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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GAMAN Florian 

Adresă(e) B-dul 1 Mai, Sector 6, Cod 061625, Bucuresti  

Telefon(oane) 0720049268   

E-mail(uri) gflorin@utcb.ro; 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 20 iunie 1968 

Sex masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 1 Octombrie 1996 – prezent 

Funcția sau postul ocupat   Preparator, Asistent, Șef Lucrări, Conferențiar  

Activități şi responsabilități 
principale 

“Activități didactice și de cercetare proiectare. Predare lucrări practice, seminarii și cursuri la
Universitatea Tehnică de Construcții București specializarea Inginerie Urbană Dezvoltare
Regională și master Dezvoltare Urbană și Regională din cadrul FCCIA. Titular cursuri
„Renovare Urbană și Rurală”, „Protecția Mediului” la Ciclul I IUDR și „Finanțarea proiectelor
de infrastructură”, “Implementarea proiectelor de infrastructură” la Ciclul II master DUR; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București 

    Tipul activitãţii sau sectorul de   
activitate 

Educație Universitară și Postuniversitară, Cercetare, Proiectare. 

Perioada 24 Septembrie 2012 – prezent 

Funcția sau postul ocupat   STC - Expert tehnic  

Activități şi responsabilități 
principale 

“Analiza contractelor de proiectare si execuție si a celor de supervizare pentru autostrăzile si
drumurile naționale din Romania, Polonia si Bulgaria si identificarea factorilor cheie ce
determina costurile de construcție” - MT 
„Îmbunătățirea cadrului național pentru pregătirea si implementarea proiectelor de investiții
publice” - MFE 
„Colaborarea si comunicarea dintre Autoritatea de Management și Organismele Intermediare
in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” - MDRAP  
„Facilitarea asistentei dinamice si directe acordata solicitanților si beneficiarilor Programului
Operațional Regional 2014-2020” - MDRAP 
„Identificarea modelelor de selecție a proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional
pentru perioada 2014-2020” - MDRAP 
„Strategia de dezvoltare durabila integrata pentru Delta Dunării. Elaborarea cadrului național
metodologic de pregătire si implementare a instrumentului ITI pentru perioada 2014-2020”.-
MDRAP  

Numele şi adresa angajatorului World Bank – 1818 H Street N.W. , Washington, D.C. 20433 U.S.A 

    Tipul activitãţii sau sectorul de   
activitate 

Activități de inginerie și consultanță tehnică 
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Perioada 01 Iunie 2010 – 31 Martie 2012 

Funcția sau postul ocupat   Expert domeniul tehnic (ofițer de control) 

Activități şi responsabilități 
principale 

Prin intermediul activităților prestate în cadrul proiectului, expertul sprijină Autoritatea
Națională pentru Cercetare Științifică în managementul programului operațional, în
monitorizarea, verificarea și controlul proiectelor finanțate prin POSCCE – Axa 2 - din
F.E.D.R. 
Serviciile specializate furnizate de expert în vederea efectuării vizitelor de control la fața
locului ale proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională includ: 

 Participarea la pregătirea misiunilor de verificare; 
 Efectuarea verificărilor la fața locului conform procedurii organismului intermediar

în cadrul echipei aprobată de OI; 
 Analiza observațiilor primite de la beneficiar, după caz; 
 Participarea la realizarea Raportului de control final; 
 Urmărirea implementării recomandărilor făcute în Raportul de control, dacă e

cazul; 
 Raportare. 

