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POZIŢIA

MANAGER PROIECT / TRAINER / CONSULTANT /
EXPERT SCRIERE, IMPLEMENTARE, EVALUARE PROIECTE EUROPENE

PROFIL

A inițiat și implementat cu succes numeroase proiecte cu bugete de până la 5 milioane de
euro, conducând echipe complexe de până la 100 de experți. Este certificat internațional
PMP (Project Manager Professional) și absolvent al unui Master făcut în Franța la o
universitate de top. După o experiență solidă în implementarea de proiecte a fost selectat in
corpul de evaluatori externi de proiecte comunitare al ANPCDEFP, precum și în corpul de
evaluatori internaționali al Autorității de Management pentru Programul ENPI CBC Bazinul
Mării Mediterane gestionat de Regiunea Autonomă Sardinia (Italia). Este trainer autorizat și
a fost selectat în corpul de formatori al Institutului Național de Administrație pentru domeniile
de expertiză Management de Proiect, Achiziții Publice, Comunicare și Relații Publice.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Octombrie 2016 - prezent

Consilier superior
Autoritatea de Certificare și Plată
Bld. Mircea Vodă, nr.44, Sector 3, București
 Analizează riscurile privind realitatea și eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în
declarațiile de cheltuieli;
 Analizează rapoartele de audit/control/nereguli și controalele efectuate de către
Autoritățile de Management/Organismele Intermediare la nivelul beneficiarilor de
proiecte;
 Pregătește și efectuează misiuni de verificare la fața locului la nivelul Autorităților de
Management în cadrul programelor finanțate prin FESI;
Administrație Publică

Februarie 2018 - prezent

Evaluator proiecte
Regiunea Autonomă Sardinia – Autoritatea de Management Comună pentru
Programul ENPI CBC Bazinul Mării Mediterane
Str. Bacaredda n. 184, Caligari, Italia
 Evaluator al propunerilor de proiecte depuse în cadrul programului ENI CBC pentru
Bazinul Mării Mediterane.
Evaluare Proiecte/Sectorul public

Aprilie 2014 - prezent

Evaluator proiecte
Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației si
Formarii Profesionale
Splaiul Independenței, nr.313, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica
Evaluarea proiectelor repartizate cu încadrarea în termenele stabilite
 Evaluarea proiectelor Erasmus+ depuse în cadrul acțiunii cheie KA1
 Evaluarea proiectelor Erasmus+ depuse în cadrul acțiunii cheie KA2
 Evaluarea produselor de proprietate intelectuală
Evaluare Proiecte/Sectorul public

Martie 2014 - prezent

28.02.2018

Evaluator extern
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Blv. Mircea Vodă, nr.44, tronsonul III, Sector 3, Bucureşti
Evaluarea profesională anuală a funcționarilor publici cu statut de Manageri Publici
 Analiza documentelor specifice (fișă post, rapoarte de activitate, evaluări interne etc)
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Întocmirea rapoartelor de evaluare externă
Soluționarea contestațiilor

Evaluare Resurse Umane/Sectorul public
Aprilie 2010 - Octombrie 2016

Președinte / Manager de proiect /Trainer
Asociația ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”
Str. Polonă, nr.89, Sector 1, București
 Coordonare planificare strategică;
 Coordonator al Centrului de formare autorizat
 Inițierea și implementarea de proiecte cu focus pe domeniul educației
 Susținerea de cursuri și workshop-uri în domeniile de expertiză;
ONG/Consultanță proiecte/Formare profesională continuă

Februarie - Decembrie 2015

Expert Monitorizare și Raportări
Asociația ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”
Str. Polonă, nr.89, Sector 1, București

Proiect „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”




Verificarea și implementarea procedurii de monitorizare și raportări
Participarea la realizarea vizitelor de monitorizare
Participarea la redactarea rapoartelor tehnice ale proiectului

Project Management / Proiecte finanțate din fonduri europene
Aprilie 2014 – Decembrie 2015

