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Curriculum vitae
Europass

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume � MOLDOVAN, Nicolaie 

Adresă(e) � Str. Iuliu Maniu, Nr. 39, 517244, Sat Șeușa, Comuna Ciugud, jud. Alba 

Telefon(oane) � +40 / 258 / 813 928 � Mobil: � +40 / 723 / 667 719; 

Fax(uri) � +40 / 258 / 818 488; +40 / 358 / 814 512; 

E-mail(uri) � moldovan.nicolaie@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) � Română 

Data naşterii � 20 Septembrie 1976 

Sex � Masculin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional

� Manager de proiect 

Experienţa profesională 
 

� 13 ani de experiență dobândită în activităţi de elaborare şi coordonare proiecte cu finanţare PHARE, 
SAPARD, MOFA, GUV RO, FEDR (POR, POSCCE, IEE, URBACT II), FSE (POSDRU, PODCA), 
FEADR (PNDR), planuri de marketing, strategii de dezvoltare durabilă. 

� 12 ani experiență dobândită ca lector în cadrul a peste 50 de cursuri de inițiere, perfecţionare / 
specializare în management de proiect, management financiar, evaluarea şi monitorizarea proiectelor, 
egalitate de șanse, participare comunitară, comunicare şi relaţii publice, management organizaţional, 
dezvoltare durabilă, informare şi comunicare pe teme europene.  

� Membru al Rețelei de Formare a Reprezentanței Comisiei Europene în România. 
� Evaluator/Examinator în cadrul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților – Județul Alba. 

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

 
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
 

Perioada

� 2012 - prezent 
� City Manager 
� coordonare, elaborare, implementare și monitorizare proiecte cu finanţare nerambursabilă, 

coordonarea activităților Direcțiilor economică, venituri, programe, a Serviciilor juridic, resurse umane, 
relații internaționale, relația cu societatea civilă, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau cu mediul 
de afaceri. Administrează contractele și asocierile autorității locale cu Banca Mondială, Agenția de 
Rating Moody’s sau cu diverse rețele transnaționale specializate pe dezvoltare durabilă, afaceri 
europene și promovare turistică. Preocupat de implementarea strategiei de city branding a orașului și 
creșterea reputației Municipiului Alba Iulia, în plan național și internațional, ca o destinație de turism și 
servicii conexe.  

� Municipiul Alba Iulia - CONSILIUL LOCAL, Str. Calea Moților, nr. 5A, 510134, jud. Alba 
� Coordonator al activităţilor de elaborare şi implementare aferente proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă, a studiilor de piaţă, a strategiilor de dezvoltare locală, etc. (www.apulum.ro). 
� 2003 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat � Şef serviciu Proiecte Comunitare 
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Activităţi şi responsabilităţi principale � coordonare, elaborare, implementare și monitorizare proiecte cu finanţare nerambursabilă 

Numele şi adresa angajatorului � Municipiul Alba Iulia - CONSILIUL LOCAL, Direcţia Programe, Str. Bucovinei, nr. 6, 510097, jud. Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate � Coordonator al activităţilor de elaborare şi implementare aferente proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă, a studiilor de piaţă, a strategiilor de dezvoltare locală, etc. (www.apulum.ro).  

Perioada � 2003 – 2012, manager de proiect 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte, Director Executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale � coordonare, elaborare şi implementare și monitorizare proiecte cu finanţare nerambursabilă 

Numele şi adresa angajatorului � FUNDAȚIA PAEM ALBA, Str. Bucovinei, nr. 6, 510097, Alba Iulia, jud. Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate � Coordonator departamente Fundație, coordonator activităţi de elaborare şi implementare aferente
proiectelor cu finanţare nerambursabilă, evaluarea progresului şi performanţelor proiectelor, a 
strategiilor de dezvoltare locală, a studiilor de piaţă, a serviciilor de informare şi comunicare pe teme 
europene (www.paemalba.ro).  

Perioada � 2002 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat � Consilier / Responsabil relații publice și comunicare 

Activităţi şi responsabilităţi principale � relaționare mass-media, informare şi comunicare în cadrul serviciilor Biroului de Consiliere pentru 
Cetățeni Alba Iulia 

Numele şi adresa angajatorului � FUNDAȚIA PAEM ALBA, Calea Moţilor, nr. 30, Alba Iulia, 510134, jud. Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate � Relații publice, relaționare mass-media, informare şi comunicare în cadrul serviciilor Biroului de 
Consiliere pentru Cetățeni Alba Iulia (www.robcc.ro).  

