Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

PROFIROIU ALINA GEORGIANA
Piața Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România
021 3191900/ 0213191901 int 409
0213350253
alina_profiroiu@yahoo.com
Română
15.10.1973
Feminin

Locul de muncă vizat / Profesor universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Sept. 2014-prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Discipline predate: Stiinta administrativa, Bazele administratiei publice, Politici europene pentru
resursele umane , Guvernanta europeana, Administratie publica locala la nivel european
Academia de Studii Economice, Departamentul de Administraţie şi Management Public, Piata
Romana, nr. 6, sector 1
ian. 2008 – sept 2014
Conferenţiar universitar
Discipline predate: Teoria ştiinţei administrative, Bazele administraţiei
publice, Admiistratie publica locala la nivel european , Guvernanta europeana
Academia de Studii Economice, Catedra de Administraţie şi Management Public, Piata Romana, nr. 6,
sector 1
Invatamant
Oct. 2003-ian.2008
Lector universitar
Discipline predate: Teoria ştiinţei administrative, Bazele administraţiei
publice , Gestiunea colectivităţilor locale, Guvernare modernă , Instituţii şi
politici europene, Managementul institutiilor publice
Academia de Studii Economice, Catedra de Administraţie şi Management Public, Piata Romana, nr. 6,
sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamanat

Perioada

2004 – 2010

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice, Catedra de Administraţie şi Management Public, Piata Romana, nr. 6,
sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamanat

Perioada

2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Asistent universitar
Discipline predate: Fiscalitate locală, Economia sectorului public, Politici economice europene,
Introducere în administraţia publică
Academia de Studii Economice, Catedra de Administraţie şi Management Public, Piata Romana, nr. 6,
sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamanat

Perioada

2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic asociat
Discipline predate: Bazele teoretice ale administraţiei publice, Sisteme de administraţie publică
europeană
Universitatea Atheneum, Facultatea de Administraţie Publică
Invatamant
1999 – 2001
Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Discipline predate: Introducere în administraţia publică, Administraţie publică comparată

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice, Catedra de Management, Piata Romana, nr. 6, sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant

Perioada

1998 – 1999

Funcţia sau postul ocupat

Colaborator

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Colaborator – expert consultant
Centrul Teritorial de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici
Formare continua

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

oct 2011-iunie 2013
Diploma de Master Comunicare in limba engleză pentru predare și cercetare economică (English
Language Education and Research Communication for Business & Economics)
Comunicare in limba engleza in context economic, Predare si invatare in limba engleza , Aspecte
inerculturale ale comunicarii in context profesional, Corelarea practicii cu cercetarea : metode si
instrumente , Comunicarea scrisa pentru publicarea rezultatelor cercetarii la standarde internationale,
Gandire creativa in economie si afaceri, Metodologia cercetarii in stiintele sociale : analiza calitativa,
Metodologia cercetarii : analiza cantitativa , Management educational, Predarea si evaluarea
deprinderilor de gandire critica , Cerinte internationale ale comunicariii scrise in cercetare , Asigurarea
calitatii in educatie la standarde europene , Metodologia evaluarii si autoevaluarii in educatia
economica , Design , management si evaluare de proiecte de cercetare nationale si internationale
ASE Bucuresti/ Facultatea de Relatii Economice Internationale
Perfectionare in sistem national

Perioada Iunie 2010
Calificarea / diploma obţinută Diploma curs de formare continua Managementul educatiei la distanta
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perioada

Mangementul didactic al invatamantului la distanta , Proiectarea si elaborarea manaualelor specifice
invatamantului la distanta , Evaluarea calitatii programelor de invatamant la distanta , tehnologii
didacitice si comunicarea in sistemul de invatamant la distanta , Proiect
1 aprilie-30 iunie 2006

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Summer School 2006 „ Policy and Planning Evaluation”
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Disciplinele principale studiate / Rationale for market intervention, Ex-ante and Post-hoc evaluations, Evaluation principles,
competenţe profesionale dobândite Performeance indicators , Evaluation Methodologies, Preparing evaluation tenders, Follow-up systems,
Building evaluation capacity in Romania, Report wrinting
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitatea Nationala din Irlanda , Galway
Perfectionare in sistem international
1999- 2003
Diplomă de doctor în economie
Modernizarea serviciilor din economia publica
Academia de Studii Economice Bucuresti
Studii doctorale