Numele şi adresa angajatorului SC RELIANS CORP SRL, Str. Frumoasă, nr. 30, Sector 1, București, 010987  

    Tipul activitãţii sau sectorul de   
activitate 

Activități de control la fata locului al proiectelor finanțate prin Programul Operațional
Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POS CCE 

 

Perioada 16 Iulie 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Expert infrastructură – membru în echipa de supervizare a Proiectului “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienți” (INPCP) din partea Băncii Mondiale (BIRD) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea unor criterii şi norme de implementare pentru fiecare opțiune tehnică a proiectelor
de infrastructură,  
Furnizarea de consultanță tehnică pentru elaborarea Manualului Operațional. Sprijin in
evaluarea rezultatelor monitorizării aplicării Manualului Operațional; 
Sprijin pentru echipa Băncii Mondiale si echipa unității de implementare a proiectelor de la
nivel central, în aspecte privind implementarea subproiectelor de infrastructura. 
Monitorizarea şi evaluarea capacității existente la nivel central și local pentru supervizarea
construcțiilor, operarea și întreținerea subproiectelor de infrastructură; 
Rol cheie în asigurarea controlului calitãţii și a monitorizării activităților desfășurate de echipa
Băncii Mondiale; 
Participare la misiuni de supervizare; Verificarea si aprobarea documentațiilor de licitație
pentru lucrări, servicii si bunuri si aprobarea rapoartelor de adjudecare a licitațiilor din partea
BIRD.  
Misiuni de supervizare din partea BIRD, a contractelor tip FIDIC pentru subproiectele de
infrastructură finanțate de INPCP, sprijin in identificarea problemelor din implementare și
propunerea de soluții pentru rezolvarea acestora; 

Numele şi adresa angajatorului UN - World Bank - FAO 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Protecția Mediului – Dezvoltare Rurală – Dezvoltarea Capacității Administrative 

Perioada 24 Iunie 2011 – 31 decembrie 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert cheie 2, Expert în implementare proiecte de infrastructură 

Activități și responsabilități 
principale 

Organizarea activităților proiectului și în special - Organizarea de sesiuni de instruire pentru:  
1) Personalul AM POR si OI POR, modulele: „Monitorizare la nivel de proiect”; „Gestionarea
Axelor 1-5 la nivelul AM” „Auditul proiectelor de lucrări”; „Verificarea implementării lucrărilor
de construcții” – 9 sesiuni – 225 cursanți; 
2) Beneficiarii proiectelor finanțate prin POR, modulul: „Managementul implementării
proiectelor de construcții” - 15 sesiuni de instruire – 375 cursanți.    

Numele şi adresa angajatorului SC AESA AGRICONSULTING EUROPE SRL – Str GRAMONT Nr. 2 Et. 2 Ap.4 Sector 4,
București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru
personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare și instituțiilor
beneficiare ale Programului Operațional Regional„- S2– Dezvoltarea Resurselor Umane 

Perioada 09 Iulie 2010 – 31 mai 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert în implementare proiecte de infrastructură   
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea și susținerea de sesiuni de instruire pentru:  
1) Personalul AM POR si OI POR, modulele: „Verificarea Proiectului Tehnic, elemente de
legislație în construcții”; „Verificarea implementării proiectelor de construcții, legislație privind
calitatea în construcții” – 6 sesiuni – 180 cursanți; 
2) Beneficiarii proiectelor finanțate prin POR, modulul: „Managementul implementării
proiectelor de construcții” - 14 sesiuni de instruire – 350 cursanți.    

Numele şi adresa angajatorului SC AESA AGRICONSULTING EUROPE SRL – Str GRAMONT Nr. 2 Et. 2 Ap.4 Sector 4,
Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru
personalul din cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor
beneficiare ale Programului Operaţional Regional„-S1 – Dezvoltarea Resurselor Umane 

Perioada   11 Mai 2009 – 11 Februarie 2010 

Funcţia sau postul ocupat   Director de Proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților proiectului, planificare financiară, monitorizarea atingerii
rezultatelor proiectului, analiza și definirea standardelor serviciilor și elaborarea caietelor de
sarcini pentru servicii și bunuri achiziționate în proiect, raportare către OI şi AM, coordonare
elaborare documentație de rambursare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„Creșterea Capacitații Administrative a Universității Tehnice de Construcții București pentru
a derula activitățile de cercetare”, contract nr. 38/11.05.2009, proiect finanțat prin POSCCE
Axa 2 D22 Investiții în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacității administrative;
Operațiunea O.2.2.4. Întărirea capacității administrative. 