Perioada � 1997 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat � Laborant operator 

Activităţi şi responsabilităţi principale � monitorizare proces de tratare și demineralizare a apei industriale 

Numele şi adresa angajatorului � SC GHCL UPSOM Ocna Mureş SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate � Producție produse clorosodice (www.ghcl-upsom.ro) 

Educaţie şi formare 
 

Perioada � 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută � Masterat Managementul Serviciilor Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� Managementul serviciilor publice, Managementul proiectelor internaţionale, Drept comunitar, 
Marketing, Administrație, Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe (www.uab.ro)  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 

Perioada � 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută � Licenţiat în ştiinţe politice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� Politici publice, Relaţii internaţionale şi tehnici de negociere, Managementul Proiectelor, Tehnici 
informaţional-comunicaţionale, Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 
 
 

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 

� Naţională 
 
 
 
 

� 9-15 Septembrie 2013 
� Curs de perfecționare Masuri de control şi antifraudă privind fondurile europene 
� Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 
� Națională 

 
 
 

 

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Perioada

 
 
 
 

� Ianuarie – Februarie 2013 
� Manager Resurse Umane 
� S.C. Terra Nova Group S.R.L Alba Iulia 

 
� Națională 

 
 

� 2012 

Calificarea / diploma obţinută � Program de formare autorizat ANFP – Comunicarea în instituțiile publice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Națională 

Perioada � 2012 

Calificarea / diploma obţinută � Program de formare autorizat CNFPA - Recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
Naţional – expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� INTRATEST Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 
 

Perioada � 2012 

Calificarea / diploma obţinută � Program de formare cu recunoaștere informală – Dezvoltarea capacităţii pentru Analiza Cost -
Beneficiu. Metode de analiză a proiectelor de investiţii în contextul instrumentelor structurale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� Evaluarea proiectelor de investiţii şi luarea deciziei de finanţare (metode de analiză a proiectelor şi 
practica actuală); Introducere ACB: definitii, metodologie, continut, principii; Concepte şi principii 
utilizate în ACB (actualizarea, inflaţia, orizontul de timp, valoarea reziduală, monetizarea, altele); 
Pregătirea proiectului de investiţie (definirea obiectivelor, identificarea proiectului, analiza opţiunilor); 
Analiza financiară (obiective şi structura, fluxul de numerar, indicatori financiari, rata de actualizare, 
profitabilitate financiară, sustenabilitate financiară, analiza previziunilor financiare, determinarea 
finanţării UE); Analiza economică (obiective, etape de realizare, corecţii fiscale, conversia preţurilor, 
externalităţi, indicatorii econimici, rata de actualizare); Analiza senzitivitatii (obiective, indicatorii 
relevanti, scenarii, identificarea variabilelor); Analiza riscului (obiective, stabilire metode, estimari 
privind distributia probabilităţii  modificărilor indicatorilor relevanţi, analiza rezultate, managementul 
riscurilor); Analiza Cost - Beneficiu vs. Analiza Cost – Eficacitate; Analiza Cost – Beneficiu vs. Analiza 
Multi – Criterială.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 
 

Perioada � 2011 

Calificarea / diploma obţinută � Program de formare cu recunoaștere informală – Achiziții publice. Solutii practice de interpretare a 
legislatiei 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� Ordinele nr. 302/2011 si nr. 313/2011 ale Presedintelui A.N.R.M.A.P; O.U.G. nr. 52/2011 pentru 
modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea 
contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii; 
Programul anual al achizitiilor publice – expresie a necesitatilor autoritatii contractante; Estimarea 
valorii contractelor de achizitii publice – estimarea necesitatilor; Documentatia de atribuire si verificarea 
acesteia conform H.G. 801/2011. Proceduri si modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitii 
publice; Întocmirea ofertei si participarea la procedurile de atribuire; Deschiderea, analiza si evaluarea 
ofertelor, stabilirea ofertelor admisibile si desemnarea ofertei câstigatoare pe baza criteriului de 
atribuire; Cai de atac prevazute de legislatia actuala; Dosarul achizitiei publice; Sistemul electronic al 
achizitiilor publice – S.E.A.P; Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a 
documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P; Modalitati si proceduri de atribuire a 
contractului de achizitie publica prin utilizarea mijloacelor electronice; Pragul de 40% - modalitati de 
atingere; Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia 
restrânsa; Etapa finala de licitatie electronica.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� SC TAK Education Grup SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 
 

Perioada � 2011 

Calificarea / diploma obţinută � Programul de formare profesională a specialiştilor-evaluatori şi a reprezentanţilor furnizorilor de 
formare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� CEC - Cadrul European al Calificărilor CERAC - Cadrul European de referinţă privind asigurarea 
calităţii în educaţie şi formare profesională. Indicatori de calitate; SMC CALISIS - Structură şi 
documente generale; SMC CALISIS - Proceduri de proces pentru CAJ/CNCFPA/FFP; SO Evaluator în 
sistemul de FPC. Calificarea Evaluator de programe şi furnizori de FPC. Registrul naţional al 
evaluatorilor de furnizori şi programe de FPC; Perspectivele şi responsabilităţile participanţilor la 
programul de formare; SMC CALISIS - Codul deontologic al Evaluatorului; SMC CALISIS - Chestionare 
de măsurare a calităţii; Ghidul de implementare a SMC CALISIS; Chestionarul de 
autoevaluare/evaluare externă a conformităţii şi gradului de implementare a SMC CALISIS.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Consiliul Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 
 

Perioada � 2011 

Calificarea / diploma obţinută � Program de perfecţionare postuniversitară - Evaluatori în domeniul patrimoniului şi al dezvoltării 
durabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