Manager Proiect
Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” Bucureşti
Str. Justinian, nr.11A, Sector 2, București

Proiect „PICAS te angajează în construcții”




Coordonarea generală a activităților proiectului și îndrumarea echipei
Gestionarea bugetului proiectului (2,5 milioane euro)
Supervizarea activității de raportare tehnică și financiară

Project Management / Proiecte finanțate din fonduri europene
Ianuarie 2012– Decembrie 2013

Expert relații publice și comunicare/ Team leader
Asociația Beneficiarilor Bursei Speciale „Guvernul României”
Alexandru cel Bun, Nr.16, Sector 2, București
Coordonarea activităților în proiectul PROFIN, co-finanţat prin FSE, implementat de un
consorțiu format din 3 parteneri : ASE Bucuresti, BRD-Groupe Société Générale, ABBSGR
Comunicare/Project Management/Proiecte finanțate din fonduri europene

Septembrie 2010 – August 2013 Manager proiect

Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” Bucureşti
Str. Justinian, nr.11A, Sector 2, București

Proiect strategic POSDRU, scris si implementat, cofinanțat din FSE, dedicat Formării
Profesionale Continue si evaluării competențelor profesionale a adulților:
 Coordonarea generală a activităților proiectului
 Gestionarea bugetului proiectului (5 milioane euro)
 Asigurarea relației cu autoritatea contractanta si ceilalti actori interesati ai proiectului
 Stabilirea si implementarea unui sistem de monitorizare si raportare
 Coordonarea activității de raportare tehnică și financiară
 Director centru de evaluare competente
(iunie-august 2013)Scrierea aplicațiilor pentru 5 proiecte POSDRU în valoare
aproximativă de 4 mil. euro - declarate câștigătoare în urma procesului de
evaluare
Project Management/Proiecte finanțate din fonduri europene
Iunie 2009 – August 2010

Expert relatii publice şi comunicare
Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” Bucureşti
Str. Justinian, nr.11A, Sector 2, București

Proiectul strategic CALE- Calitate în educaţie




28.02.2018

Coordonarea activităților orizontale de informație și publicitate
Conceperea procedurilor și a instrumentelor de comunicare
Realizarea de materiale/dispozitive de comunicare internă şi externă

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Conducerea de sesiuni de focus-grup și realizare rapoarte de cercetare
Scrierea aplicației pentru proiectul strategic nr. 57868 ”Centre PICAS” – ADMIS

Comunicare/Project Management/Proiecte finanțate din fonduri europene
Iulie 2009-aprilie 2010

Project Manager
Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” Bucureşti
Str. Justinian, nr.11A, Sector 2, București

Proiect internațional Leonardo da Vinci 08-LDV/TOI/02072/016 – APL-Bud
Coordonarea activităților proiectului
Organizarea și participarea la întâlnirile de proiect internaționale
Furnizarea de expertiză pentru implementarea unui sistem de evaluare competențe
în Polonia.
Președinte
Asociația Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României (ABBSGR)
 Conducerea executivă a asociației
 Reprezentarea intereselor asociației în relațiile cu terții
 Coordonarea activităților si implicarea in proiectele asociatiei
 Ativități de advocacy




August 2008 – decembrie 2014

ONG/ Consultanță proiecte
August 2008- Iunie 2009

Cercetător ştiinţific / Şef departament de comunicare şi analiză media
Institutul de Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR)





Conceperea strategiei de comunicare pentru instituţie şi pentru clienţi
Analiză avansată a mass-media (lexicometrie, analiza cantitativa)
Organizare sesiuni de focus grup
Analiza si raportare pe baza datelor cantitative de teren.