Perioada 18.09.2007 – 15.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator activități - conferențiar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea tuturor activităților şi a echipei de proiect formată din 25 cadre didactice si
cercetători; realizarea activităților în cadrul proiectului, planificare financiară, monitorizarea
atingerii rezultatelor, raportare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

“Cercetări privind evaluarea riscului seismic şi elaborarea unui model conceptual şi funcțional
pentru estimarea pierderilor utilizând sistemele informaționale” – CERSIS – UTCB – Planul
National Cercetare Dezvoltare Inovare 

Perioada 16.09.2007 – 15.11.2010 

Funcția sau postul ocupat Expert evaluare vulnerabilitate infrastructură urbana – conferențiar 

Activități și responsabilități 
principale 

Realizarea activităților de cercetare privind vulnerabilitatea seismică în cadrul proiectului,
planificare financiară, monitorizarea atingerii rezultatelor, raportare. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București 

Tipul activitãţii sau sectorul de 
activitate 

“Diagnoza vulnerabilității infrastructurii urbane la dezastre naturale și k-managementul
riscului integrat. Aplicație pentru municipiul Iași” – UTCB - Planul National Cercetare
Dezvoltare Inovare 

Perioada 05.04.2010 – 01.09.2010 

Funcția sau postul ocupat Expert evaluare proiecte CDI 

Activități și responsabilități 
principale 

Evaluare proiecte CDI depuse in cadrul POSCCE – Axa 2 – Operațiunea 2.2.1 –
Infrastructură de CDI 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, București, România 

Tipul activitãţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de Evaluare proiecte - CDI  

Perioada 24.07.2009 – 31.12.2009 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare proiecte CDI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Evaluare proiecte CDI depuse in cadrul POSCCE – Axa 2 – Operațiunea 2.1.1 –
Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/instituții de cercetare-dezvoltare și
întreprinderi 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, București, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de Evaluare proiecte - CDI  

Perioada 25.03.2008 – 31.10.2008 

Funcţia sau postul ocupat Expert evaluare proiecte CDI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Evaluare proiecte CDI depuse in cadrul PNCDI – Programul 4 – Parteneriate  

Numele şi adresa angajatorului CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME Str. Mendeleev, nr. 21-25, et. 3,
cam. 321, sect. 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate   Servicii de Evaluare proiecte - CDI 

Perioada 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea tuturor activităților și a echipei de proiect formată din 20 cadre didactice si
cercetători, planificare financiară, monitorizarea atingerii rezultatelor, raportare in cadrul
contractului: ”PATJ – SECTIUNEA ZONE DE RISC NATURAL – HARTA DE RISC
NATURAL LA SEISME SI INUNDATII A JUDETULUI IALOMITA” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București, B-dul Lacul Tei nr. 124, Sector 2, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de proiectare, evaluare risc seismic și de inundații. Pregătirea personalului
specializat din cadrul CJ Ialomița. 

Perioada  1 Decembrie 2008 – 30 Noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Expert Tehnic și Lector 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

1. Organizarea și susținerea cursurilor de instruire în domeniul tehnic cu aspecte legate în
special de aplicarea prevederilor, Ordinului comun MEF/MTM/MDLPL nr. 9L5/465/4L5/2OO8
privind aprobarea condițiilor contractuale generale și speciale la încheierea contractelor de
lucrări – Transpunerea clauzelor contractuale FIDIC în legislația română; 
2. Susținerea sesiunilor de on-the-job training pentru reprezentanții Autorității de
Management și Organismelor Intermediare POS Mediu; 
3. Elaborarea Ghidului de monitorizare POS Mediu. 