� Înțelegerea conceptelor care stau la baza evaluării, dezvoltarea de competențe specifice în estimarea 
valorii bunurilor mobile, conceptele de bază, procedurile specifice în realizarea analizei de sensibilitate, 
în cadrul întocmirii studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri sau evaluării întreprinderilor; însuşirea 
cunoştinţelor fundamentale privind etapele realizării analizei de sensibilitate, conceptele de bază, 
metodele şi procedurile specifice, sursele de informaţii ce pot fi utilizate în estimarea costului 
capitalurilor ce finanţează activitatea unei companii; însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind 
estimarea costului de oportunitate al capitalurilor, evaluarea de masă a proprietăților, ciclul de
dezvoltare a unui sistem informatic de management al evaluării; identificarea și exploatarea factorilor 
critici pentru asistarea informatică a evaluării; dezvoltare durabilă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul 
Dezvoltării Durabile 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţiona

                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

 

� Naţională 
l 
 
 

� 2-6 Octombrie 2010 
� Curs Proceduri și instrumente de planificare și gestionare a activității din cadrul unităților de 

implementare a proiectelor 
 

� Curs organizat în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, finanțat prin Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative   

 
� Recunoaștere internă  

 
 

Perioada � 2010 

Calificarea / diploma obţinută � Manager îmbunătățire procese / Certificat de absolvire a cursului de specializare la cursul 
„Modernizarea managementului organizațiilor publice”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� SC FED CONSULT SRL PIATRA NEAMȚ - furnizor autorizat de către Consiliul Național de Formare 
Profesională a Adulților (CNFPA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Națională 

Perioada � 2010 

Calificarea / diploma obţinută � Comunicare în limba engleză – nivel avansați, specializare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMÂNO-ELVEȚIAN DEVA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Națională 
 

Perioada � 2010 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de comunicare în instituțiile publice, realizat în cadrul proiectului „Centrul de compentențe și 
resurse profesionale pentru administrația publică a Municipiului Alba Iulia”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� SC FED CONSULT SRL PIATRA NEAMȚ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Recunoaștere internă 

Perioada � 2010 

Calificarea / diploma obţinută � Responsabil de mediu / Certificat de absolvire a cursului de perfecționare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� SC BORDUN TEHNOLOGICA SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Naţională 

Perioada � 2009 

Calificarea / diploma obţinută � Diplomă de absolvire a Programului de cooperare educațională și economică Gansu 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Guvernul Provinciei Gansu – Republica Populară Chineză și Universitatea Lanzhou 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Internaţională 

Perioada � 2008 

Calificarea / diploma obţinută � Certificat ECDL Complet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� ECDL Romania SA 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

� Internaţională 

Perioada � 2008 

Calificarea / diploma obţinută � Formator Resurse Umane (recunoaștere europeană) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft(bfz), Bereichsleitung Nord. Centrele de 
Instruire şi Dezvoltare ale Asociaţiilor Patronale din Bavaria) BFZ Germania 

Perioada � 2008 

Calificarea / diploma obţinută � Expert Achiziții Publice (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Bursa Română de Mărfuri București 

Perioada � 2007 

Calificarea / diploma obţinută � Comunicare şi relaţii cu mass media (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Ascent Group 

Perioada � 2007 

Calificarea / diploma obţinută � Formator (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� SC TERRA NOVA GROUP SRL Alba Iulia 

Perioada � 2006 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de formare în domeniul Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală (recunoaștere 
națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi 
– Vatra Dornei 

Perioada � 2005 

Calificarea / diploma obţinută � Curs “Formarea Formatorilor” (Training the trainers) adresat multiplicatorilor de informaţie europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Delegaţia Comisiei Europene în România şi MINARDO SRL (recunoaștere națională) 
 

Perioada � 2005 

Calificarea / diploma obţinută � Adaptarea administraţiei centrale şi locale din România la cerinţele UE (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Institutul Naţional de Administraţie 

Perioada � 2005 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de formare profesională – manager de proiect (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Centrul pentru Implementarea Managementului Performant (CIMP) Bucureşti 

Perioada � 2005 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de “Comunicare pe teme europene” (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni. 

Perioada � 2004 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de instruire pentru Evaluarea proiectellor, analiza economică şi financiară şi evaluarea riscurilor 
(recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Ministerul Integrării Europene şi Formez Italia 

Perioada � 2004 
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Calificarea / diploma obţinută � Participant la sesiunea de instruire “Managementul Centrelor de Informare Europeană” (recunoaștere 
națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Global Consulting & Expertise, cu participarea reprezentanţilor Delegaţiei Comisiei Europene în 
Romania, Centrului de Informare Europeană al Delegaţiei Comisiei Europene în România, DC 
Communications, Bucureşti. 

Perioada � 2004 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de „Managementul Proiectelor” (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� FUNDAŢIA PAEM ALBA 

Perioada � 2004 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de management organizaţional (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� FUNDAŢIA PAEM ALBA 

Perioada � 2003 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de instruire şi perfecţionare în „Elaborarea şi Implementarea Proiectelor” (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Institutul Naţional de Administraţie, Predeal 

Perioada � 2003 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de „Afaceri Europene şi Managementul Ciclului de Proiect” (recunoaștere națională) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Institutul European din România şi Human Dynamics (Austria), training al funcţionarilor publici din 
Administraţia Publică Locală, Cluj Napoca. 

Perioada � 2003 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de „Managementul Proiectelor” (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Fundaţia Internaţională de Management, Bucureşti. 

