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Experiennța
Perioadaa

Noiemb
brie 2019 - preezent

Funcția ssau postul
ocupat

Secretaar General Addjunct
Ministerul Lucrărilorr Publice, Dezvoltării și Ad
dministrației

Principallele activități și
responsaabilități

Coordo
onarea activittății și ordonator principaal de credite pentru programele naționale
de investitții în infraastructură, co
onstrucții și reeabilitări;
Coordo
onarea activittății și ordonaator principal de credite ppentru Inspecctoratul de Staat în
Constru
ucții;
Coordo
onarea activittății pentru structurile
s
cu
u rol de autoorități de man
nagement peentru
toate programele
p
eeuropene geestionate de MLPDA – Direcția Gennerală Prograamul
Operațioonal Regiona l, Direcția Geenerală Progrrame Europenne Capacitateea Administraativă,
Direcția Generală Proograme Coopeerare Teritorială Europeanăă;
Purtător de cuvânt aal MLPDA și coordonarea
c
activității dee comunicare;
Șeful sttructurii de seecuritate a MLPDA.
M

Perioadaa

aprilie 2012
2
– noiem
mbrie 2019

Funcția ssau postul
ocupat

Șef servviciu, Serviciiul Constataree Nereguli și și Antifraudăă
Autoritaatea de Manaagement penttru Programu
ul Operaționaal Regional

Principallele activități și
responsaabilități

Planificaarea, organizaarea și coordoonarea activității de verificare
re, în special:
- verificaarea proiecteloor, de la evaluuare la sfârșitul perioadei dde sustenabilittate: eligibilittatea
finanțărrii, implemenntarea potrivvit clauzelor contractualee, și îndeplinirea obiectivvelor
asumatte și a indicattorilor;
- verificcarea tehnică și financiarăă a proiectelor în termenni de legalitatte, regularitatte și
conform
mitate pentru a determina eliigibilitatea cheeltuielilor; idenntificarea și staabilirea nereguulilor
și recuperarea plățilorr necuvenite din
d bugetul UE
E;
- constaatarea nereguulilor apărute în obținerea și utilizarea ffondurilor eurropene și / saau a
fonduriloor publice;

- determinarea corecțiilor financiare în cazurile de nerespectare a normelor UE privind
achizițiile publice
- verificarea rezonabilității sumelor incluse în bugetele indicative ale contractelor / deciziilor
de finanțare, realitatea și regularitatea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții
utilizate și rezonabilitatea prețului conținut într-un contract pentru lucrări, bunuri și servicii;
- verificarea durabilității operațiunilor, în conformitate cu art.57 din REGULAMENTUL (CE)
NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI.
- verificarea existenței conflictelor de interese și a unei suspiciuni de fraudă (sesizarea și
către organele de investigare a fraudei, DNA / DLAF).
Activități relevante

- o contribuție majoră la proiectarea arhitecturii funcționale a sistemului de management și
control în MAROP și autor al procedurilor de verificare și control;
- am participat, din 2011, la toate procedurile contradictorii de audit (peste 17 astfel de
cazuri) cu Autoritatea de Audit, Unitatea de Audit a DG Regio, Curtea de Conturi Europeană;
- contribuție majoră în cadrul grupului de lucru care a elaborat legislația aplicabilă (de
asemenea, legislație secundară) privind sistemul de verificare a eligibilității cheltuielilor,
precum și o parte din toate grupurile de lucru înființate pentru a modifica această legislație
(OUG 66/2011);
- coautor / inițiator al protocolului de cooperare interinstituțională dintre MDRAP și DLAF,
urmare căruia orice sesizare către DNA / DLAF se face numai după efectuarea unei verificări
de către structura de control a autorității de management;
- membru al grupului de lucru interinstituțional privind închiderea programelor operaționale
pentru perioada de programare 2017-2013;
- membru al grupului de lucru interinstituțional (inclusiv Autoritatea de Audit sau Curtea de
Conturi) sub coordonarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pentru a dezvolta
abordări unitare pentru interpretarea și aplicarea legislației privind achizițiile publice;
- supervisor ARACHNE pentru AM POR;
- autor al unor articole publicate în ultimele 6 ediții ale Revistei REGIO (2007-2013) privind
neregulile care trebuie evitate în implementarea proiectului.
Rezultate deosebite:
- membru al celor două delegații AM POR, participante la concilierile cu auditul Comisiei
Europene (DG Regio) - noiembrie 2011 și octombrie 2015 - care au condus la ridicarea
suspendării plăților programului.
- implementarea unei proceduri de verificare a eligibilității cheltuielilor pe baza abordărilor
unitare pe baza interpretărilor Comisiei Europene, ale legislației UE și / sau naționale, în
conformitate cu rapoartele de audit ale Comisiei Europene și / sau cu rapoartele Autorității de
Audit din cadrul Curtea de Conturi;
- am implementat o procedură de verificare bazată pe abordări unitare în interpretarea
situațiilor similare în cazul suspiciunilor de nereguli / fraude; am implementat un algoritm
pentru evaluarea gravității neregulilor detectate, respectiv pentru aplicarea proporțională a
măsurilor administrative / corecțiilor financiare.
- am gestionat cu succes toate verificările legate de procesul de închidere a programului
operațional 2007-2013 (peste 600 de verificări ale neregulilor / fraudelor suspectate finalizate
doar în 2016, în condiții reduse ale personalului la nevoi reale - 1/13);
- nicio constatare negativă în vreo misiune de audit AA / CE / ECA privind activitatea de
control și verificare (peste 2500 de verificări ale unor nereguli / fraude suspectate); în plus,
confirmările în instanțe sunt de peste 85 de procente.
- coautor al poziției României în cauzele unite C 260/14 și C 261/14, referitoare la cererile de
pronunțare a unei hotărâri preliminare în temeiul articolului 267 TFUE formulat de Curtea de
Apel Bacău (România) care a emis Decizia ECLI: UE: C : 2016: 360 din 26.05.2016.