Numele şi adresa angajatorului Ecosfera spa Italy – Viale Castrense 8, 00182, Roma, Italia – Rambool Romania –
coordonator de proiect 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de asistență tehnică și dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative
"Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii administrative a structurilor centrale şi
regionale, responsabile de managementul proiectelor finanţate prin Fondurile Structurale şi
de Coeziune” 

Perioada   1 Octombrie 2007 – 30 Noiembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat   Short term local expert 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Evaluarea documentațiilor de finanțare ale proiectelor propuse în cadrul Programului
Operațional Regional pentru axele 2,3,4,5; - 5 proiecte 
Asistență tehnică pentru Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional in
vederea: 
- evaluării aspectelor tehnice a proiectelor si dezvoltarea metodologiei și a Grilelor de
Evaluare pentru proiectele finanțate din Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor poli urbani de creștere; 
- dezvoltării și îmbunătățirii manualelor de proceduri interne pentru procesele de evaluare,
selecție, contractare, inclusiv pentru îmbunătățirea ghidurilor pentru beneficiarii de proiecte,
în conformitate cu politicile UE inclusiv cele privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de
șanse.   
- elaborării Grilelor de Conformitate a Proiectelor Tehnice și pentru Agențiile de Dezvoltare
Regională în special legată de evaluarea conformității proiectelor tehnice în concordanță cu
prevederile cererilor de finanțare aprobate. 
- Coordonarea, pregătirea materialelor de training si susținerea de sesiuni de training
specializat, pentru personalul Autorității de Management și al Agențiilor de Dezvoltare
Regională, pe tema analizării conformității proiectelor tehnice ce stau la baza încheierii
Contractelor de Finanțare, pentru proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional
2007-2013. 

Numele şi adresa angajatorului WYG Internațional Ltd, Arndale Court, Headingley, Leeds LS6 2UK United Kingdom 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență tehnică, evaluare proiecte POR, dezvoltarea resurselor umane și a capacității
administrative 

Perioada Martie 2001 – Iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Expert infrastructură 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea criteriilor şi normelor de implementare pentru fiecare opțiune tehnică a proiectelor
de infrastructură rurală; 
Pregătirea unui ansamblu de opțiuni şi tehnologii pentru implementarea subproiectelor de
infrastructură rurală 
Furnizarea de consultanță tehnică pentru elaborarea Manualul Operaţional – cu accent pe
secțiunea tehnică. Sprijin in evaluarea rezultatelor monitorizării aplicării Manualului
Operațional; 
Sprijin periodic pentru echipa Bancii Mondiale si echipele unităților de implementare a
proiectelor de la nivel central (PMU) şi local (PIU) in aspecte privind implementarea
subproiectelor de infrastructura. 
Input tehnic pentru dezvoltarea curriculei de trainig şi a activităţilor de asistenta tehnică; 
Monitorizarea şi evaluarea capacităţii existente la nivel local pentru supervizarea
construcțiilor, operarea şi întreținerea subproiectelor de infrastructură; 
Rol cheie în asigurarea controlului calitãţii şi a monitorizării activităților desfășurate de echipa
Băncii Mondiale; 
Participare la misiuni de supervizare; 
Revizuire a rapoartelor privind cadrul de implementare a subproiectelor de drumuri şi
sisteme de alimentări cu apă; 
Misiuni de supervizare pe teren pentru 250 subproiecte de infrastructură finanțate in cadrul
proiectului, sprijin in diagnoza timpurie a problemelor din implementare şi pentru rezolvarea
acestora; 

Numele şi adresa angajatorului World Bank – 1818 H Street N.W. , Washington, D.C. 20433 U.S.A. – UN -FAO –- Viale
delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italy 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență tehnică, supervizare, dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative,
Dezvoltare Rurală 

Perioada 22.decembrie 2008 – 30 noiembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Expert tehnic evaluator proiecte  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Expertul a desfășurat activități de evaluare a PID-urilor si documentațiilor de finanțare ale
proiectelor propuse în cadrul Programului Operațional Regional pentru următoarele axe
prioritare:  
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere; 
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale şi locale de transport 
Axa Prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local 
Axa Prioritară  5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
Evaluarea a 46 de aplicații (7 PIDURI si 39 Cereri de Finanțare) 

