
CURRICULUM VITAE 

 

1. Nume:   PROFIROIU  

2. Prenume:   ALINA GEORGIANA 

3. Data şi locul naşterii:  15.10.1973, BUCUREŞTI 

4. Cetăţenie:  ROMÂNĂ 

5. Stare civilă:  CĂSĂTORITĂ, 1 copil  

6. Studii:  

Instituţia 
Colegiul Naţional  

Sf. Sava 

Academia de Studii 

Economice,  

Facultatea de 

Management 

Universitatea de 

Stiinte Sociale, 

Toulouse 

 

Perioada:  1988-1992 1992-1997 1997-1998 

Grade sau diplome 

obţinute 

Diplomă de 

bacalaureat 
Diplomă de licenţă 

Certificat de atestare 

de urmare a cursurilor 

de studii specializate 

DESS Administration 

Locale 

Instituţia 

ASE Bucureşti, 

Catedra UNESCO 

Research Triangle 

Institute -USA 

      

ASE Bucureşti, 

Departamentul pentru 

pregătirea personalului 

didactic 

Perioada 1997-1998 Mai 2002 2002 

Grade sau diplome 

obţinute 

Diplomă de studii 

aprofundate: 

Strategia schimbării 

şi dezvoltării 

intreprinderii  

Diplomă  

Formare formatori in 

administraţia publica 

Certificat de absolvire 

a Programului de 

studii postuniversitare 

de psiho-pedagogie 

Instituţia Academia de Studii 

Economice 

Universitatea 

Nationala din Irlanda , 

Galway 

Fiatest Centru 

Educaţional 

 

Perioada:  1999-2003 1 aprilie-30 iunie 2006 Dec 2007-ian 2008 

Grade sau diplome 

obţinute 

Diploma de doctor in 

economie 

Certificat de absolvire 

Summer School 2006 

„ Policy and Planning 

Evaluation” 

Certificat de absolvire 

a Programului de 

perfecţionare pentru 

ocupaţia de Evaluator 

de competenţe 

profesionale  

Instituţia  Academia de Studii 

Economice 

Academia de Studii 

Economice 

 

Perioada:   Iunie 2010 oct 2011-iunie 2013 

Grade sau diplome 

obţinute 

 Diploma curs de 

formare continua 

Diploma de Master in 
domeniul economie si 

afaceri internationale   



“Managementul 

educatiei la 

distanta” 

 

Comunicare in limba 

engleză pentru 
predare și cercetare 

economică  
 

 

7. Titlul ştiinţific: doctor in economie 2003, specializarea Economie 

Titlul : Modernizarea serviciilor din economia publică 

 

 

 

8. Experienţa profesională: 
Perioada:  

 
1998-1999 1999-2001 2001-2003 

Locul: Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: Centrul Teritorial de 
Perfecţionare a 

Funcţionarilor 

Publici 

Academia de Studii 
Economice, catedra 

de Management 

Academia de Studii Economice, 
Catedra de Management, Catedra 

de Administraţie şi Management 

Public 

Funcţia: Colaborator – 

expert consultant 
Preparator universitar Asistent universitar 

Descriere:  Discipline predate: 

Introducere în 
administraţia publică, 

Administraţie publică 

comparată 

Discipline predate: fiscalitate 

locală, Economia sectorului 
public, , Politici economice 

europene Introducere în 

administraţia publică 

Perioada:  
 

Oct. 2003-ian.2008 2004-2013 2003-2010 

Locul: Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: Academia de Studii 
Economice, Catedra 

de Administraţie şi 

Management Public 

Academia de Studii 
Economice, Catedra 

de Administraţie şi 

Management Public 

Organismul de certificare în 

domeniul managementului 

calităţii- Simtex S.A 

Funcţia: 

Lector universitar 

- Membru în Biroul 
Catedrei de 

Administraţie şi 

Management Public 
- Director al 

programului de master 

„Administraţie şi 

integrare europeană” 

Colaborator-  Expert în 
administraţia publică  

Descriere: Discipline predate: 