Perioada � 2002 

Calificarea / diploma obţinută � Certificat de competenţă lingvistică în Limba Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Centrul ALPHA, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere 

Perioada � 2002 

Calificarea / diploma obţinută � Curs de pregătire profesională în „Relaţii publice şi comunicare” (recunoaștere internă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� FIMAN, în cadrul programului Phare 2000. Dezvoltarea Societăţii Civile, componenta Birouri de 
Consiliere pentru Cetăţeni, program derulat în România de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile. 

Perioada � 2001 

Calificarea / diploma obţinută � Absolvent al modulului de „Relaţii internaţionale şi tehnici de negociere” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Centrul de Relaţii Internaţionale al UBB, Cluj-Napoca (1999-2001) 

Perioada � 2000 

Calificarea / diploma obţinută � Absolvent al modulului de „Relaţii şi politici publice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Cluj-Napoca. 

Perioada � 1999 

Calificarea / diploma obţinută � Absolvent al modulului de „Tehnici informaţional-comunicaţionale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Cluj-Napoca 

Perioada � 1996 

Calificarea / diploma obţinută � Absolvent al cursului de formare operatori-calcul, curs avizat şi autorizat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

� Centrul Teritorial de Informatică, SSI-Târgu-Mureş 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) � Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare
 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză 
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat 

Franceză B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Chineză A1 Utilizator 
independent A1 Utilizator 

independent A1 Utilizator elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale � Foarte bune capacităţi de comunicare, adaptare şi integrare în medii diverse;  
� Abilităţi de mediere şi un bun spirit de echipă dezvoltate prin proiecte;  
� Abilităţi de supervizare, delegare, motivarea grupului ca întreg sau individual;  
� Adaptabilitate, capacitate de analiză şi sinteză, de previzionare a consecinţelor neprevăzute;  
� Bun strateg, spirit de antreprenor, pro activ, carismatic, gândire la nivel global, empatic.  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Experinţă ca manager de proiecte 
 

1. (2003 – 2004) Manager proiect „Centrul de Informare Europeană Alba Euro Info”, finanţat de către 
Delegația Comisiei Europene în Romania în cadrul programului de microproiecte Fondul Europa 2003.  

2. (2005 – 2006) Manager proiect „Campanii integrate de promovare a informaţiei europene în viaţa 
comunitară locală. Caravana ALBAstră”, finanţat de către Delegația Comisiei Europene în Romania în 
cadrul programului de microproiecte Fondul Europa 2004.  

3. (2006) Manager proiect „Centrul de investiţii in calitatea resurselor umane din construcţii”, finanţat în cadrul 
programului Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială / Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea 
Capitalului Uman.  

4. (2006 - 2007) Manager proiect „Creşterea competitivităţii calităţii resurselor umane la nivelul firmelor de 
construcţii şi instalaţii din economia locală a judeţului Alba”, program finanţat în cadrul programului Phare 
2004 Coeziune Economică şi Socială / Dezvoltarea Resurselor Umane / Promovarea Capitalului Uman.  

5. (2006) Manager proiect „Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor EUROPA”, proiect finanţat de către 
Delegaţia Comisiei Europene în România. 

6. (2006 – 2009) Coordonator al echipei locale pentru proiectul „Dobândirea sustenabilităţii energetice în 
regiunile periferice ale Europei / Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe 
(ASPIRE)”. Comisia Europeană. Program Inteligent Energy Europe (IEEA 2005), măsuri de tipul 1 - Altner, 
Steer and Horizontal Key Actions.  

7. (2007 – 2008) Manager proiect „Aşezământul pentru persoane vârstnice în situaţii de vulnerabilitate 
socială „Sfântul Andrei”. Program Phare 2004. CES. Servicii sociale. 

8. (2007) Manager proiect „Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi profesionale a judecătorilor de a 
implementa reforma în justiţie la nivelul judeţului Alba”, Phare 2004. Societatea civilă.  

9. (2008) Manager proiect „Centrul de creșterea competitivității economice și ocuparea forței de muncă din 
spațiul rural al județului Alba - CEDERA”, Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială / Dezvoltarea 
Resurselor Umane. Măsuri active de ocupare.  

10. (2008 - 2010) Manager proiect „Centrul de Informare EUROPE DIRECT Alba Iulia I, II & III”, finanţat de 
către Reprezentanța Comisiei Europene în Romania în cadrul programului Reţele de centre de informare 
Europe direct în România.  

11. (2008) Manager proiect „Sustainable development of Romanian farms in Alba County, Romania - seed 
money support project”, finanțat de Innovation Norway prin Norwegian Cooperation Programme with 
Romania.  

12. (2008 - 2010) Coordonator al Grupului Local de Sprijin al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba 
Iulia (AIDA) pentru proiectul „Spatial planning and urban regeneration – NODUS”, finanțat de Comisia 
Europeană prin Programul Urbact II.  

13. (2009 - 2010) Manager proiect „Ocupare activă și sustenabilă în mediul rural”. FSE. Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 5.2. Cereri de proiecte grant nr. 52: Mediul 
rural – mai mult decât agricultură”. Solicitant: FUNDAȚIA PAEM ALBA.  

14. (2008 - 2011) Coordonator al echipei locale a Municipiului Alba Iulia pentru proiectul „Current approaches 
to strengthening social cohesion – CoNet”. Finanțat de Comisia Europeană prin Programul Urbact II.  