Marketing comunicare internă/externă – Cercetare științifică - Management
Mai - Iunie 2008

Responsabil comunicare - stagiar
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (MCSI)



Auditul comunicării externe a instituţiei (toate suporturile)
Proiect de îmbunătăţire a strategiei de comunicare

Comunicare/Gestionarea fondurilor structural
Iunie - Decembrie 2008

Consilier cabinet Secretar General al Camerei Deputaților (colaborator)
Camera Deputaţilor




Evaluare şi propuneri de îmbunătăţire privind comunicarea inter-departamentală
Verificarea fundamentării şi a legalităţii actelor
Verificarea respectării procedurilor de achiziţii publice

Comunicare publică/juridică - Instituție publică
Aprilie - Mai 2008

Responsabil comunicare - stagiar
Ambasada României în Marea Britanie





Redactarea Revistei Presei engleze pentru publicul român
Redactarea Newsletterului Ambasadei pentru publicul străin
Organizarea de evenimente oficiale
Asistarea oficialilor în redactarea documentelor consulare

Comunicare publică – Instituție publică
Noiembrie 2007- Martie 2008

Responsabil comunicare - stagiar
Institutul Universitar Tehnologic „Paul Sabatier” Toulouse - Franţa


Auditul comunicării externe a organizaţiei


Elaborarea strategiei trienale de comunicare externă
Comunicare publică – Instituție publică
Ianuarie – Martie 2007

Auditor comunicare - stagiar
Agenţia Regională pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale - Midi-Pyrénées


28.02.2018

evaluarea suporturilor de comunicare digitală (site, blog, newsletter)
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evaluarea satisfacţiei clienţilor cu privire la comunicare organizaţiei
realizarea unui diagnostic şi redactare raport şi recomandări

Audit comunicare/ONG
Sept. 2003 – Sept. 2006

Profesor de Limba și literature română
Colegiul Tehnic ”Traian” Galați



Pregătirea şi susţinerea cursurilor de limba şi literatura română/franceză
Participare în comisia de evaluare la Bacalaureat
Coordonare birou de proiecte


Învățământ/Instituție publică
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Ianuarie 2016
martie 2015
Decembrie 2013
Octombrie – Noiembrie 2011
Iunie – Iulie 2011
Martie – Iulie 2008

Septembrie 2007 – Iunie 2008

Septembrie 2006 – Iunie 2007

Master Class – Politici publice în educație
Institutul de Studii Populare & Fundația Hanns Seidel
Evaluator de furnizori si programe de formare
FiaTest, Bucuresti
PMP (Project Manager Professional)
Project Management Institute – Romanian Charter
Formator de formatori
Fundația ”Casa de Meserii a Constructorilor”, București
Manager Proiect
Asociația Salvați Dunărea și Delta
Manager Public
Institutul Național de Administrație București
 Accesarea instrumentelor structurale
 Management public şi servicii publice
 Managementul Resurelor Umane în Administraţia Publică
 Management Financiar
 Politici Publice
 Tehnici de negociere la nivel european
Master II în Comunicare Publică – Șef de promoție
(EQF nivel 7)
Universitatea „PAUL SABATIER” Toulouse 3 în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe
Sociale Toulouse
 Teorii moderne de comunicare
 Concepţie şi implementare strategii de comunicare internă/externă
 Comunicare evenimenţială (analiză, stabilire obiective, strategie, buget, etc)
 Utilizarea TIC în organizaţii (realizare de site-uri web , gestionarea de echipe IT)
 Concepţie şi realizare suporturi de comunicare (programe DTP)
 Realizarea de caiete de sarcini pentru operaţiuni de comunicare
 Sponsoring şi mecenat
Master I Expert Informație și Comunicare – Șef de promoție
(EQF nivel 7)
Universitatea „PAUL SABATIER” Toulouse 3 în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe
Sociale Toulouse








2000 - 2004

28.02.2018

Comunicare publică
Semiologie
Multimedia
Metode de cercetare cantitativă şi calitativă
Lexicometrie şi analiză media
Dispozitive de comunicare participativă
Publicitate

(EQF nivel 6)
Licenţiat în Ştiinţe Administrative / Diplomă de licenţă
Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi – Facultatea de ştiinţe economice şi
administrative – cursuri de zi

