IONIȚĂ ADRIAN VICTOR

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

IONIȚĂ ADRIAN VICTOR
Strada Basarabiei nr. 24, Siret, jud. Suceava
0732 430 145
ionitaadi73@yahoo.com
Sexul M | Data naşterii 14.12.1973| Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1998 – prezent

Consilier juridic
Primăria oraşului Siret, Strada 28 Noiembrie nr. 1, Siret, jud. Suceava
▪ Coordonarea activităţii juridice în cadrul instituției;
▪ Asistență și reprezentare a instituției în fața organelor judiciare (instanță, parchet, poliție, etc.);
▪ Evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor;
▪ Redactare actelor cu caracter juridic în cadrul instituției;
▪ Supervizare și consultanță de specialitate în domeniul achizițiilor publice;
▪ Colaborarea cu celelalte compartimente şi servicii în vederea asigurării legaalității procedurilor în
cadrul instituţiei
Tipul sau sectorul de activitate Administraţie publică

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2006 –2007

Absolvent masterat
Universitatea “Mihail Kogălniceanu” Iași, Facultatea de Drept
▪ Dreptul administrației locale

1997-1998

Absolvent studii postuniversitare de specializare
Universitatea București, Facultatea de Drept
▪ Drept penal – Criminologie

1993-1997

Licențiat în științe juridice – Drept
Universitatea Ovidius Constanța
▪ Științe juridice – Drept

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Engleză

A1

A2

Participare la
conversaţie
A1

Franceză

A1

A2

A1

SCRIERE

Discurs oral
A1

A2

A1

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe informatice

Permis de conducere

Proiecte

IONIȚĂ ADRIAN VICTOR

▪ Abilităţi excelente de comunicare, relaţionare, lucru în echipă
▪ o bună cunoaştere a principalelor aspecte legate de finanţările europene;
▪ cunoştinţe de legislaţie europeană;
▪ experienţa în colaborarea cu finanţatorii
▪ Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipă

▪ o foarte bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ și Internet, certificare ECDL pentru
modulele: utilizarea computerului, instrumente online, Word 2010, Excel 2010, Power Point 2010

▪ Categoria B1

Am participat la scrierea mai multor propuneri de proiecte pentru apeluri de proiecte în cadrul
Programului PHARE, Programul Operațional Regional, Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul
Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Am luat parte la implementarea și coordonarea juridică în cadrul mai multor proiecte implementate de
Primăria Siret:
▪ „Introducerea unui sistem informatizat modern pentru gestionarea eficientă a fondurilor locale în
oraşul Siret”, PHARE, valoare: 21.710 Euro – finalizat;
▪ „Oraşul Siret – o şansă în plus în situaţii de urgenţă”, PHARE, valoare: 105.800 Euro – finalizat;
▪ „Sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi centru de valorificare a deşeurilor reciclabile în oraşul
Siret, judeţul Suceava”, PHARE, valoare: 723.352 Euro – finalizat;
▪ „Elaborarea strategiei pentru dezvoltare locală durabilă a orașului Siret pe obiective strategice de
dezvoltare şi operaţionale”, PODCA 2007-2013, valoare: 849.400 lei – finalizat;
▪ “Reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriu integrat al Spitalului orășenesc Siret”, POR 20072013, valoare: 3.148.420,22 lei – finalizat;
▪ “Valorificarea potențialului turistic în zona Siret-Hliboca”, POC RO-UA-MD 2007-2013, valoare:
168.800 Euro – finalizat;
▪ “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Cultural Mihai Teliman din Siret”, POC RO-UA-MD
2007-2013, valoare: 328.800 Euro – finalizat;
▪ “Competențe pentru un succes durabil”, PODCA 2007-2013, valoare: 591.220 lei – finalizat

INFORMAΤII SUPLIMENTARE



ANEXE
copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
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