Perioada

noiembrie 2006 – aprilie 2012

Funcția sau postul
ocupat

consilier – structura de verificare a suspiciunilor de nereguli și fraude pentru
programele PHARE, POR și Cooperare Terirorială Europeană.

Principalele activități și
responsabilități

- verificarea proiectelor, de la evaluare la sfârșitul perioadei de sustenabilitate: eligibilitatea
finanțării, implementarea potrivit clauzelor contractuale, și îndeplinirea obiectivelor
asumate și a indicatorilor;
- verificarea tehnică și financiară a proiectelor în termeni de legalitate, regularitate și
conformitate pentru a determina eligibilitatea cheltuielilor; identificarea și stabilirea neregulilor
și recuperarea plăților necuvenite din bugetul UE;
- constatarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și / sau a
fondurilor publice;
- determinarea corecțiilor financiare în cazurile de nerespectare a normelor UE privind
achizițiile publice
- verificarea rezonabilității sumelor incluse în bugetele indicative ale contractelor / deciziilor
de finanțare, realitatea și regularitatea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții
utilizate și rezonabilitatea prețului conținut într-un contract pentru lucrări, bunuri și servicii;
- verificarea durabilității operațiunilor, în conformitate cu art.57 din REGULAMENTUL (CE)
NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI.
- verificarea existenței conflictelor de interese și a unei suspiciuni de fraudă (sesizarea și
către organele de investigare a fraudei, DNA / DLAF).
- reprezentarea ministerului în Comisiile permanente ale Parlamentului pentru susținerea
proiectelor de lege și a punctelor de vedere asupra inițiativelor legislative (2006-2011)

Perioada

September 2005 – October 2006

Funcția sau postul
ocupat
Principalele activități și
responsabilități

Consilier al ministrului integrării europene

Altă experiență
relevantă

- pregătirea sedințelor de Guvern și însoțirea ministrului la ședințele de Guvern;
-diseminarea informațiilor și stabilirea sarcinilor după ședințele de Guvern;
- supervizarea transpunerii aquis comunitar în legislația românească.;
- reprezentarea ministerului și a ministrului în Comisiile permanente ale Parlamentului pentru
susținerea proiectelor de lege și a punctelor de vedere asupra inițiativelor legislative.
Lector în cadrul Programului postuniversitar în achiziții publice, concesiuni și
parteneriat public privat, organizat de FSPAC, Administrație Publică, Universitatea BabeșBolyai – Cursul Etica in achiziții publice. Nereguli și corecții financiare.
Cluj-Napoca, 27 septembrie 2019
Expert invitat de Departamentul de Luptă împotriva Fraudei (DLAF) la 4 seminarii care
fac parte dintr-un program național de instruire pentru magistrați; obiectivul acestui proiect
este formarea magistraților instanțelor și DNA, care se ocupă de cazuri de nereguli și fraude
care afectează interesele financiare ale UE.
Seminariile reprezintă un exercițiu de cooperare în lupta împotriva fraudei și a neregulilor care
afectează interesele financiare ale UE în România, cu scopul principal de a schimba informații
despre rolul și importanța fiecărui participant în domeniul PIF al UE, dificultățile întâmpinate în
practică, precum și la PIF / inovații și inițiative europene / naționale. La nivel secundar,
discuțiile vizează, de asemenea, identificarea de măsuri legislative care să îmbunătățească
condițiile legale pentru o luptă mai eficientă împotriva fraudei, națională și europeană.
19-20 Noiembrie 2018, București;
Protecția Intereselor financiare ale UE în România – abordarea administrativă;
9-10 Octombrie 2017, București;
Protecția Intereselor financiare ale UE în România – abordarea administrativă;
14-15 Noiembrie 2016, București;
Limta dintre neregulă și fraudă – schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor
dfinanciare ale UE;
19-20 Noiembrie, 2015, București;
Protecția Intereselor financiare ale UE în România – abordarea administrativă;