15. (2009 - 2011) Manager proiect „Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare 
Alba Iulia”. Finanțat de Ministeruul Administrației și Internelor prin FSE. Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative. Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului 
de politici publice. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 1.1.  

16. (2009 – 2011) Manager proiect „Servicii eficiente de e-administrație și managementul teritoriului pentru 
Primăria Alba Iulia”, finanțat de MCSI prin FEDR. Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice. Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public". Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 
electronice”. Solicitant: Primăria Municipiului Alba Iulia. 

17. 2010 - Manager proiect „Romii creaza întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj “ROMA-
RE”. FSE. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 6.1. Cereri 
de proiecte strategice nr. 84: „Pentru o viață mai bună”. Solicitant: FUNDAȚIA PAEM ALBA.  

18. 2010 – Manager proiect „Formare continuă pentru un viitor mai bun˝, FSE. Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de 
ocupare, Solicitant: Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia.  

19. 2011 - Manager proiect „Sistem Informatic pentru Implementarea Modelului de Management al Relaţiei cu 
Cetăţenii (CRM) în Administraţia Publică Locală prin Servicii Electronice Moderne finanțat de MCSI prin 
FEDR. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Axa Prioritară III 
"Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public". Domeniul Major de Intervenţie 
2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Solicitant: Primăria Municipiului Alba 
Iulia. 

20. 2011 - Coordonator al echipei locale a Municipiului Alba Iulia pentru proiectul „CONURBANT An inclusive 
peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of 
Mayors”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Intelligent Energy Europe.  

21. 2011 - Coordonator al echipei locale a Municipiului Alba Iulia pentru proiectul „CYCLELOGISTICS – 
Moving goods by cycle”, Finanțat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe.  

22. 2011 – 2012 – manager proiect „EU NU abandonez scoala !”, FSE. Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 2.2. Cereri de proiecte de grant nr. 23: „Nu abandona 
şcoala!”. Solicitant: Municipiul Alba Iulia.  
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Competenţe şi aptitudini tehnice � Autorizație ISCIR pentru instalții de ridicat și recipiente sub presiune 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

� Cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office Applications, Primavera Project, Acrobat Reader, SPSS, 
Corel Draw, Concept Draw, browsere internet. 

Competenţe şi aptitudini artistice � N/A 

Alte competenţe şi aptitudini � Preşedinte al ASOCIAŢIEI CENTRELOR EUROPA – www.europacenters.ro 
� Vicepreşedinte al FUNDAŢIEI PAEM ALBA – www.paemalba.ro  
� Membru și colaborator al Centrului de Cercetări Sociologice din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Permis (e) de conducere � N/A 

Informaţii suplimentare � Proiecte de finanţare elaborate, aprobate, studii, rapoarte, articole în calitate de autor sau coautor 
 

Proiecte de finanţare elaborate / aprobate, implementate sau în curs de implementare:  
� „Reabilitare şi extindere reţele de apă potabilă şi canalizare în zona istorică a municipiului Alba Iulia”. 

Ministerul Integrării Europene - Program Phare 2001. Coeziune Economică şi Socială. Schema de Investiţii 
în infrastructura mică (co-autor). Solicitant: Consiliul Local Alba Iulia;  

� „Centrul de zi pentru vârstnici Alba Iulia”. Ministerul Integrării Europene - Program Phare 2001.Coeziune 
Economică şi Socială. Schema de investiţii în servicii sociale (co-autor). Solicitant: Consiliul Local Alba 
Iulia;  

� „Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Ocna Mureş”. Ministerul Finanţelor Publice prin Oficiul de Plăţi şi 
Contractare Phare şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Program Phare 2001. Dezvoltarea 
Societăţii Civile. Componenta Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni. Solicitant: Fundaţia Salinae Ocna 
Mureş;  

� „Centrul de informare europeană - Alba Euro Info”. Delegaţia Comisiei Europene în România. Fondul 
Europa. Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Implementarea şi configurarea sistemelor de management a calităţii în cadrul SC MOULD Cugir SRL - 
componenta esenţială a dezvoltării socio-economice durabile”. ANIMMC. Programul Naţional Multianual pe 
perioada 2002–2005 pentru Susţinerea accesului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la servicii de instruire şi 
consultanţă. Solicitant: SC MOULD Cugir SRL;  

� „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiile şi oraşele judeţului Alba”. Ministerul Integrării 
Europene - Program Phare 2002. Coeziune Economică şi Socială. SAMTID. Programul de Dezvoltare a 
Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii – faza pilot (co-autor). Solicitant: Consiliul Judeţean Alba – 
Asociaţia Apa – Alba;  

� „Centrul de Reinserţie Socială Alba Iulia – o viaţă mai bună pentru vârstnici”, Programul “Dezvoltarea 
sectorului social”, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Solicitant: Consiliul Local Alba Iulia; 
Campanii integrate de promovare a informaţiei europene în viaţa comunitară locală. Caravana ALBAstră. 
Delegaţia Comisiei Europene în România. Fondul Europa. Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Modernizarea infrastructurii interne şi eficientizarea finanţelor publice locale la nivelul municipiului Alba 
Iulia”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la 
nivel local. Solicitant: Consiliul Local Alba Iulia;  

� „Modernizarea infrastructurii interne şi eficientizarea finanţelor publice locale la nivelul municipiului Blaj”, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel 
local. Solicitant: Consiliul Local Blaj;  