2002
Certificat de absolvire
Psihologia educatiei, Pedagogie, Metodica predarii, Management educational , Mijloace de
invatamant moderne , Practica pedagogica
ASE Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Perfectionare in sistem national

2002
Diplomă Formare formatori

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Research Triangle Institute
Perfectionare in sistem national

1997 – 1998
Diplomă de studii aprofundate Strategia schimbarii si dezvoltarii intreprinderii
Motivarea si gestiunea resurselor umane in procesul tranzitiei, Pilotajul intreprinderilor si modelarea
sistemica , Strategia industriala si gestiunea inovatiei, Strategia schimbarii intreprinderilor intr-o
economie in tranzitie, Practica diagnosticului strategic- strategii fiananciare , Gestiunea produselor si
practica redresarii intreprinderii
Catedra UNESCO ASE Bucureşti, Facultatea de Management
Perfectionare in sistem national

1992 – 1997
Diplomă de licenţă
Management general, management comparat, managementul aprovizionarii si desfacerii, Ergonomie,
managementul operational al productiei, analiza economico-finanaciara, contabilitate de gestiune
Academia de Studii Economice, Facultatea de Management- specializarea Management in industrie
Studii universitare
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

-

Expert – evaluator in domeniul Managementului calitatii la organismul de certificare Simtex S.A.
din 2003
- Evaluator in domeniul politicilor si programelor publice, din 2006

Română

Franceză , Engleză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Lucru in echipă

- Organizare cursuri post-universitare in domeniul administratiei publice impreuna cu Centrul
Competenţe şi aptitudini
organizatorice Regional de Formare a Functionarilor publici si Alesilor locali Bucuresti

- Director al programului de masterat: Administratie publica si integrare europeana din anul
2005 - prezent

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Utilizare PC, Internet Explorer
Microsoft Office

Muzica, Literatura

Alte competenţe şi aptitudini - Implicare in dezvoltarea politicii de diversificarea a ofertei de programe de licenta , masterat si post-

universitare( vezi programul de masterat Administratie si Management public (2011),programul de licenta
Resurse umane(2014) programul de masterat Managementul resurselor umane in sectorul public (2016),
programul de masterat Administratie publica si integrare europeana(2005) ( elaborarea planului de
invatamant, a grillelor privind competentele, elaborarea fisei disciplinei pentru Dezvoltare organizationala
si masurarea performantei), implicare in dezvoltarea programului postuniversitar Managementul
achizitiilor publice
- Participare la evenimentul de lansare a raportului OECD (OECD Public Governance Scan of
Romania, organizat de Cancelaria PM)17 noiembrie 2016, in calitate de facilitator discutiiPanel 1: Coordonarea la centrul Guvernului şi Managementul Strategic al Resurselor Umane
din administrația publică
- Membru in Grupul de lucru pentru elaborarea Codului Administrativ al României (2015-2016, 2012)
-membru in grupul de lucru pentru elaborarea Codului finantelor publice locale(2017-2018)
-membru in Grupul de modernizare a administratiei publice a Municipiului Bucuresti (din 2017)
- Participarea la reuniunea grupului de lucru pentru modificarea legii Statutului functionarilor
publici(2016)-7 iulie 2016, 25 oct 2016, 10 noiembrie 2016
- Membru al Asociatiei Europa , de pe langa Consiliul Europei
- Membru al Asociatiei Romane de Stiinte Regionale
- Membru individual al Regional Science Association International
- Membru fondator al Asociatiei Nationale a Tehnicienilor, Expertilor si Cercetatorilor in domeniul
serviciilor publice de interes general

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare
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Anexe

Experienţa acumulată în proiecte cu finantare europeana

Experienţa acumulată în proiecte cu finantare europeana:
Programul/Proiectul
1..“Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică
românească”, Ctr. nr. 10/8.04.2009, PODCA cod SMIS 1315,
participare în calitate de expert la evaluarea nevoilor de formare ale personalului
din administraţia publică şi la elaborarea suporturilor de curs destinate modululelor
de pregătire postuniversitară în domeniul politicilor publice
2.. Educaţia şansa noastră pentru un viitor comun!, POSDRU 91/2.2/S/62220
3. Educaţia şansa noastră pentru viitor ! POSDRU cod 91/2.2/S/62447