Numele şi adresa angajatorului  SC Expert Proiect 2002 SRL, Calea Vitan, Nr. 23 C, Et. 5, Sector 3, București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare proiecte POR 

Perioada  19 Mai 2006 – 14 Iulie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Director de proiect  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati principale realizate de către expert: 
- Managementul contractului  
- Elaborare capitole privind formularele de propuneri de proiecte; 

Elaborare capitolele privind proceduri si criterii de evaluare si selectare a propunerilor de
proiecte; 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Natională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„Servicii de consultanta pt ANCS in cadrul programului IMPACT” pentru pregatirea Ghidului
ofertantului la programul IMPACT – program de pregatire a participarii la Programul
operational sectorial de crestere a competitivitatii economice. 

Perioada   15 Martie 2007 – 30 Octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Manager de contract – expert tehnic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea tuturor activităților şi a echipei de proiect formată din specialiști în domeniile
menționate în contract, planificare financiară, monitorizarea atingerii rezultatelor, raportare. 
Coordonare elaborare proceduri pentru monitorizare financiară, monitorizare ajutor de stat și
proprietate intelectuală, monitorizare investiții. 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„ Asistenta tehnica si consultantă de specialitate pentru creșterea capacitații ANCS de a-si
îndeplinii sarcinile ca Organism de Implementare al POS CCE – CDI în concordanță cu
Regulamentele CE și ale legislației naționale, pentru managementul eficient al ERDF” 

Perioada 15 Martie 2007 – 30 Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Manager de contract – expert tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea tuturor activităților şi a echipei de proiect formată din specialiști în domeniile
menționate în contract, planificare financiară, monitorizarea atingerii rezultatelor, raportare. 
-  realizarea metodologiei de evaluare a proiectelor care urmau a fi finanțate prin POS CCE
CDI – axa prioritară 2,  
- realizarea metodologiei de identificare a potențialilor beneficiari ai POS CCE CDI – axa
prioritară 2 

- elaborarea şi îmbunătățirea manualelor de proceduri interne ale OI Cercetare POS CCE 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362,
sector 1, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„ Elaborarea metodologiei de evaluare a proiectelor, a metodologiei de identificare a
potențialilor beneficiari cu accent pe D3 si asistenta tehnica acordata Organismului de
Implementare ANCS pentru elaborarea si îmbunătățirea manualelor de proceduri pentru
managementul POS CCE-CDI” 

Perioada 3 decembrie 2007 – 30 iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Manager de contract – expert tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților şi a echipei de proiect, planificare financiară, monitorizarea
atingerii rezultatelor, raportare 
Elaborarea „Manualului de implementare a proiectelor de infrastructura de CDI” de la
contractare la recepţia finală a lucrărilor şi urmărirea rezultatelor proiectului după
implementarea acestuia 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Cercetare Științifică - Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector
1, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

„Servicii pentru elaborarea Manualului de implementare a proiectelor de infrastructura de
CDI si a Ghidului pentru implementarea aspectelor financiare” 

Perioada Iun 2005 – Oct 2005 

Funcţia sau postul ocupat Consultant – expert infrastructură  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultanță în elaborarea documentațiilor tehnice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice) a
proiectelor de infrastructură mare pregătite pentru finanțare, evaluarea pentru selecție a
proiectelor la nivel regional și asistența beneficiarilor pentru selecția la nivel național.
Pregătirea și aplicarea metodologiei de evaluare a proiectelor.- 45 proiecte evaluate 

Numele şi adresa angajatorului  G. KARAVOKYRIS AND PARTNERS CONSULTING ENGINEERS S.A - 89,  Kallistratou
Str. 157 71, Zografou Athens, Greece, 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiect de asistență tehnică pentru identificarea proiectarea, pregătirea și contractarea
proiectelor de mare infrastructură finanțate prin PHARE 2004-2006 