� „Reabilitarea şi modernizare drumului de centură aferent municipiului Alba Iulia”, Ministerul Integrării 
Europene – Program Phare 2004 – 2006. Coeziune Economică şi Sociala, Proiecte Mari de Infrastructură 
Regională. Solicitant: Consiliul Local Alba Iulia;  
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� „Pensiunea agroturistică Fata Pietrei – sursa de dezvoltare modernă a turismului pe Valea Râmeţ, judeţul 
Alba”, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională Sapard România, 
Program Sapard. Măsura 3.4. Turism rural. Solicitant: SC Eglia SRL Alba Iulia;  

� „Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor EUROPA”, Delegaţia Comisiei Europene în România. 
Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Centrul de Investiţii în Calitatea Resurselor Umane din Construcţii”, Ministerul Integrării Europene & 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Program Phare 2003. Dezvoltarea Resurselor umane – 
promovarea capitalului uman. Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Agenţia de Dezvoltare Ocupaţională LOTUS Alba”, Ministerul Integrării Europene & Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Program Phare 2003. Dezvoltarea Resurselor umane – măsuri active pe 
piaţa muncii. Solicitant: SC Lotus SRL Alba Iulia;  

� „Centrul de recuperare fizioterapeutică a persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia”, Guvernul 
Japoniei prin Ambasada Japoniei la Bucureşti (co-autor). Solicitant: Consiliul Local Alba Iulia;  

� „Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi profesionale a judecătorilor de a implementa reforma în justiţie 
la nivelul judeţului Alba”. Ministerul Finanţelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare. Program 
Societatea Civilă 2004. Componenta Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa 
justiţiei. Solicitant: Asociaţia Profesională a Judecătorilor Alba;  

� „Înfiinţarea Centrului de Mediere Alba”, Ministerul Finanţelor Publice – Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare. 
Program Societatea Civilă 2004. Componenta Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi 
independenţa justiţiei. Solicitant: Asociaţia Centrul de Mediere Alba;  

� „Creşterea competitivităţii resurselor umane la nivelul firmelor de construcţii şi instalaţii din economia locală 
a judeţului Alba”, Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane. 
Promovarea Capitalului Uman. Solicitant FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Dobândirea sustenabilităţii energetice în regiunile periferice ale Europei (ASPIRE)”. Comisia Europeană. 
Program Inteligent Energy Europe (IEEA 2005), măsuri de tipul 1 - Altner, Steer and Horizontal Key 
Actions (co-autor). Solicitant: Consiliul Judeţean Cornwall (UK) & Consiliul Local Alba Iulia – partener unic 
din România;  

� „Centrul Social de Urgenţă Alba”, MMFES, PIN 7 – 2006. Solicitant: SPAS din subordinea Consiliului Local 
Alba Iulia (co-autor);  

� „Aşezământul pentru persoane vârstnice în situaţii de vulnerabilitate socială „Sfântul Andrei”. MMFES. 
Phare 2004. Servicii Sociale, Solicitant: SPAS din subordinea Consiliului Local Alba Iulia. 

� „Centrul de Informare şi Consiliere pentru Drepturile de Protecţie Socială ale Persoanelor Vârstnice din 
Alba Iulia”. Phare 2004. Servicii Sociale, Solicitant: SPAS din subordinea Consiliului Local Alba Iulia (co-
autor);  

� „Tu ce fel de Europa îţi doreşti?”, Reprezentanţa Comisiei Europe în România, Solicitant: Asociaţia 
Centrelor EUROPA (co-autor);  

� „Centrul de creşterea competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă din spaţiul rural al judeţului 
Alba – CEDERA”. Phare 2005. CES. DRU. Măsuri active de ocupare, Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA 
(co-autor);  

� „Poliţia Comunitară – un serviciu public de calitate pentru cetăţenii municipiului Alba Iulia”, Phare 2005 – 
2006, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, Solicitant: Consiliul Local 
Alba Iulia;  

� „Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene la nivelul autorităţilor locale din comunităţile Ocna 
Mureş, Noslac şi Lunca Mureş, judeţul Alba”, Phare 2005 – 2006, Fondul de modernizare pentru 
dezvoltarea administraţiei la nivel local, Solicitant: Consiliul Local Ocna Mureş;  

� „Centrul EUROPE DIRECT Alba Iulia – I”, Înfiinţarea Reţelei Naţionale a Centrelor EUROPE DIRECT, 
Reprezentanţa Comisiei Europe în România, Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Spatial planning and urban regeneration – NODUS”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul 
Urbact II. Solicitant: Generalitat de Catalunya - ES (Lead partner), Regione Emilia Romagna – IT, 
Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego (Selfgovernment of Mazovia Region) – PL, The City of 
Amsterdam (NL), The City of Katovice, The City of Dobrich - BG The Alba Iulia Intercommunity Association 
for Development - RO (co-autor);  
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� „Cohesion Network – Exploring current approaches to strengthen social cohesion in Neighbourhoods. 
Implementing integrated projects in community development, education, economy and employment 
(CoNet)”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Urbact II. Solicitant: Berlin Senate - Department 
for Urban Dvpt – DE (Lead Partner), & partners - municipalităţile Bruselles, Sofia, Liverpool, Palermo, 
Malmö, Gijon, Apeldoorn (NL), Zabrze, Vaulx en Velin (FR), (co-autor);  