Funcţia

Perioada

Expert Politici Publice

2009-2011

Expert termen scurt

2010-2011

Coordonator din partea.ASE- Andrei Tudorel
Activitatea nr. 4.1 Elaborarea unor studii regionale de cercetare privind cauzele
fenomenului de părăsire timpurie a școlii și modalitatea de prevenire și combatere a
Expert termen scurt
acestuia , corelată cu cerințele actuale și prognozate ale pieței muncii
locale/regionale , în vederea adaptării programului educațional
Activitatea nr. 4.2 Definitivarea strategiilor regionale / locale pentru prevenirea
și combaterea Abandonului școlar ( regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru ,
Vest)
4. Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică POSDRU
/86/1.2/S/60072
Solicitant Universitatea Babes-Bolyai Cluj ASE – Partener 1, UAIC –Partener 2
Valoare 17234636 RON
Expert invatamant
Activitatea nr. 3 Realizarea unei analize comparative a cinci programe
( expert termen lung)
de masterat în domeniul administraţiei publice din cadrul a cinci
universităţi din cinci state membre ale UE în vederea îmbunătăţirii
programelor similare din România şi a corelării lor cu nevoile pieţei
muncii
5. Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion
and development , Applied Research 2013/1/16 - finantat prin FEDER Investing in
Your Future , EPSON
LP: Royal Institute of Technology, Stockholm,
Expert termen scurt
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2013Projects/Menu_Appli
edResearch/SeGI.html
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/SE
GI/SeGI_Inception_report.pdf
6.
Reteau incubatoarelor de economie sociala – abordare strategica a dezvoltarii
Expert termen lungresurselor umane , POSDRU/ /6.1/S/53606
coordonator din partea
P2 ( ASE Bucuresti)
7.
Profesionalism la nivelul direcțiilor județene de statistică , PODCA 15966
Expert
Formator modulul Managementul institutiilor publice
8.
MANPRACT- Practica economica pentru studenti – vector determinantal
Expert-termen scurt
insertiei pe piata fortei de munca POSDRU /109/2.1/G/81432
9.Program postuniversitar in Managementul Administratiei PubliceSolicitant Universitatea Babes-Bolyai Cluj, ASE Partener 1
Expert-termen scurt
Expert pentru Modulul : Economie si finante locale, PODCA – cod SMIS 1566
10.Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în
Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”
Expert învățământBeneficiar UBB Cluj-Napoca
coordonare studenți
Partener: Academia de Studii Economice din Bucureşti,
bursieri
POSDRU /156/1.2/G/136147
11.Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere – BDSC
Proiect derulat de catre Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative ( SNSPA)
POSDRU /88/1.5/S/63181

Expert termen scurt –
referent oficial la
sustinerea conferintei
de incheiere a
proiectului

Experienta relevanta in proiecte de cercetare
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2010-2011

2010-2013

2011- 2012

2011-2013
Sept 2011-iunie
2012
2012-2013
2009-2011

Noiemb.2014iunie2015

Feb 2013

Analiza cantitativa si calitativa a efectelor reformei administratiei publice asupra
procesului de integrare in UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare
dintre regiunile economice
Valoare 1980000 RON
Program 4- Parteneriate in domenii prioritare cod proiect 91-035/ 2007
693/ 14.09. 2007
Dezvoltarea unui parteneriat de excelenţă pentru crearea unui sistem inteligent şi
interactiv de management al relaţiei administraţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
Director- prof.univ dr. Armenia Androniceanu
Valoare 200000RON, CEEX modul 3
Promovarea parteneriatelor de tip abc <administraţie -bune practici - cetăţeni>
pentru susţinerea integrării României în spaţiul administrativ european
Director- prof.univ dr. Profiroiu Marius Valoare 200000RON,
CEEX modul 3 , cod 210/2006
Model cultural specific al IMM-urilor romanesti in contextul managementului
cunoasterii
Etapa 1 Determinarea transformarilor intervenite in managementul IMM-urilor in
contextul trecerii la managementul cunoasterii
Director prof.univ.dr Popa Ion
Valoare 2000000 RON
Program 4- Parteneriate in domenii prioritare Nr. 91043/ 18.09.2007
Managementul cunostiintelor in sectorul IMM-urilor
Etapa 1 Evaluarea riguroasa a stadiului de dezvoltare a IMM-urilor din Romania
Director prof.univ.dr Popa Ion
Valoare 85000 RON
CNCSIS cod 1162/2007
Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor umane din Romania
in contextul Spatiului European al invatamantului superior pentru asigurarea
euro-carierelor profesionale
Director- prof.univ dr. Viorel Lefter
CEEX modul 3 Nr.217
Valoare 190000 RON
Modele de analiza economico-financiara ale impactului masurilor de reforma din
sistemul public de sanatate
Director- prof.univ dr. Stancu Ion
Valoare 1200000 RON
Proiect CEEX-modulul I nr.5172/2006
Promovarea parteneriatului ECEL pentru dezvoltarea programelor de invatare
continua in viziunea economiei bazate pe cunoastere
Coordonator institutional ASE -prof.univ dr. Ion Verboncu
Valoare 180500 RON
CEEX modul 3 Nr.229

