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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUMITRU IONUT-CRISTIAN  

Adresă(e) STR.Ep. Grigorie Leu,NR.26,PITEŞTI,JUDEŢUL ARGEŞ 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) cristi.d010@gmail.com 

  

Naţionalitate ROMÂNĂ 

  

Data naşterii 25.12.1972 

  

Sex MASCULIN 

  

Locul de muncă actual  

Domeniul ocupaţional 

 

Psihosociologie 

  

Experienţa profesională  

 

 

Perioada 

 

 

2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 
 

Perioada 

Expert colaborator Proiecte Europene 

Activități de recrutare, selectare și monitorizare grup țintă, supervizare echipe de experți și 

relații cu beneficiarii în diverse proiecte și contracte implementare atât pe plan local, cât si 

pe plan european 

Grupul pentru Integrare Europeană, localitatea Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș 

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș 

Universitatea din Pitești 

 

 

 

1996-2017 

 

Funcţia sau postul ocupat Lucrător în domeniul securității naționale 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Managementul securității naționale 

Numele şi adresa angajatorului UM 0711Piteşti 
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Educaţie şi formare  

  

Perioada 1992-1996 

 

Calificarea / diploma obţinută Sociopsihopedagogie/ 

Licențiat în Sociopsihologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţele socio-politice și psihologie / abilități relaționale, inteligență socio-emoțională, analiză 

comportamentală etc.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

ANI MV București, instituție academică de stat  

Perioada 2003 

 

Calificarea / diploma obţinută Managementul resurselor umane, logisticii și a tehnologiilor de informare și comunicare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementului instituţional pe linia resurselor umane, logisticii și a tehnologiilor de 

informare și comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, instituție academică de stat 

 

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 

 
 

Perioada 

 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

STUDII UNIVERSITARE 

 

 

2006 

 
 

Managementul securității naționale 

 

Specifice / Analiza și evaluarea factorilor de risc la adresa securității naționale și 

identificarea de măsuri oportune de contracarare 

 

 

ANI MV București, instituție academică de stat 

 
 

2013 
 

 

Manager de proiect 

 

Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului; 

Planificarea activităților și jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor; 

Realizarea procedurilor de achiziții; Managementul riscurilor; Managementul echipei de 

proiect; Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calității proiectului.  

 

AOA Argeș 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZĂ I 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare

scrisă 

Limba  I BINE  FOARTE BINE  BINE  BINE  BINE 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Bună capacitate de comunicare; 

- Lucru eficient în echipă, obţinut ca urmare a experienței acumulate la locul de muncă; 

   - Responsabilitate, implicare activă; 

   - Empatie cu persoanele din echipă; 

   - Auto-control în situații limită; 

   - Capacitate de a lucra eficient sub presiune; 

   - Adaptabilitate si flexibilitate; 

   - Responsabilitate.  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice    - Gândire analitică; 

   - Construirea echipelor; 

   - Comunicare; 

   - Creativitate; 

   - Adoptare de decizii; 

   - Delegare de sarcini; 

   - Focalizare pe rezultate; 

   - Influenţarea altor persoane; 

   - Căutarea şi colectarea informaţiilor; 

   - Realizarea de raţionamente logice; 

   - Managementul schimbărilor; 

   - Managementul stresului; 

   - Motivare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Lucrul facil cu mijloacele și aplicațiile IT 

  

Alte competenţe şi aptitudini Perseverenţă, comunicare, iniţiativă, adaptabilitate, seriozitate; 

Capacitate de adaptare uşoară într-un nou mediu profesional; 

Rezistenţă îndelungată în condiţii de stres; 

Stabilirea permanentă de noi obiective profesionale şi atingerea acestora prin perseverenţă 

şi muncă susţinută; 

Îmbunătăţirea prin lucru în echipă a activităţii profesionale; 

Respectarea tuturor angajamentelor şi contractelor profesionale, precum şi a principiilor pe 

care acestea le stabilesc; 

Spirit de echipă. 

  

Permis(e) de conducere Categoriile B, C, E 
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Informaţii suplimentare Căsătorit, 2 copii 

  

  

 