Teoria ştiinţei 

administrative, 

Bazele 
administraţiei 

publice 

Gestiunea 
colectivităţilor 

locale, Guvernare 

Organizarea 

cursurilor, elaborarea 

bugetului si 

intocmirea 
documentatiilor 

pentru acreditarea 

Programului  de 
master  

Participare la comisii de 

certificare  pentru Primaria sector 

4,   Directia Taxe si Impozite 
locale Sector 4 



modernă , Instituţii 

şi politici europene, 
Managementul 

instituţiilor publice 

Perioada  Ian2008-sept2014 Oct 2014-prezent  

Institutia Academia de Studii 
Economice, Catedra 

de Administraţie şi 

Management Public 

Academia de Studii 
Economice Bucuresti, 

Departamentul de 

Administraţie şi 

Management Public 

 

Functia Conferentiar 

universitar 

Profesor  universitar 
 

Descriere Discipline predate Discipline predate  

 Teoria ştiinţei 

administrative,  

Bazele 

administraţiei 

publice, 

Guvernanta 

europeana 

Administraţiei 

publică locală la 

nivel european 
 

Teoria ştiinţei 

administrative,  

Bazele 

administraţiei 

publice, Guvernanta 

europeana 

Administraţiei 

publică locală la 

nivel european 
 

 

 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice Bucureşti, 

Departamentul de Administraţie şi Management Public, profesor universitar din 

octombrie 2014 

 

   Discipline predate : Teoria ştiinţei administrative,  Bazele administraţiei publice, 

Guvernanta europeana ,  Instituții și Politici europene,  Administraţiei publică locală la 

nivel european 

 

10 . Vechime la locul de muncă actual: 16 ani 

 

11. Membru al asociaţiilor profesionale: 

- membru al Asociaţiei Europa , de pe lângă Consiliul Europei 

- membru al Asociaţiei Romane de Ştiinţe Regionale  

- membru individual al Regional Science Association International 

- membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Tehnicienilor , Experţilor si Cercetătorilor  

in  domeniul serviciilor publice de interes general 

-membru în  Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice (CCASP) din 2006  

 

12. Limbi străine cunoscute: Franceză, Engleză 

13. Experienţă specifică:  



- director al programului de master „Administraţie publica şi integrare europeană”( 

elaborarea bugete si state de functii, programare cursuri) 

- expert administratie publica  – participare in echipe de audit  pentru certificare in 

domeniul  Managementului calităţii la organismul de certificare Simtex S.A. din 2003 

 - evaluator in domeniul politicilor si programelor publice , din 2006, atestat de 

Ministerul Finantelor Publice si Asistenta Tehnica pentru Programare , Monitorizare si 

evaluare , in proiectul PHARE  RO 2003/005-551.03.03.04  

- organizare cursuri post-universitare in domeniul administraţiei publice împreună cu 

Centrul Regional de Formare a Funcţionarilor publici si Aleşilor locali Bucureşti 

- evaluator competenţe profesionale pentru functia de manager de proiect ( standardul 

ocupaţional M38), Certificat eliberat de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi 

Atestare in 7.07.2008, obţinut în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-772.04.02.803, 

componenta / Managerul de proiect –principal factor de absorbţie eficientă a fondurilor 

comunitare  

- expert recrutare şi selecţie  în cadrul proiectului PHARE RO 2006/ 018-

147.01.03.01.05  -Adaptarea Schemei Tinerilor profesionişti la nevoile de reformă ale 

funcţiei publice(februarie-martie 2009 ), din partea European Consultants Organisation, 

avand ca beneficiar Institutul National de Administrație Publică 

- expert politici publice in cadrul proiectului Programe de pregătire postuniversitară 

adaptate la nevoile din administraţia publică românească – participare in calitate  de 

expert la elaborarea metodologiei de evaluare a nevoii de formare a functionarilor 

publici, elaborarea suporturilor de curs in domeniul politicilor publice,  proiect 

PODCA – cod SMIS 1315, aprilie 2009 - aprilie 2011 

- evaluator la Oficiul National al Burselor pentru Strainatate ( 2005) 