Perioada Oct 2003 – Nov 2004 

Funcția sau postul ocupat Consultant – expert infrastructură 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborarea secțiunilor tehnice din “Manualul pentru identificarea, pregătirea, selecția și
evaluarea proiectelor mari de infrastructură regională”  
Furnizare training către autoritățile locale în pregătirea de proiecte – 9 sesiuni de training de
trei zile cu potențialii beneficiari și 4 seminarii de lansare  

Numele şi adresa angajatorului LDK Consultants - Of 21, Thivaidos str., P.O.Box 51299, GR - 145.64 Kifissia, Athens,
Greece 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiect de asistență tehnică – PHARE RO 0108.03.06.01.04 “Support for organizing
awareness campaign and facilitation of applications preparation” for PHARE 2004 - 2006
ECONOMIC AND SOCIAL COHESION PROGRAMME - Regional Large Scale
Infrastructure Projects 

Perioada 01.04.2003 – 31.03.2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator activități 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea realizării activităților în cadrul proiectului, Responsabil Modulul Managementul
proiectelor de Infrastructură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București , B-dul Lacul Tei, Nr. 124, Sector 2,
București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiect PHARE RO. 0007.02.01.02.0297 – Proiect DRU – Dezvoltarea resurselor
umane in domeniile: construcții, urbanism si amenajarea teritoriului; 

Perioada 1 martie 2003 – 31 decembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Activități 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea realizării activităților în cadrul proiectului, Responsabil Modulul Managementul
proiectelor de Infrastructură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcții București , B-dul Lacul Tei, Nr. 124, Sector 2,
București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltarea Resurselor Umane – Curs Postuniversitar de pregătire profesională continuă
”Organizarea Cursurilor de pregătire profesională continuă în domeniile: construcții,
urbanism și amenajarea teritoriului” Cursul postuniversitar de perfecționare în domeniile:
construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, pentru cursanții cu studii superioare. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 29 Martie 2012 – 30 Martie 2012  

Calificarea / diploma obţinută Managementul contractelor FIDIC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducere in Cartea Roșie, Cartea Galbena, Cartea Argintie; Explicarea procedurilor
FIDIC; Explicarea termenilor legali folosiți in cadrul FIDIC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Nestor Bildungsinstitut GmbH 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare Profesională Continuă 

Perioada 29 Martie 2012 – 30 Martie 2012  

Calificarea / diploma obţinută "Management of Claims and Disputes Resolution under the FIDIC Contracts" 
23-24 January, 2013 in Bucharest, Romania 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managing variations, Management of claims, The responsabilities of the main parties, The
resolution of disputes, Arbitrating claims,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

    "A&B Resolution" and "CPM Consulting” 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare Profesională Continuă 

  

Perioada 13 Februarie 2012 – 21 Februarie 2012  

Calificarea / diploma obţinută Achiziții publice / Diploma de Expert Achiziții Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Achizițiilor  unui proiect;Perfecționarea pregătirii profesionale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare Profesională Continuă – cod COR 214946 

Perioada 29 noiembrie 2011 – 07 decembrie 2011  

Calificarea / diploma obţinută Manager de Proiect / Diploma de Manager de Proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul: Activităților, Riscurilor, Echipei, Comunicării și Calității Proiectului;
Gestionarea resurselor unui proiect, Managementul Achizițiilor unui proiect; 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare Profesională Continuă – cod COR 242101 

Perioada Februarie 2010 – Martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Curs de perfecționare Postuniversitar cu Diplomă „Auditul energetic al clădirilor
existente  și sistemelor aferente de alimentare cu căldură" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe de efectuare a Auditului Energetic al Clădirilor și sistemelor aferente de
alimentare cu căldură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar de perfecționare 

Perioada Octombrie 1997 – Iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Civilă / Diploma de Doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Civilă, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Sisteme Informaționale pentru
Managementul Dezastrelor, Evaluarea Vulnerabilității și a Riscului Seismic.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

DOCTORAT 

Perioada Octombrie 1996 – Iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de studii academice postuniversitare – Inginer Urbanist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe de a elabora documentațiile tehnice si studiile de fundamentare pentru
documentațiile de Urbanism ți Amenajarea Teritoriului;  Inginer Urbanist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” Bucureşti - Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare de
Urbanism şi Restaurarea Monumentelor - specializarea Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel academic post-universitar 

