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INFORMAŢII PERSONALE Simion ILIE 
 

  

 Bucureşti,  

simion.ilie@gmail.com; www.simion-ilie.ro  

Sexul Masculin | Data naşterii 25/06/1979 | Naţionalitatea Română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

POZIŢIA DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

PROFIL 

În prezent, coordonează activitatea complexă de achiziții publice la Ministerul Finanțelor unde 
realizează achizițiile centralizate în domeniul IT&C pentru două centre de date mari. 
Este certificat internațional PMP (Project Manager Professional) și absolvent al unui Master 
făcut în Franța la o universitate aflată în top 100 cele mai bune din lume. Face parte din 
organismul de evaluatori externi pentru proiecte comunitare al Agenției Naționale Erasmus+. 
Vorbește fluent franceză, are o bună cunoaștere a limbii engleze și este trainer autorizat în 
domeniul managementului proiectelor, achizițiilor publice și comunicării. 
A inițiat și implementat cu succes numeroase proiecte cu bugete de până la 5 milioane de 
euro, conducând echipe complexe de până la 100 de experți.  

Oct. 2018 -  prezent Director General Adjunct 
 

Ministerul Finanțelor 
Bld. Libertății, nr.16, Sector 5, București 

  Coordonarea departamentului de achiziții publice  care realizează proceduri 
centralizate de achiziții publice (în principal în domeniul IT&C) cu un buget anual de 
peste 30 milioane euro; 

 Coordonarea specifică a procesului de transformare digitală a activității de achiziții 
publice; 

 Contribuție la modificarea legislației privind achizițiile publice; 

 Administrație Publică 

Apr. 2014 - prezent Evaluator proiecte  
 Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației si 

Formarii Profesionale 
Splaiul Independenței, nr.313, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica 

  Evaluarea proiectelor Erasmus+ depuse în cadrul acțiunii cheie KA1 
 Evaluarea proiectelor Erasmus+ depuse în cadrul acțiunii cheie KA2 
 Evaluarea produselor de proprietate intelectuală 

 Evaluare Proiecte/Sectorul public 

       Mart.  2014 – prezent Evaluator extern 

 Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
 Evaluarea profesională anuală a funcționarilor publici cu statut de Manager Public 

 Analiza documentelor specifice (fișă post, rapoarte de activitate, evaluări interne etc) 
 Întocmirea rapoartelor de evaluare externă 
 Soluționarea contestațiilor 

 Evaluare Resurse Umane/Sectorul public 

Oct. 2016 -  Oct. 2018 Consilier superior 
 

Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) – Ministerul Finanțelor Publice 
Bld. Mircea Vodă, nr.44, Sector 3, București 

  Pregătirea și efectuarea de misiuni de verificare la fața locului (achiziții publice, 
eligibilitate etc) la autoritățile de management responsabile cu programele 
operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană 

 Monitorizarea constatărilor ACP în vederea asigurării unor măsuri 
corective/preventive adecvate la nivelul proiectelor verificate; 

 Administrație Publică 
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Mar. 2018 -  Dec. 2019 Trainer 

 Institutul Național de Administrație 

  Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire în domeniul achizițiilor publice 

 Formare profesională continuă 

Feb. 2018 -  Dec. 2018 Evaluator extern 

 Regiunea autonomă Sardinia 

  Evaluarea propunerilor de proiecte depuse în cadrul programului "Instrumentul 
european de vecinătate și cooperare transfrontalieră" (ENI CBC) pentru bazinul 
Mării Mediterane 

 Proiecte finanțate din fonduri europene 

Apr. 2010 -  Oct. 2016 Președinte / Manager de proiect /Trainer 
 

Asociația „EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere” 
  Coordonare planificare strategică; 

 Coordonator al Centrului de formare autorizat 
 Susținerea de cursuri și workshop-uri în domeniile de expertiză; 
 Inițierea și implementarea de proiecte cu focus pe domeniul educației (ex.  Proiectul  

IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere – Scopul principal – Implicarea a 
peste 700 de elevi și 200 de profesori în firme de exercițiu) 