 - membru al Comisiei de acordare a gradelor didactice in invatamantul preuniversitar( 

2004, 2005, 2011) 

- membru în Colectivul de redactie al Revistei Administraţie şi Management Public, 

revistă acreditată CNCSIS, categoria B+; 

- 2010-2011- Membru in grupul tinta pentru elaborarea Codului administrativ al 

Romaniei - Proiect Un cadru legislativ mai coerent pentru o administratie publica mai 

eficienta PODCA cod 2989 , participare la intalnire de lucru pentru elaborarea Codului 

administrativ 

2011- Membru in Comitetul de evaluare a proiectelor inscrise in Competitia celor mai 

bune practici in administratia publica din Romania, Pilonul II Imbunatatirea serviciilor 

publice prin managementul orientat spre satisfacerea beneficiarului ( 9-30sept 2011) 

organizata de catre Agentia Nationala a functionarilor Publici 

2015- Membru in grupul de lucru pentru elaborarea Codului administrativ al Romaniei -  

 

Initierea /Dezvoltarea unor programe de studii / cursuri universitare 

 

-In perioada 2007-2009 am fost formator in cadrul Programului post-universitar de 

specializare –Managementul administratiei publice locale (durata de 180 de ore) pentru modului 

Reforma administratiei si integrarea europeană ,  

- din anul 2010 m-am ocupat de coordonarea acestui program de formare continuă, si am 

fost formator pentru Sub-modul Administratia publica locala la nivel european. 



  -In  2010, am participat alături de Hogye Mihaly și  Bogdan Andrei Moldovan la 

dezvoltarea curriculei și suportului de curs Economie si finanțe publice  din cadrul  Programului  

postuniversitar - Managementul Administratiei Publice- de la  Universitatea Babes-Bolyai Cluj, 

în cadrul unui proiect finanțat prin PODCA(cod SMIS 1566) ,. 

- În perioada septembrie 2009- septembrie 2011 am participat la initierea Programului  

post-universitar de specializare Managementul politicilor publice ( durata 180 ore),  fiind 

expertul în politici publice, alături de echipa de management a proiectului Programe de pregătire 

postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică românească( PODCA cod SMIS 

1315), al cărei beneficiar a fost ASE Bucuresti ).  In cadrul acestui proiect, am  participat în 

calitate de expert la evaluarea nevoilor de formare ale personalului din administraţia publică, la 

elaborarea suporturilor de curs destinate  modululelor de pregătire postuniversitară în domeniul 

politicilor publice si am fost formator pentru modulele Introducere in studiul politicilor publice  

si Formularea unui document de politica publica : practica din România si experienţe europene. 

- in anul universitar 2005-2006 am dezvoltat suportul de curs pentru disciplina 

Finante locale si Descentralizare pentru masterul Managementul Intreprinderilor si al 

Teritoriului din cadrul Facultatii de Management, ASE Bucuresti impreuna cu Universite 

D’Artois , Arras Franta, Facultatea de Economie , Administratie si Stiinte Sociale  

- am participat la dezvoltarea programului de licență cu dublă diplomă româno-

franceză Administration Economique et Sociale, derulat de către ASE Bucuresti si Centre 

universitaire Jean-François Champollion et l'Université des Sciences Sociales - Toulouse 

1, France 

 

 

14. Specializări şi calificări:  

 Iunie 1996 stagiu practic la Casa de Asigurari de Sanatate din 

departamentul Haute Garonne, Franta 

 februarie-iunie 1998  - stagiu practic la Primaria orasului Toulouse, Franta 

 februarie1999   -   Participare la atelierul organizat de catre USAID si 

Guvernul Romaniei in vederea implementarii  Legii finantelor locale nr.189/1998 

 iunie 2000    - Institutul de Studii Politice şi Universitatea de Stiinţe 

 Sociale Toulouse , Facultatea de Administratie Economica si Sociala 

 Februarie 2001 -Participare la training-ul  Formare Formatori si la atelierul  

Întărirea capacitatii administratiei  locale organizate de Institute for Housing and  