� „Centrul EUROPE DIRECT Alba Iulia – II”, Reţeaua Centrelor EUROPE DIRECT 2009 - 2012, 
Reprezentanţa Comisiei Europe în România, Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA;  

� „Reabilitare Centru istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificația de tip Vauban - Alba 
Iulia, căi de Acces, iluminat și mobilier urban specific”, FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Domeniul major de intervenţie 5.1 – 
„Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea 
infrastructurilor conexe, Solicitant: Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local (co-autor);  

� „Condiții de viața mai bune pentru cetățenii romi din cartierul Lumea Nouă”, FRDS. Programul de intervenții 
prioritare pentru comunități rome – 2008, Solicitant: Primăria Municipiului Alba Iulia;  

� „Competitivitate şi performanţă economică la SC CONF ART SRL - Cugir, judeţul Alba”, propus spre 
finanțare în cadrul FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local. Domeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor, Solicitant SC CONF ART SRL – Cugir (co-autor);   

� „Respiră aerul istoriei”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea 
Durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, 
Operaţiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi 
a activităţilor de marketing specifice”. Solicitant: Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local (co-autor);  

� „Rețea canalizare menajeră și stații de epurare, în localitățile: Ciugud, Drâmbar, Teleac, Hăpria, Straja, 
Berghin și Ghirbom (Counele Ciugud și Berghin) și rețea de alimentare cu apă a localităților Straja, 
Berghin, Ghirbom, județul Alba, Reabilitare străzi în Comuna Ciugud, jud. Alba, Amenajare Centru de zi 
pentru vârstnici în satul Limba, comuna Ciugud și Promovarea valorilor moștenirii culturale și tradiționale 
locale”. FEADR. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurala şi punerea în valoare a moștenirii 
rurale. Solicitant: Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud - Berghin (co-autor);  

� „Ocupare activă și sustenabilă în mediul rural”. FSE. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 5.2. Cereri de proiecte grant nr. 52: Mediul rural – mai mult decât 
agricultură”. Solicitant: FUNDAȚIA PAEM ALBA;  

� „Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu și Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, județul Alba”. 
FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale. Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. Solicitant: 
Municipiul Blaj;  

� „Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative, a următoarele instituții publice din Municipiul 
ALBA Iulia: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Zi pentru 
Vârstnici, Direcţia Programe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia”. FEDR. Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Axa Prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice 
şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice. Domeniul de Intervenţie 4.2. 
Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. Operaţiunea Sprijinirea 
investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin 
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu 
putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor 
geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Reabilitarea centrului istoric Alba Iulia, fortificaţia de tip Vauban - Căi de acces, iluminat exterior şi mobilier 
urban. zona interioară”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Lucrări de intervenţie la obiectivul DN1 Sebeş – Alba Iulia, Km 378 + 020, pasaj superior peste calea 
ferată Alba Iulia”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Modernizare DN1 - E81 de la Km 382+400 la Km 385+160, Strada Al. I. Cuza inclusiv podul peste râul 
Ampoi şi pasajul peste calea ferată”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Modernizare DN74 de la Km 99+870 la Km 103+175, Strada Zlatnei şi Calea Moților, Municipiul Alba Iulia, 
Județul Alba”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în Municipiul Alba Iulia”.  FEDR. Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. 
Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  
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Alte lucrări 

� „Reconstituire și punere în valoare acces latura de vest Cetatea Alba Carolina, fortificația de tip Vauban, 
municipiul Alba Iulia”. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� Reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia - serviciul social rezidenţial de 
interes regional. FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.  Solicitant: Municipiul Alba Iulia (co-autor); 

� „Servicii eficiente de e-administrație și managementul teritoriului pentru Primăria Alba Iulia”. FEDR. 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Axa Prioritară III "Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public ". Domeniul Major de Intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării 
de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Solicitant: 
Municipiul Alba Iulia (co-autor);  

� „Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia”. FSE. Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 1.1. Solicitant: 
Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia;  

� „Strategia de dezvoltare socială a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba 
Iulia”. FSE. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. Îmbunătăţirea procesului de luare a 
deciziilor 1.1. Solicitant: Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (co-autor);  

� „EU NU abandonez scoala !”, FSE. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013. DMI 2.2. Cereri de proiecte de grant nr. 23: „Nu abandona şcoala!”. Solicitant: Municipiul Alba Iulia 
(co-autor).  

� „Centrul EUROPE DIRECT Alba Iulia – III”, Reţeaua Centrelor EUROPE DIRECT 2009 - 2012, 
Reprezentanţa Comisiei Europe în România, (co-autor). Solicitant: FUNDAŢIA PAEM ALBA.  

� „Romii creaza întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj “ROMA-RE”. FSE. Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. DMI 6.1. Cereri de proiecte strategice 
nr. 84: „Pentru o viață mai bună”. Solicitant: FUNDAȚIA PAEM ALBA (co-autor). 

� „The Endowment of Alba County Emergency Hospital with Medical Equipments for Neurosurgery Section”. 
Guvernul Japoniei. Ministerul Afacerilor Externe, finanțat prin programul Japans Grant Asistance for 
Grassroots Human Security project for 2009. Solicitant: Spitalul Județean Alba.  

