cercetătorii în formare 

(doctoranzii) şi cercetatorii cu experienţă (postdoctoranzii), realizându-

se astfel armonizarea intereselor membrilor grupului ţintă. 

 

 

Educaţie şi formare 

Perioada 

 

 2013 - prezent 

 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 

 Diploma doctorat 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

 EVALUAREA EFECTELOR ALOCARII FONDURILOR 

EUROPENE NERAMBURSABILE ASUPRA DEZVOLTARII 

RURALE IN ROMANIA 

 



profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Economie 

Agroalimentara si a Mediului, Domeniul de Doctorat Economie II 

 

Perioada  Iunie 2016 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

  Diploma MANAGER PROIECT (COR 242101) 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Curs formare profesionala –Manager Proiect 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 

EPP LEGAL ADVISER 

 

Perioada 

 

 Iunie 2015 



Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 

 Diploma Expert accesare fonduri structurale europene si de coeziune 

(COR: 242213) 

 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Curs calificare Expert accesare fonduri structurale europene si de 

coeziune 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Asociatia Europass 

 

 

Perioada 

 

 Februarie 2015 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 

 Diploma Formator (COR: 242401) 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Curs calificare Formator 



Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei 

de munca „Formatemp” 

 

Perioada  2011 – 2013 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 Diploma masterat 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ 

ŞI REGIONALĂ 

-Politica agricola comuna 

-Strategii si politici de dezvoltare regionala 

-Metodologia şi fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala 

-Managementu resurselor naturale si dezvoltare durabila 

-Cercetari de marketing in economia rurala 

-Antreprenoriat si consultanta in economia rurala 

-Evaluarea durabilitatii proiectelor 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Economie 

Agroalimentara si a Mediului 

 

Data absolvirii  20.11.2011 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 Dreptul Uniunii Europene 



Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Drept 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, „Centru Pilot integrat 

pentru initierea si sprijinirea afacerilor in scopul cresterii 

competitivitatii  economiei romanesti in conditiile aderatii la Uniunea 

Europeana” contract POSDRU/9/3.1/S/1, cofinantat din Fondul Social 

European POSDRU 2007-2013 

 

Data absolvirii  29.07.2011 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 Inspector (referent) resurse umane, cod COR 342304 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului 

 Organizarea recrutarii si selectiei personalului 

 Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat 

 Intocmirea dosarului de pensionare 

 Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat 

 Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul 

de stat 

 Oferirea informatiilor privind problemele de personale 

 Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-

ul 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

 Centrul de pregatire si perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii 

Botosani 



furnizorului de 

formare 

 

Data absolvirii  10.02.2011 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 Dreptul Afacerilor Comerciale 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Drept 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, „Centru Pilot integrat 

pentru initierea si sprijinirea afacerilor in scopul cresterii 

competitivitatii  economiei romanesti in conditiile aderatii la Uniunea 

Europeana” contract POSDRU/9/3.1/S/1, cofinantat din Fondul Social 

European POSDRU 2007-2013 

  

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

Economist, Diploma Licenta 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

Economie 

-Dezvoltare Regionala si Rurala 

-Marketing, Finante Publice si Logistica 

-Ecologie si Politici Ecologice 

-Politica Agricola Comuna 



profesionale 

dobândite 

-Contabilitate 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie 

Agroalimentara si a Mediului 

 

Perioada  2004-2008 

Calificarea / 

diploma 

obţinută 

 Diploma Bacalaureat 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 Profil socio-uman 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

 Colegiul National „Matei Basarab” 

 

Limba materna 

 

 Romana 

 

Limba(i) 

străină(e) 

cunoscută(e) 

 



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 

(*) 

 Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba Engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba Franceza   B2  B2  A2  A2  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă în urma practicii la toate 

locurile de muncă; 

Abilităţi organizatorice şi de comunicare; 

Stãpânire de sine, responsabilitate, iniţiativã, auto-organizare; 

Disponibilitate de a lucra peste orele de program şi de a face deplasãri 

de serviciu în alte localitãţi. 

 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Leadearship – prin deţinerea a numeroase funcţii de conducere în 

societăţi comerciale  

Competenţe de evaluare, monitorizare şi control a activităţilor 

economice şi administrative; 

Abilităţi de constituire de noi structuri organizatorice şi asigurarea 

funcţionalităţii acestora;  

Capacităţi organizaţionale (manager de proiect, resurse umane şi 

logistică);  

Abilităţi în organizarea de workshop-uri, întâlniri bilaterale, întâlniri 

oficiale, reuniuni, seminarii, simpozioane, conferinţe;  

Capacitate de analiză, sinteză şi prognoză;  

Cunoştinţe privind contabilitatea de gestiune internă. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

Competenţe şi 

aptitudini 

tehnice 

Specialist în achiziţii bunuri şi servicii; 

Abilităţi de negociere şi încheiere de contracte; 

Cunoşterea proceselor de verificare a calităţii în domeniul fondurilor 

europene;  

Elaborarea, fundamentarea şi implementarea proiectelor. 

  

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Tehnoredactare computerizata, operare pe calculator in Microsoft 

Office, Internet 

 

Alte 

competenţe şi 

aptitudini 

Hobby: sport, muzica 

Permis(e) de 

conducere 

Categoria B, 2007 

 

Informatii 

suplimentare 

Publicatii: 

Atrticole publicate in reviste de specialitate recunoscute de catre 

CNCSIS in domeniul cercetarii economica si al absortiei de ofnduri 

europene privind Programul National de Dezvoltare 2007-2013 si 

2014-2020 : 

ISI -1 

Reviste internationale – 4 

Categoria B, B+, B++ - 9 

Categoria C – 2 articole 



 

 

 

 

Referinte Profesor Dr. Universitar Istudor Nicolae(Rector, ASE Bucuresti): 

0721.236.670 

Vladulescu Raluca (Manager GBI Consulting): 0723.015.030 

Alexe Valentin (Manager WinWin Business): 0729.857.694 

Dr. Crull Iulia (Administrator Medimpact): 0745.110.180 

Cornelia Rosoga (Manager implementare Agrafics Communication): 

0754.406.000 
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