         Urban Development Rotterdam – Olanda 

 aprilie 2001- Participare la atelierul Descentralizarea fiscala organizat de  

        Research Triangle Institute International  (RTI) – USA 

 iunie 2001    - Institutul National de Administratie Publica Madrid, 

Universitatea Carlos III Madrid, Primaria orasului Madrid , Ministerul  

Administratiei publice din Spania 

 septembrie 2002   Centrul de Formare si Studii pentru administraţia publica – 

Formez , Roma, Scoala Superioara de Economie si de Finante – Roma, 

Universitatea    Internationala  de Studii Sociale  Luiss –Roma, Universitatea 

de Studii din Florenta  



 iunie  2002 - Participare la atelierul Institutionalizarea procesului de instruire 

a  administratiei  publice locale din Romania - Formare Formatori pentru 

instructorii   Centrelor Regionale de  Formare Continua pentru administratia 

publica 

 aprilie –iunie 2006 – Obtinerea certificarii in domeniul evaluarii politicilor si 

programelor ,de catre Ministerul Finantelor Publice si Asistenta Tehnica 

pentru Programare , Monitorizare si evaluare , PHARE Project RO 2003/005-

551.03.03.04  

 ●   aprilie 2006 , stagiu de cercetare Universitatea Carlos III, Madrid  

 septembrie 2006, stagiu de documentare,  Kentucky University, Martin  

School of Public  Policy and Administration, SUA 

 aprilie –mai 2008 , stagiu de documentare la Universitatea din Louvain , 

Facultatea de Stiinte Economice, Sociale si Politice , Belgia  

 ianuarie-februarie 2009  - Stagiu de documentare şi cercetare la Monash 

University, Melbourne , Australia  

 14-20 iunie 2010 – stagiu de documentare la Madrid ( Universitatea Carlos 

III, Universitatea Complutence, Primaria Madrid, Comunitatea Autonoma din 

Madrid, Institutul National de Administratie Publica  –INAP ) 

 8 august- 5 septembrie 2010-  stagiu de documentare University of Kentucky, 

Martin  School of Public  Policy and Administration, SUA 

 31aug-4 Sept 2015 participare la vizita de studiu organizata de catre Institute 

for Non-Profit- and Public Management, University of Applied Sciences 

Northwestern Switzerland  in cadrul  Proiectului de dezvoltare instituțională 

:The strategy "Cooperation of ASE, ASEM and FHNW-NPPM", finanțat in 

cadrul SCOPES Programme.  

 
 

15. Premii şi distincţii 

2011- Premiul pentru performanţe în cercetarea managementului resurselor umane, 

acordat de Asociaţia Generală a Economiştilor din România pentru lucrarea “Studiul 

Nevoia de formare profesională a personalului din administraţia publică “, apărută la 

Editura Economică , 2010 

2010 – Diplomă de Excelenţă pentru merite deosebite îndrumarea studenţilor pe 

parcursul anilor universitari , acordat de către Promoţia 2010 a Facultăţii de 

Management, specializarea Administraţie Publică din ASE Bucureşti 

2006 – Diploma pentru debut în cercetarea ştiinţifică pentru anul 2005 

 

16. Participare la proiecte: 

 

 

Experienţa acumulată în alte proiecte naţionale/international de cercetare in calitate de director sau 

responsabil institutional din partea ASE sau coordonator din partea ASE: 

Denumire proiect Perioada  Functia detinuta 

Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor reformei administraţiei publice 

asupra procesului de integrare in UE din perspectiva reducerii 

decalajelor de dezvoltare între regiunile economice ( ACCECAPI), 
Programul 4 al PNCDI – Parteneriate în domenii prioritare, 91-035/ 2007 

2007-

2010 

Responsabil 

stiintific  

Director 



 

693/ 14.09. 2007 
Valoare 1980000 RON 

RIES- Reţeaua incubatoarelor de economie socială-aboradre 

strategică a dezvoltării resurselor umane 

Cod contract: POSDRU 53606 

 

 

2011-

2013 

Expert pe termen 

lung  

Responsabil 
institutional din 

partea ASE 

Sistem robotizat superflexibil – Program CORINT/ EUREKA – Proiect 

international  

Cod contract: E/3168, CTR 36/2006 

Valoare: 450.000 RON 
 

 