� „Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază și a accesului la servicii publice pentru populaţia din Comuna 
Pianu, Judeţul Alba”, FEADR. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Măsura 322 – Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurala şi punerea în 
valoare a moștenirii rurale. Solicitant: Comuna Pianu de Jos (co-autor).  

� „Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei - ICHAT”, FEDR. Programul Operațional 
Sectorial Creșterea Competitivității Economice. Axa Prioritară 2 – CDI: Operațiunea 2.2.1. Solicitant: 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj (co-autor).  

 
� (2011) „CoNet’s Guide to Social Cohesion. Integrated Approaches in Disadvantaged Neighbourhoods”. 

www.urbact.eu (co – autor). 
(2010) „Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning” .www.urbact.eu (co – autor). 

� (2009) Plan de Marketing aferent proiectului „Amenajare muzeu de artă sacră Reîntregirea”. FEDR. 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului. Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, Solicitant: Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română Alba Iulia.  

� (2009) Plan de Marketing aferent proiectului „Reconstituire și punere în valoare acces latura de vest 
Cetatea Alba Carolina, Fortificația de tip Vauban, municipiul Alba Iulia”. FEDR. Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. 
Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sub-domeniul: Centre urbane, 
Solicitant: Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local (co-autor). 

� (2008 - 2009), „Strategia de dezvoltare durabilă a Microregiunii Ocna Mureş”.  
� (2007 - 2009), „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Alba Iulia”, autor coordonator. 
� (2008) Plan de marketing aferent proiectului „Reabilitare Centru istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, 

Traseul Nordic Fortificația de tip Vauban - Alba Iulia, căi de Acces, iluminat și mobilier urban specific”, 
FEDR. Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului. Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, Solicitant: Municipiul Alba Iulia prin 
Consiliul Local (co-autor).  
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� (2007) „Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Aiud 2007 – 2013”, (co-autor).  
� (2007) Raport final pentru proiectul Municipiului Alba Iulia “Support for Cities”, Program  URBACT I (co-

autor împreună cu Crina IACOB, expert local sub coordonarea arh. Andreea MARIOTTO, expert 
european).  

� (2006) „Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Blaj”, (co-autor). 
� (2005) Studiu de diagnoză privind identificarea nevoilor socio-economice şi infrastructurale la nivelul 

municipiului Alba Iulia. 
� (2005) Studiu de piaţă privind necesitatea şi oportunitatea unor lucrări edilitare de îmbunătăţire a 

infrastructurii turistice în zona Bran.  
� (2004) Studiu de piaţă privind identificarea nevoilor de informare europeană în judeţul Alba.  
� (2003) „Accesul cetăţenilor la decizia de mediu: proiectul Roşia Montană”, exerciţiu introspectiv de 

participare publică, material elaborat şi publicat în cadrul proiectului “Dezvoltare instituţională pentru 
aplicarea Convenţiei de la Aarhus la nivel local în România”, proiect finanţat de Ministerul Afacerilor 
Externe din Olanda prin Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. 

� (2003) Studiu de piaţă privind reabilitarea reţelelor de apă potabilă în oraşele mici şi mijlocii din judeţul 
Alba. 

� (2003) Studiu de piaţă privind evaluarea necesităţilor persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia. 
� (2002) Studiu de piaţă privind necesitatea şi oportunitatea unei investiţii de extindere şi reabilitare a 

reţelelor de apă potabilă şi canalizare în zona istorică a municipiului Alba Iulia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/06/2015 
Nicolaie MOLDOVAN 
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LISTA DE PUBLICAŢII 
Articole publicate in extenso ca rezultat al cercetării doctorale 

 
1. MOLDOVAN N., PĂCURAR, I. BILAŞCO,  ȘT., ROŞCA, SANDA, BOȚ, AMALIA IOANA, 2015, The Analysis of 

Vulnerability to Landslides in Order to Determine the Risk on Farmland. Case Study: Intercommunity Association 
Area for Development Alba Iulia, Proenviroment, 8:536-546 (Studiu cuprins în cap. 2.4) 

2. MOLDOVAN N., PĂCURAR, I. BILAŞCO,  ȘT., ROŞCA, SANDA, BOȚ, AMALIA IOANA, 2015, Identifying Land 
Favorability of Intercommunity Association for Development Alba Iulia for Pasture Utilization Through G.I.S. 
Techniques, Geographia Napocensis, IX, 2:21-28. (Studiu cuprins în cap. 3.4) 

3. BILAŞCO ŞT., ROŞCA Sanda, PĂCURAR I., MOLDOVAN N.,  BOŢ Amalia, Identification of Land Pretability for 
Agricultural use using Morphometric and Risk Parameters based on Gis Spatial Analysis. Case Study: 
Intercommunity Association for Development Alba Iulia, în curs de publicare, (Studiu cuprins în cap. 2.5) 

 
4. BILAŞCO ŞT., ROŞCA Sanda, PĂCURAR I., MOLDOVAN N.,  Roads Accesibility to Agricultural Crops using GIS 

Technology. Methodological Aproach., în curs de publicare, (Studiu cuprins în cap. 2.6) 

5. MOLDOVAN N., PĂCURAR, I. BILAŞCO,  ȘT., ROŞCA, SANDA, Identifying Land Favorability of Intercommunity 
Association for Development Alba Iulia for Crops, în curs de publicare, (Studiu cuprins în cap. 3.2) 
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