Vorbitor în seria de 3 seminarii de organizate de Feedom House România în cadrul unui
proiect finanțat de OLAF prin Programul Hercule III - "Eficientizarea mecanismelor juridice de
protecție a intereselor financiare ale UE în România":
27-28 Februarie 2019, București
27-28 Septembrie 2018, Cluj-Napoca
21-22 Iunie 2018, București
Vorbitor la seminarul organizat de Feedom House Roamânia în cadrul unui proiect cofinanațat de Comisia Europeană prin DG Regio - “Cohesion policy in Romania: better
understanding, reporting, dissemination”
27-29 Iulie 2018, Predeal
Vorbitor la 2 conferințe organizate de Centrul de Resurse Juridice în cadrul unui proiect
finanțat de OLAF prin Programul Hercule III - "Corupția în proiectele finanțate din fonduri
europene: analiza tiparelor de corupție, a mecanismelor de prevenire și a strategiilor de
incestigare CEP":
8 Noiembrie 2018
Noi strategii de investigație pentru descoperirea corupției țn proictele finanțate de UE
26-27 Aprilie 2018
Identificarea tiparelor de corupție ce implică fonduri UE.
Vorbitor la sesiunea de instruire Regimul legal al incompatibilităților și conflictelor de
interese organizat pentru Consiliul Județean Giurgiu, respectiv pentru personalul de execuție
și conducere din cadrul echipelor de accesare și management ale proiectelor cu finanțare
europeană
19-20 Septembrie 2018, Giurgiu
Expert invitat de Departamentul de Luptă împotriva Fraudei (DLAF) în cadrul Vizitei de
Studiu privind lupta împotriva utilizării frauduloase a fondurilor UE pentru FYROM, a
reprezentanților AFCOS Bulgaria
3-7 November, 2014
Expert invitat de Departamentul de Luptă împotriva Fraudei (DLAF) în cadrul Vizitei de
Studiu privind lupta împotriva utilizării frauduloase a fondurilor UE pentru FYROM, a
reprezentanților AFCOS Macedonia
24-26 september, 2014

Lector în cursul celor 2 sesiuni de instruire (2Aprilie, și 3 Mai, 2012) pentru întreg
personalul AM POR și al Organismelor Intermediare, implicat în verificarea procedurilor de
achiziții publice:
- implementarea procedurii de verificare a eligibilității cheltuielilor în legătură cu
interpretările Comisiei Europene ale legislației UE și / sau naționale, în conformitate cu
rapoartele de audit ale Comisiei Europene și / sau ale rapoartelor Autorității de Audit din
cadrul Curții de Conturi;
- implementarea procedurii de verificare bazată pe abordări unitare în interpretarea
situațiilor similare în caz de suspiciune de nereguli / fraude; am implementat un algoritm
pentru evaluarea gravității neregulilor detectate, respectiv pentru aplicarea proporțională a
măsurilor administrative / corecțiilor financiare

Educație, specializări
Perioada
Calificarea obținută

2003-2005
Masterat în Dreptul afacerilor

Instituția Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept
Perioada
Calificarea obținută

1998-2002
Licență în ştiințe juridice

Instituția

Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept

Perioada

1993-1997

Instituția

Colegiul Național “Calistrat Hogas” Tecuci, Galati

Alte calificări
Perioada
Calificarea obținută

Iunie, 2012
Expert achiziții publice

Instituția

CNFPA

Perioada

Martie-Aprilie, 2009

Calificarea obținută

Mediator

Instituția

Consiliul de Mediere

Perioada

Decembrie, 2004 – Ianuarie, 2005

Calificarea obținută
Subiect instruire
Instituția

Manager de proiect
Scrierea şi managementul proiectelor
Institutul Național de Administrație – Centrul Regional de Instruire – Bucureşti