2006 Responsabil 

institutional din 

partea ASE 

Bazele celulare si moleculare ale influentei modificarilor tubului 
seminifer asupra procesului de imbatranire –studiu la om si 

experiment 

Cod contract: Program 4- Parteneriate in domenii prioritare 41-015/2007, 

694/14.09.2007 
Valoare: 2000000 RON 

2007-
2010 

Responsabil 
institutional din 

partea ASE 

 

Programul/Proiectul Perioada Functia 

1.Cercetări privind abordarea ecosistemică a dezvoltării durabile la 

nivel administrativ-teritorial, CNCSIS, Tip A, Nr. 2551 

 

34683/2005,            2551/19.04.2006 

Faza II : Elaborarea unui concept si model propriu de dezvoltare durabila prin 

abordarea ecosistemica la nivel administrativ -teritorial 

FAZA III: Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului pe baza 

conceptului, modelului şi metodologiei elaborate în faza a doua 

Director- conf.univ dr.  Maricica Stoica 

Valoare 115000 RON 

2004 – 

2006 
membru 

2. Reproiectarea sistemului managerial la S.C. STARMED 

GENERAL S.R.L., nr. 857/01.08.2005 – ASE, 2786/04.08.2005 – 12, 

director  conf.univ Marius Profiroiu 

2005 membru 

3.Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra instrumentelor 

structurale, contract nr. 586/03.08.2005, director lect. dr. Nica 

Elvira  

2005 membru 

4.Reducerea corupţiei – condiţie pentru integrarea în N.A.T.O. şi U.E 
Faza 1. – model cantitativ pentru estimarea efectelor corupţiei asupra 

procesului de integrare euroatlantică”, 

Director- prof.univ dr Andrei Tudorel 

CNCSIS Tip A    Cod: 1136, Nr.contract 27662/14.03.05 
Valoare 140000 RON 

2005-

2007 
membru 

5. Evaluarea reformei serviciilor publice în România,proiect CEEX modul 

I 
 Director Catalin Baba-UBB Cluj 

2006-

2008 
membru 

6.Promovarea parteneriatelor de tip abc <administraţie -bune 

practici - cetăţeni> pentru susţinerea integrării României în spaţiul 

2006-

2008 
membru 



administrativ european:”PPABC” ,  proiect CEEX- modul III , 

210/2006, Director prof univ.dr . Marius Profiroiu 

7. Dezvoltarea unui parteneriat de excelenţă pentru crearea unui 

sistem inteligent şi interactiv de management al relaţiei 

administraţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri 

Proiect CEEX modul III, Director prof univ.dr . Armenia 

Androniceanu 

2006-

2008 
membru 

8.Armonizarea calificarilor cu oferta de pregatire a resurselor 

umane din Romania in contextul Spatiului European al 

invatamantului superior pentru asigurarea euro-carierelor 

profesionale, CEEX -modul III,  Director. Prof.univ.dr. Viorel 

Lefter 

2006-

2008 
membru 

9. Modele de analiza economico-financiara ale impactului masurilor de 

reforma din sistemul public de sanatate.  Proiect Ceex-modulul I  

nr.5172/2006,  
 

Director- prof.univ dr. Stancu Ion 

Valoare 1200000 RON 

2006-2008 membru 

10.  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 
CNCSIS ,  cod 1162/2007 

Valoare 85000 RON 

2007 membru 

11.Analiza cantitativă şi calitativă e efectelor reformei administraţiei 

publice asupra procesului de integrare in UE din perspectiva reducerii 
decalajelor de dezvoltare între regiunile economice ( ACCECAPI), 

Programul 4 al PNCDI – Parteneriate în domenii prioritare, 91-035/ 2007 

 