 ONG/IT&C/Consultanță proiecte/Formare profesională continuă/Project management 

Iul. 2009 – Dec.  2015 Manager proiect 
Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” Bucureşti 
 Planificarea și completarea cererilor de finanțare pentru mai multe proiecte în 

valoare de peste 10 milioane de euro; 
 Coordonarea generală a implementării mai multor proiecte cu echipe complexe de 

până la 100 de experți;  
 Gestionarea bugetelor mai multor proiecte câștigate (peste 8 milioane euro) 
 Asigurarea relației cu autoritatea contractanta și ceilalți actori interesați ai proiectului 
 Director centru de evaluare competente  
 Coordonarea specifică a activității de dezvoltare software din partea clientului, pe 

baza standardului PMI și folosind o metodologie hibrida agilă (ex. aplicație web 
scalabilă complexă utilizată în principal pentru recrutare cu 12 module funcționale) 

Project Management/Proiecte finanțate din fonduri europene 

Aug. 2008 – Dec. 2014 Președinte / Expert comunicare  
Asociația Beneficiarilor Bursei Speciale Guvernul României (ABBSGR) 
 Conducerea executivă a asociației 
 Reprezentarea intereselor asociației în relațiile cu terții 
 Activități de advocacy 
 Implicarea în proiectele asociației ( ex. proiect PROFIN, co-finanţat prin FSE, 

implementat de un consorțiu format din 3 parteneri : ASE Bucuresti, BRD-Groupe 
Société Générale, ABBSGR) 

ONG/ Consultanță proiecte/Comunicare/Management de proiect/ Advocacy 

Aug. 2008- Iun. 2009 Cercetător ştiinţific / Şef departament de comunicare şi analiză media 

Institutul de Studii de Opinie și Marketing 

 Conceperea strategiei de comunicare pentru instituție și pentru clienți 
 Analiză avansată a mass-media (lexicometrie, analiza cantitativa) 
 Organizare sesiuni de focus grup 
 Analiza si raportare pe baza datelor cantitative de teren. 

Marketing comunicare internă/externă – Cercetare științifică - Management 

Sept. 2003 – Sept. 2006 Profesor de Limba și literatura română  
Colegiul Tehnic ”Traian” Galați 

 Pregătirea şi susţinerea cursurilor de limba şi literatura română/franceză 
 Participare în comisia de evaluare la Bacalaureat 
 Coordonare birou de proiecte (Phare și Comenius) 

Învățământ/Instituție publică 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Sept. 2019 Program internațional scurt – Conduire le changement dans l’Administration  

 Ecole Nationale d’Administration, Paris, Franța  

Ian. 2016 Master Class – Politici publice în educație  

 Institutul de Studii Populare & Fundația Hanns Seidel  

Mar. 2015  Evaluator de furnizori si programe de formare  

 FiaTest, Bucuresti  

Dec. 2013  PMP (Project Manager Professional)   

Project Management Institute – Romanian Charter 

Oct. – Nov. 2011 Formator de formatori  

Fundația ”Casa de Meserii a Constructorilor”, București 

Iun. – Iul. 2011 Manager Proiect   

 Asociația Salvați Dunărea și Delta  

Mar. – Iul. 2008 Manager Public  

Institutul Național de Administrație București 

 Accesarea instrumentelor structurale 
 Management public și servicii publice 
 Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică 
 Management Financiar 
 Politici Publice  
 Tehnici de negociere la nivel european 

Sept. 2007 – Iun. 2008 Master II în Comunicare Publică – Șef de promoție 
  
(EQF nivel 7) 

Universitatea „PAUL SABATIER” Toulouse 3 în colaborare cu Universitatea de Științe 
Sociale Toulouse 
 Teorii moderne de comunicare 
 Concepție și implementare strategii de comunicare  
 Analiza și concepția produselor de comunicare în diferite domenii – corporate, turism, 

cultura, sport, etc. 
 Tehnologia informației 

Sept. 2006 – Iun. 2007 Master I Expert Informație și Comunicare – Șef de promoție  (EQF nivel 7) 

Universitatea „PAUL SABATIER” Toulouse 3 în colaborare cu Universitatea de Științe 
Sociale Toulouse 
 Comunicare publică, dispozitive de democrație participativă 
 Semiologie 
 Multimedia 
 Metode de cercetare cantitativă și calitativă 
 Lexicometrie și analiză media, publicitate  

2000 - 2004 Licențiat în Științe Administrative / Diplomă de licență  (EQF nivel 6) 

Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galați – Facultatea de științe economice și 
administrative – cursuri de zi 