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Drept administrativ şi privat
Micro şi macro-economie
Managementul serviciilor publice
Management financiar & Finanţe publice (buget, fiscalitate)
Gestiunea Resurselor Umane
Relaţii publice, comunicare, protocol
+ Modulul Psiho-Pedagogic pentru predarea disciplinelor socio-umane
Administraţie Economică şi Socială / Diplomă se Studii Universitare Generale







2001 - 2002

Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse
 Drept administrativ francez, Dreptul obligaţiunilor, Dreptul muncii
 Macro-economie, Statistică, Sociologie
 Informatică
1998-2003

Filolog - specializarea Română-Franceză / Diplomă de licenţă

EQF – nivel 6

Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi – Facultatea de litere, istorie şi teologie
 Limba şi literatura română & Limba şi literatura franceză
 Lingvistică, fonetică, lexicografie, semantică, semiologie
 Traducere specializată
 Tehnici de comunicare în mass-media
 Filosofie, psihologie, pedagogie
+ Modulul Psiho-Pedagogic pentru predarea limbii române si franceze
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Romana
ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Franceză

C2

C2

C2

C2

C2

Engleză
Italiană

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B2

B1

B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţe informatice

28.02.2018

Comunicabilitate şi adaptare socială, competenţe dobândite prin interacțiunea
directă cu persoane de diferite vârste, din diverse medii sociale ca urmare a
experienţei de profesor, manager de proiect, precum şi a sejururilor de lungă
durată din străinătate.
 Implicare socială dovedită prin participarea la o multitudine de acţiuni sociale în
cadrul unor ONG-uri din ţară sau din străinătate;
 Spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte;
 Aptitudinea de a coordona resurse umane şi materiale dovedită prin
implementarea a multiple proiecte cu valori de până la 5 milioane de euro și peste
100 de persoane coordonate, precum şi în calitate de președinte de ONG-uri
 Capacitatea de a concepe şi organiza evenimente oficiale, workshopuri, sesiuni
de training ca urmare a multiplelor experienţe din timpul masterului din Franţa, în
cadrul Ambasadei României de la Londra, precum şi în cadrul experienţelor
profesionale din România.
 Capacitatea de a proiecta şi organiza sesiuni de formare pentru tineri şi adulţi
dovedita atât prin experiența didactică, cât și prin proiectele de training al adulților
în care am fost implicat.
 Bună cunoaștere a instrumentelor, tehnicilor managementului de proiect;
 Abilitatea de a face față schimbărilor, de a gestiona un număr concomitent de
sarcini, de a răspunde ad-hoc unor solicitări și de a munci constructiv și sub stres
pentru atingerea rezultatelor;
 Capacitatea de a lua decizii bazate pe analiză, sinteză și analiza rezultatelor ;
 Abilitatea de a scrie și redacta observații și rapoarte, pe baza cercetării și analizei
comparative a informatiilor dobândite prin redactarea unor rapoarte de evaluare
pe diferite teme ale educației și formării, în cadrul unor proiecte naționale si
europene, sau ca parte a diferite grupuri de lucru;
Birou : Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher– utilizare profesională
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Alte competenţe

Permis de conducere

Simion ILIE

Programe profesionale: MS Project Management, Photoshop, Corel, Illustrator, Indesign
Webmaster - Sistem de Management de Conţinut – Joomla, Wordpress; Prestashop
CSS, HTML
 Competenţe obţinute în cadrul studiilor din ţară şi din străinătate şi exersate în
cadrul posturilor ocupate până în prezent
 Competenţe de organizare şi gestionare cercetări sociologice prin metode
cantitative (sondaje de opinie, analiză de conţinut etc) şi calitative (moderare
focus-grup, interviuri individuale de profunzime, etc)
 Aptitudini de analiza, sinteză şi redactare în limba română şi franceză
 Aptitudini de traducere şi interpretariat în şi din limba franceză
▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Articole publicate în Revista Română de Management de Proiect sept 2013-dec 2014

ANEXE



copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
recomandări la cerere.

Simion ILIE

28.02.2018
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