2007-2008 membru 

12. Promovarea parteneriatului ECEL pentru dezvoltarea programelor de 

invatare continua in viziunea economiei bazate pe cunoastere, proiect 

CEEX- modul III,nr.229 

Coordonator institutional ASE -prof.univ dr. Ion Verboncu  
Valoare 180500 RON 

2006-

2008 
membru 

13. Model cultural specific al IMM-urilor romanesti in contextul 

managementului cunoasterii, Program 4- Parteneriate in domenii prioritare 

Nr. 91043/ 18.09.2007 
Etapa 1 Determinarea transformarilor intervenite in managementul IMM-

urilor in contextul trecerii la managementul cunoasterii 

Director prof.univ.dr Popa Ion 
Valoare 2000000 RON 

Oct 2007/ 

martie 2008 membru 

14..“Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din 

administraţia publică românească”, Ctr. nr. 10/8.04.2009, PODCA 

cod SMIS 1315, 

2009-

2011 
membru 

15.    Educaţia şansa noastră pentru un viitor comun!, POSDRU  

91/2.2/S/62220 

 

Beneficiar : Asociatia Gedeon 

2010-

2011 Expert  termen scurt 



 

 

16. .Educaţia şansa noastră pentru viitor !  POSDRU cod 

91/2.2/S/62447 

Beneficiar : Asociatia Gedeon 

Director de Proiect: Irina Conduruta 

 

2010-

2011 
Expert termen scurt 

17.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 

 

Responsabil institutional ASE : prrof.dr. Daniela Luminita 

Constantin 

2011-

2012 
membru 

18. Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia 

publică POSDRU /86/1.2/S/60072 

Activitatea nr. 3  Realizarea unei analize comparative a cinci programe 
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 

2010-

2011 
Expert termen lung 

Proiecte de dezvoltare institutionala  
Proiectul de dezvoltare instituțională :The strategy "Cooperation of ASE, 

ASEM and FHNW-NPPM", finanțat in cadrul SCOPES Programme.  
Solicitant: the University of Applied Sciences and Arts Northwestern 

Switzerland – School of Business FHNW, Institut Nonprofit- and Public-

Management (NPPM), Basel Elveția. Parteneri: Bucharest Academia de 
Studii Economice din Bucuresti si  Academia de Studii Economice 

Moldova, School of Economics and Law. 

 

2014-

2015 

  Coordonator echipa 

masteranzi in vizita de 

studiu in Elvetia 

Proiectul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul 

administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere 

şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite” 

Contract POSDRU/156/1.2/G/136147  
 

2014-

2015 
Expert termen scurt 

Proiectul :Program postuniversitar in Managementul Administratiei 

Publice-  
Solicitant Universitatea Babes-Bolyai Cluj, ASE Partener 1-   

PODCA – cod SMIS 1566 

2009-

2011 

Expert pentru Modulul : 

Economie si finante locale 

MANPRACT- Practica economica pentru studenti – vector 

determinantal insertiei pe piata fortei de munca 

POSDRU /109/2.1/G/8143 

Director . prof.univ.dr. Popa Ion 

 

2012-

2013 
Expert termen scurt 

Profesionalism la nivelul direcțiilor județene de statistică  , PODCA 

15966 

Director de proiect: lect.dr. Laura Marinas  

2011-

2012 

Expert formator Modulul 

Managementul institutiilor 

publice 

Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere – 

BDSC  
Feb 2013 

Expert termen scurt –

referent oficial la 



Proiect POSDRU /88/1.5/S/63181  derulat de catre Scoala Nationala 

de Studii Politice si Administrative ( SNSPA) 

sustinerea conferintei de 

incheiere a proiectului  

Adaptarea colectivitatilor locale in contextul integrarii europene – 

ADAPT  Administratie publică 

PHARE – Tempus IB 14210-99 

1999-

2002 
Expert  

Adaptarea Schemei Tinerilor profesionişti la nevoile de reformă ale 

funcţiei publice –pentru  European Consultants Organisation 

Beneficiar: Institutul National de Administrație Publică 

PHARE 

RO 2006/ 

018-

147.01.03

.01.05 

      Expert-Evaluator ( 

februarie-martie 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu 

realitatea. 

  

 

 

Data completării: 

24.02.2016        Semnătura 

 
 

               
 

 
 