 Drept administrativ și privat 
 Micro și macro-economie 
 Managementul serviciilor publice 
 Management financiar & Finanțe publice (buget, fiscalitate) 
 Gestiunea Resurselor Umane 
 Relații publice, comunicare, protocol 

+ Modulul Psiho-Pedagogic pentru predarea disciplinelor socio-umane 

2001 - 2002 Administrație Economică și Socială  / Diplomă se Studii Universitare Generale   

Universitatea de Științe Sociale Toulouse 

 Drept administrativ francez, Dreptul obligațiunilor, Dreptul muncii 
 Macro-economie, Statistică, Sociologie 
 Informatică 

1998-2003 Licențiat în Filologie - specializarea Română-Franceză / Diplomă de licenţă  EQF – nivel 6 

Universitatea „DUNĂREA DE JOS” din Galaţi – Facultatea de litere, istorie şi teologie 
 Limba şi literatura română & Limba și literatura franceză 
 Lingvistică, fonetică, lexicografie, semantică, semiologie 
 Traducere specializată, tehnici de comunicare în mass-media 
 Filosofie, psihologie, pedagogie 
+ Modulul Psiho-Pedagogic pentru predarea limbii române si franceze 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

ANEXE   
 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral   

Franceză C2 C2 C2 C2 C2 

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Italiană B1 B2 B1 B1 B1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   Comunicabilitate şi adaptare socială, competențe dobândite prin interacțiunea 
directă cu persoane de diferite vârste, din diverse medii sociale ca urmare a 
experienței de profesor, manager, precum şi a sejururilor de lungă durată din 
străinătate. 

 Implicare socială dovedită prin participarea la o multitudine de acţiuni sociale în 
cadrul unor ONG-uri din ţară sau din străinătate; 

 Spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte ale 
unor organizații diverse cu activitate relevantă în sectorul public sau privat; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Aptitudinea de a coordona resurse umane şi materiale dovedită prin activitatea 
desfășurată în calitate de director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor,  
implementarea a multiple proiecte cu valori de până la 5 milioane de euro și peste 
100 de persoane coordonate, precum şi în calitate de președinte de ONG-uri 

 Capacitatea de a concepe şi organiza evenimente oficiale, workshopuri, sesiuni 
de training ca urmare a multiplelor experienţe din timpul masterului din Franţa, în 
cadrul Ambasadei României de la Londra, precum şi în cadrul experienţelor 
profesionale din România. 

 Capacitatea de a proiecta şi organiza sesiuni de formare pentru tineri şi adulţi 
dovedita atât prin experiența didactică, cât și prin proiectele de training al adulților 
în care am fost implicat. 

 

Competențe dobândite la locul 
de muncă 

 Utilizarea instrumentelor și tehnicilor managementului de proiect; 
 Managementul schimbării -  capacitatea de a lua decizii informate, bazate pe 

analiza și sinteza datelor; 
  Abilitatea de a gestiona un număr concomitent de sarcini,  de a răspunde ad-hoc 

unor solicitări și de a munci constructiv și sub stres pentru atingerea rezultatelor; 
 Gestionarea  din partea clientului a activității de dezvoltare software ; 
 

Competenţe informatice  Birou : Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher– utilizare profesională 
Programe profesionale: MS Project Management, Asana, Nextcloud; 
Webmaster - Sistem de Management de Conţinut  – Joomla, Wordpress; Prestashop 
CSS, HTML 
 Competenţe obţinute în cadrul studiilor din ţară şi din străinătate şi exersate în 

cadrul posturilor ocupate până în prezent 

Alte competenţe   Competenţe de organizare şi gestionare cercetări sociologice prin metode 
cantitative (sondaje de opinie, analiză de conţinut etc) şi calitative (moderare 
focus-grup, interviuri individuale de profunzime, etc) 

 Aptitudini de analiza, sinteză şi redactare în limba română şi franceză  
 Aptitudini de traducere şi interpretariat în şi din limba franceză  

Permis de conducere  ▪ B 

Premii/ Publicaţii Bursa guvernului francez 2007 
Bursa speciala a Guvernului României si PNUD Romania 2006 
Bursa Erasmus 2001 
Articole publicate în Revista Română de Management de Proiect sept 2013-dec 2014 

 ✓ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
✓ recomandări la cerere. 

Simion ILIE 


