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INFORMAȚII PERSONALE

IOANA VLAICU
București, România
ioana.vlaicu@imnr.ro
https://www.linkedin.com/in/ioana-vlaicu-3a793b30/

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Septembrie 2017 – Prezent

Consilier Fonduri UE (full-time)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR
Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate, Pantelimon, jud. București-Ilfov (România)
▪ Asistență și consultanță în identificarea de oportunități de finanțare în domeniul cercetării
▪ Asistență în pregătirea proiectelor de cercetare și elaborarea cererilor de finanțare pentru programe
cu finanțare națională/UE
▪ Promovarea proiectelor de cercetare și diseminarea rezultatelor acestora: organizarea
evenimentelor de diseminare, elaborarea materialelor de promovare, etc.
▪ Sprijin administrativ pe durata implementării proiectelor de cercetare
Tipul sau sectorul de activitate Institut Național de Cercetare în domeniul metalelor neferoase și rare

Ianuarie 2013 – Iulie 2017

Consultant în domeniul fondurilor europene (project-based)
București (România)
▪ Asistență și consultanță în identificarea de oportunități de finanțare, cum ar fi: FSE (POSDRU /
POCU), Erasmus+, Orizont 2020, ajutor de stat / minimis, Programul de Cooperare Elveția-România
▪ Asistență în pregătirea proiectelor și elaborarea cererilor de finanțare pentru programe cu finanțare
națională/UE, în diferite domenii
▪ Furnizarea de sprijin administrativ și expertiză pe durata implementării proiectelor pentru diferite
organizații, cum ar fi: Institutul de Economie Mondială al Academiei Române (institut de cercetări:
www.iem.ro), Asociația Mici Producători (ONG: www.miciproducatori.ro), Transeastern Power
(producător privat de energie din surse regenerabile: www.transeastern.com)
Tipul sau sectorul de activitate Consultanță în domeniul fondurilor europene

Martie 2007 – Decembrie 2012

Manager proiect / CS III (full-time)
IRECSON – Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje, București (România)
www.irecson.ro
▪ Management de proiect & Consultanță: identificarea oportunităților de finanțare prin programe
naționale/UE, cum are fi: FSE (POSDRU), Programe Naționale de Cercetare, FP7, Leonardo da
Vinci; inițierea contactelor și stabilirea parteneriatelor naționale și internaționale; elaborarea cererilor
de finanțare și a documentației suport (buget, fundamentare, etc.); furnizare de sprijin administrativ
pentru echipele de proiect pe durata implementării proiectelor
▪ Monitorizare și evaluare proiecte ale institutului în diferite domenii: 8 proiecte de cercetare PN2, 3
proiecte de consultanță PHARE și EuropeAid, 5 proiecte POSDRU
▪ Cercetare: contribuție, în calitate de cercetător (CSIII), la proiectele de cercetare în domeniul socioeconomic derulate de Institut (PN2, POSCCE); contribuție la elaborarea de rapoarte de cercetare și
analiză; evaluarea internă a rapoartelor de cercetare și analiză
▪ Expertiză tehnică: Participarea, în calitate de expert tehnic (elaborare cerere finanțare și
documentație suport, stabilire obiective, planificare activități, bugetare), în echipa de consultanți
pentru 8 proiecte de infrastructură, în cadrul Programului IMPACT, promovat de Autoritatea
Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS), și POSCCE, Axa Prioritară 2 „Creșterea
competitivității economice prin cercetare-dezvoltare și inovare”
Tipul sau sectorul de activitate Institut de cercetare și domeniul științelor economice

Octombrie 2005 – Februarie 2007

Manager proiect (full-time)
FEDES-IRECSON Fundația pentru Educație și Dezvoltare Economico-Socială IRECSON, București
(România)
▪ Managementul proiectelor educaționale europene implementate în domeniile formarea continuă a
adulților și e-learning
▪ Pregătirea cererilor de finanțare pentru programe educaționale europene, cum ar fi: Socrates
(Grundtvig), Leonardo da Vinci
Tipul sau sectorul de activitate ONG
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Septembrie 2004 – Septembrie
2005