Alte cursuri și specializări
Perioada

Subiect instruire

10 Aprilie, 2019
Conference: Best practices in managing conflict of interests for better use of EU funds

Instituția

European Comission, DG Budget, Brussels

Perioada

20-21 Martie, 2019

Subiect instruire

OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum: Tech for Trust

Instituția

OECD Conference Centre, Paris

Perioada

13 Septembrie, 2018

Subiect instruire

Workshop on preventing fraud and corruption in ESI Funds

Instituția

European Comission, DG Regio, Brussels

Perioada

9-10 Iulie, 2018

Subiect instruire
Instituția

Key changes in public procurement directives & strategic procurement (innovative, green &
socially responsible procurement)
Europeam Institute of Public Administration, for DG Regio, Brussels

Perioada

Subiect instruire

19-21 Iulie 2017
Combaterea fraudei în cadrul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană

Instituția

EuropeanFunds.Info, Malta

Perioada

2-3 Iulie, 2015

Subiect instruire

Erori, nereguli, fraude și corupție: pericolele pentru bugetul UE

Instituția

EuropeanFunds.Info, Malta

Perioada

2-6 Februarie, 4-8 Mai, 5-9 Octombrie, 2015

Subiect instruire

Formare în domeniul antidiscriminării, egalității de gen şi de drepturi ale persoanelor cu
dizabilități

Instituția

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Perioada

10-11 Aprilie, 2014

Subiect instruire

„Reforma achiziţiilor publice europene: noile directive”

Instituția

Europeam Institute of Public Administration, Maastricht

Perioada

7-8 Aprilie, 15 Aprilie, 28-29 Octombrie, 2014

Subiect instruire

prevenirea și soluționarea situațiilor de nereguli/fraude în cazul fondurilor UE

Instituția

Autoritatea de Management pentru POR

Perioada

18-20 Octombrie, 2013

Subiect instruire

Management financiar

Instituția

Euro Best TEAM

Perioada

8-9 Mai, 2012

Subiect instruire

Achizițiile publice în contextul proiectelor finanțate din fonduri structurale

Instituția

Agenția Națională pentru Achizitii Publice

Perioada

23-25 Noiembrie, 2011

Subiect instruire

Achizitii publice

Instituția

Autoritatea de Management pentru POR

Perioada

18-20 Noiembrie, 2011

Subiect instruire

Monitorizare la nivel de proiect

Instituția

Autoritatea de Management pentru POR

Perioada

15-16 Ianuarie, 2011

Subiect instruire

Dezvoltarea abilităților manageriale

Instituția

Autoritatea de Management pentru POR

Perioada

6-8 Mai 2009

Subiect instruire
Instituția

Management financiar, audit şi control
Autoritatea de Management pentru POR

Abilități și competențe
Limba maternă

Română

Alte limbi

1.Engleză, 2.Franceză

Autoevaluare

înțeles

Nivel european

ascultare

vorbit
citire

interacțiune

scris
exprimare

Limba 1

B2

B2

B2

B2

B2

Limba 2

B1

B1

A2

A2

B1

Aptitudini sociale
Aptitudini şi competențe
organizaționale

Sociabil, orientat către relații umane şi comunicare; prefer comunicarea directă şi la obiect
Lider asertiv, motivat de circumstanțe care m-au responsabil pentru rezultate;
Abilități de raționament și capacitatea de a oferi o judecată solidă cu privire la problemele din
sfera de experință.
Abilități multi-tasking, capacitate orientată spre detalii; capacitate analitică;
Capacitatea de a gestiona situații dificile și determinate și eficiente în ceea ce privește
obținerea rezultatelor în limitele de timp și condiții de stres;
Abilități de comunicare și rezolvare a problemelor;
De asemenea:
atitudine pozitivă cu privire la rezultatele dorite;
entuziast în ceea ce privește schimbările și provocările;
cunoaștere foarte bună a mecanismelor de verificare, audit, sancționare a neregulilor /
fraudelor identificate în evaluarea, atribuirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene.
cunoaștere foarte bună a procedurilor și mecanismelor autorităților de gestionare și a
procedurilor de audit ale Autorității de Audit, ale Comisiei de Audit a Comisiei Europene și ale
Curții de Conturi Europene.

Alte competente tehnice

Cunoştințe şi competente
computer
Permis conducere
Hobby

Activitate desfășurată în domeniul cadastrului funciar, pentru o perioadă de 4 ani.

Microsoft Office tools (Word, Excel and PowerPoint);
basic knowledge of AutoCAD.
Categoria B, 1997
Alergări pe distanțe mari (peste 20 km)