Perioada Octombrie 1996 – Iunie 1997 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de studii aprofundate – Inginer Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii Speciale, Management, Analize Economice, Marketing Licitare Ofertare,
Tehnologia Lucrărilor de Consolidare, Asigurarea Calității în Construcții/ Master Profil
Construcții 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel post-universitar - master 

Perioada Octombrie 1991 – Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Construcții Civile Industriale și Agricole / Diploma de Licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare, Execuție și Consultanță în domeniul Ingineriei Civile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel Universitar Licență 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi
instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient 
user  

Franceză  B1 Independent 
user  B1 Independent 

user  A2 Basic User  A2 Basic User  B1 Independent 
user  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de lucru în echipă, flexibilitate, gândire pozitivă, excelentă comunicare. 

Responsabilitate. Toate acestea au fost dobândite pe parcursul activității profesionale atât în
cadrul Universității Tehnice de Construcții cât și în cadrul contractele comerciale derulate în
mediul privat concurențial. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Manager proiect, Expert achiziții publice, Coordonator activități,  

Competenţe şi aptitudini tehnice Diriginte de Șantier pt diverse domenii. Expert tehnic în diverse contracte de consultanță 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare excelentă a calculatorului cu diverse sisteme de operare. Utilizare excelenta a
pachetului de programe MSOffice, Utilizare și creare de sisteme informaționale pentru
managementul dezastrelor utilizând GIS programul ArcGIS.  

  

Permis(e) de conducere Conducător auto categoria B din 21 – VII - 1997 
  

Informaţii suplimentare Publicații: 
- „ Principii directoare şi structuri ale sistemelor  de finanţare şi stimulare pentru

construcţia, renovarea, modernizarea, dotarea, întreţinerea  şi administrarea locuinţelor,
zonelor de locuit şi infrastructurii localităţilor urbane şi rurale în contextul tranziţiei la
economia de piaţă în România”, beneficiar Banca Naţională a României, 1997 

- „Raport de constatare si baza de date, a lucrărilor necesare de infrastructură în
judeţul Mehedinți”, beneficiar Reprezentanţa Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare la București, 2000; 

- „Termeni de referinţă pentru studii de fezabilitate – la proiectele finanţate de
Proiectul de Dezvoltare Rurală”, beneficiar Reprezentanţa Băncii Internaţionale pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucuresti, 2000; 

- “Bazele de date urbane pentru analiza pierderilor în caz de cutremur”, Ciclul de
simpozioane – Starea oraşului, simpozion “Bucureşti – vulnerabilitate seismică urbană”,
organizat de AICR, filiala Bucureşti, 21.04.2003  

- Prezentarea lucrării "Probleme actuale ale utilizării bazelor de date spaţiale în
prevenirea şi atenuarea efectelor dezastrelor" la simpozionul cu participare internaţională
„PREVENIREA/LIMITAREA DEZASTRELOR NATURALE, ASTĂZI” organizat de
ACADEMIA DE ŞTIINŢE TEHNICE din ROMÂNIA  şi Institutul de Geodinamică “Sabba S.
Ştefănescu” la data de 18 octombrie 2005; 
 - “New approaches in evaluation of infrastructure projects funded from European
funds” - Marinescu Desiree, Mititelu Elena, Luca Oana, Gaman Florian Proceedings of the
International Conference on Business Excellence Brașov 2010 

- Lucrarea „EVALUAREA PIERDERILOR SEISMICE DIRECTE ASTEPTATE
UTILIZAND SIG. STUDIU DE CAZ PENTRU MUNICIPIUL IASI” Radu Văcăreanu, Dan
Lungu, Alexandru Aldea, Cristian Arion, Cristi Neagu, Florian Gaman, Florian Petrescu,
Mihaela Aldea – Conferința Ingineria Clădirilor 29 septembrie 2011 – UTCB; 
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