Asistent Manager (full-time)

Februarie 1998 – Martie 2004

Asistent cercetare (full-time)

FEDES-IRECSON Fundația pentru Educație și Dezvoltare Economico-Socială IRECSON, București
(România)
▪ Asistență administrativă a managerului de departament în activitatea curentă a fundației, precum și
în implementarea proiectelor în domeniul educației adulților și e-learning
▪ Identificarea oportunităților de finanțare și a potențialilor parteneri
Tipul sau sectorul de activitate ONG

Universitatea Politehnica București, Facultatea de Chimie Industrială, Departamentul de Inginerie
Chimică, Laboratorul de Procese Unitare în Tehnologii Chimice și Biochimice, București (România),
www.upb.ro
▪ Cercetare în domeniul tehnologiilor chimice și biochimice
▪ Activitate didactică: ore de laborator în cadrul secțiilor Inginerie Biochimică și Tehnologie
Alimentară, îndrumarea studenților în vederea realizării lucrării de diplomă
▪ Identificarea oportunităților de finanțare și elaborarea cererilor de finanțare (fundamentare proiecte,
planificare, bugetare, etc.)
▪ Asistență administrativă pe durata implementării proiectelor de cercetare, monitorizare și raportare
Tipul sau sectorul de activitate Universitate / cercetare

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Septembrie 2017

Training: Proprietate intelectuală
(Certificat de participare)
CIT-IRECSON, București (România), http://cit.irecson.ro

August 2015 – Octombrie 2015

ECQA Certified Sustainability Manager – Foundation Level
Denkstatt România SRL, Timișoara (România), www.leadsus.bicero.com

Februarie 2008

Training: Microsoft Project Course – Advanced Level
(Certificat de absolvire)
CODECS, București (România), www.codecs.ro

Noiembrie 2006 – Aprilie 2007

Curs formare profesională „Management de proiect”
CODECS, București (România) și Open University (Marea Britanie), www.codecs.ro
Inițierea proiectului; Riscuri și estimări; Planificare proiect; Managementul echipei; Implementarea
proiectului; Monitorizare și control; Managementul calității; Managementul schimbării; Metode
standard

Septembrie 2005

Training: Survival Kit for European Project Management
(Certificat de participare)
Pädagogisches Institut der Stadt Wien, Viena (Austria) – Coordonator

Aprilie 2004 – Septembrie 2004

Curs formare profesională „Managementul proiectelor”
IRECSON, București (România), www.irecson.ro

Octombrie 1997 – Iulie 1998

Diplomă de studii aprofundate: Separări și purificări avansate
Universitatea Politehnica București (România), Facultatea de Chimie Industrială, www.upb.ro

Octombrie 1992 – Iulie 1997

Diplomă de licență: Inginerie biochimică
Universitatea Politehnica București (România), Facultatea de Chimie Industrială, www.upb.ro
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

C2

University of Cambridge ESOL Examinations – Certificate of Proficiency in English (Council of Europe Level C2)

Franceză

C1

C1

B2

B2

B1

N/A
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Proiecte

Contribuție în calitate de Consultant/Cercetător/Expert monitorizare/Manager proiect în elaborarea
și/sau implementarea a 33 proiecte în perioada 2004-2017:
▪ 8 proiecte naționale de cercetare în domeniul socio-economic (2007-2011)
▪ 4 proiecte naționale de cercetare în domeniul biotehnologiilor (2006-2010)
▪ 6 proiecte POSDRU (2009-2015)
▪ 8 proiecte de infrastructură de cercetare POSCCE (2006-2009)
▪ 2 proiecte de asistență tehnică PHARE și 1 proiect EuropeAid (2007-2010)
▪ 4 proiecte educaționale europene Socrates și Leonardo da Vinci (2004-2006)
▪ 1 proiect european Horizon2020 Twinning (2017-)

Competență digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informației

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Microsoft Project Course – Advanced Level (Certificate of Achievement, CODECS, România)
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