Responsabil stiintific

2007-2009

Director de proiect

2009-2010

membru

2006-2008

membru

2006-2008

membru

Oct 2007-martie
2008

membru

2007

2006-2008
membru

2006-2008
membru
2006-2008
membru

Experiente in proiecte cu mediul de afaceri
Indica
tiv

F1
F2

Alina Profiroiu membru
Alina Profiroiumembru

F3
Alina Profiroiumembru
F4

Titlu contract

Calitatea in
proiect

Alina Profiroiumembru
( evaluator

Reproiectarea sistemului de management la
“SC.STARMED General”
Director- prof.univ dr. Marius Profiroiu
Impactul aderarii la UE
asupra instrumentelor structurale
Director- lect.univ dr. Nica Elvira
Analiza TSOP a activităţii economice a SC.
Mecanica Ceahlău şi strategia de eficientizare
a procesului investiţionale –analiza şi
evaluare situaţiei economice-financiare a
firmei
Director : prof.dr. Stoian Marian
Managerul de proiect –principal factor de
absorbţie eficientă a fondurilor comunitare

Pentru Centrul Regional de Formare pentru
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Cod Contract

Valoare

An
realiz.

857/01.08.2005 –
2786/4.08.2005

11500
RON

2005

nr.586/3.08.2005
ASE 28.09.2005

11500
RON

Nr.7/11.02.2008
Termen
15.07.2008

15000
RON

PHARE RO
2004/016772.04.02.803,
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2005

2008

2007-2008

competente
profesionalestandardul
ocupational M38
-Manager de
proiect)
F5
F6

F7

Alina Profiroiumembru
Alina Profiroiumembru

Alina Profiroiumembru

F8

Alina Profiroiumembru

F9

Alina Profiroiuformator politici
publice pentru
personalul de
executie

administratia locala - Bucuresti

Adaptarea Schemei Tinerilor profesionişti la
nevoile de reformă ale funcţiei publice –
pentru European Consultants Organisation

PHARE RO 2006/
018147.01.03.01.05
Transparenta decizionala –indicator al bunei Asociatia Romana
guvernari locale
a Tinerilor cu 45000
Proiect finantat de catre Agentia de Strategii
Initiativa
RON
Guvernamentale
69/10/2009
Director Irina Popescu
Managementul serviciilor imobiliare în
contextul crizei actuale – ( incheiat cu firma
Contract nr.59/
SC GG SKY Imobiliare Invest)
17.07.09
Director : lect.dr. Comanescu Mihaela
„Analize urbane şi studiu de oportunitate
privind amplasarea unui centru de cercetări
medicale în zona. Str. Serban Voda,nr. 210218, sect.4, Bucuresti”, ) in calitate de
Nr. contract:
Valoare: 42.8
executant si SC.EUROPEAN
68/24.09.2009
00 RON
DEVELOPMENT&CONSTRUCTION
COMPANY SRL. Bucuresti in calitate de
beneficiar.
director de proiect - conf.dr. Alpopi Cristina
Procese decizionale eficiente la nivelul
administrației publice locale din România
Beneficiar proiect – Unitatea de Politici
PODCA cod SMIS
publice din Ministerul Administratiei si
2284
Internelor
Pentru Centrul de Consultanta si Studii
Europene

Data

Feb-martie
2009
2009

Iulie 2009iulie 2010

15.10
.2009 –
15.02.
2010

10-21 ian
2011

Semnatura

10.03.2018
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