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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                                  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Niculescu Ana-Maria 
Nationalitate Română 

  

Data naşterii 
 

Sex 

 

                                  Telefon 
                           

 

         Experienta profesionala 

 

08.09.1967 

Feminin 

0253211568 
 
 

Perioada Prezent   

                       Funcţia sau postul ocupat    Director executiv adjunct  

Numele şi adresa angajatorului 

 

                                                     Perioada 
 
                          Funcţia sau postul ocupat 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, str. Lt.Dumitru Petrescu nr.1, Tg-Jiu 
 
Ianuarie 2014-iulie 2015 
 
Asistent manager proiect Bursa locurilor de munca on-line(BLMO)-POSDRU/123/4.1/S/134077  
 
Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, str. Lt.Dumitru Petrescu nr.1, Tg-Jiu 
 
 

Perioada Iulie  2005 – 14.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat    Consilier în cadrul  ALOFM Tg-Jiu 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Activităţi specifice în cadrul Compartimentelor Relatii cu angajatorii; Implementare Masuri Active, Mass-
Media si Secretariatul Consiliului Consultativ    

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, str. Lt.Dumitru Petrescu nr.1, Tg-Jiu 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Administraţie publică 

Perioada aprilie 2001-iulie 2005 
 

                       Funcţia sau postul ocupat   Consilier Superior 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Activităţi specifice în cadrul biroului Programe de Ocupare, responsabil cu implementarea programelor 
active pentru combaterea somajului 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, str. Lt.Dumitru Petrescu nr.1, Tg-Jiu 
 

              Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate              

Administraţie publică  

Perioada Ianuarie 1999- aprilie 2001 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier Superior 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi specifice biroului de Masuri Active  servicii de preconcediere; angajarea tinerilor absolventi 
conform ordonantei nr.35/1997; burse ale locurilor de munca   

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala  Gorj, str. Unirii  nr.96  Tg-Jiu 
 



 

  
 

2

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Selectie si plasare forta de munca, furnizare masuri active de ocupare   
 

Perioada Martie 2003-ianuarie 1999 

Funcţia sau postul ocupat   Inspector specialitate  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Compartiment medierea muncii –Bursa locurilor de munca 

Numele şi adresa angajatorului Directia Generala de Munca si Protectie Sociala Gorj, strada Eroilor nr.92 Tg-jiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Selectie si plasare forta de munca, furnizare masuri active de ocupare   
 

 
 

 

Perioada 01 iulie 1991-29 martie 2003 

Funcţia sau postul ocupat   Inginer constructor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Diriginte de Santier 

Numele şi adresa angajatorului SC CITEX SA 

              Tipul activităţii sau sectorul de              

activitate 

Constructii  

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Master Management  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul organizatiei; Managementul calitatii; Psihologia manageriala; Modelarea proceselor 
economice; Teorii economice contemporane; Marketing strategic; Mecanisme financiare internationale; 
Tehnologii informationale contemporane.   

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Libera Internationala Moldova 

 
 

Perioada 

 
 
1986-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Inginer constructor 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Constructii hidrotehnice; Alimentari cu apa; Irigatii; Combaterea eroziunii solului; Beton; Rezistenta 
materialelor; Mecanica; Studiul materialelor; Pedologie; Desen tehnic   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica Timisoara-Facultatea de Constructii Hidrotehnice  

  

 
Perioada 

 
1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Tudor Vladimirescu TgJiu 
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Cursuri de formare sau 
specializare 

 
                                                   Perioada 

 
                   Calificarea / diploma obţinută 

 
   Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 

                                                    Perioada 
 

                   Calificarea / diploma obţinută 
 

      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                     Perioada 

 
                     Calificarea / diploma obţinută 

 
      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

                                                    Perioada 
 

                    Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 

                                                   Perioada 
 

                    Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 
 
Februarie-mai 2015 
 
Manager de proiect 
 
CRFPA RASNOV  
 
 
martie 2015 
 
Manager de proiect in parteneriat public privat 
 
ANOFM 
 
 
Februarie iunie 2014 
 
Analist piata muncii 
 
CRFPA RASNOV  
 
 
Iulie august 2014 
 
Controlul intern si managementul riscurilor in entitatile publice 
 
ANFP 
 
 
decembrie  2014 
 
Achizitii publice 
 
ANFP 

                                     Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 

   Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

                                                     Perioada 
                       
                     Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 
 

2013 
 
Certificat de Evaluator de competente profesionale 
 
A&C Proiect si Consultant Managerial Drobeta Turnu Severin 
 
 
Octombrie noiembrie 2013 
 
Comunicare personalizata cu gupurile tinta ale SPO 
 
ANOFM 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 4802/13.03.2013 in cadrul Proiect ,,Pregatirea Aprofundata Continua in Serviciul Public de 
Ocupare’’ 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 
   CRFPA RASNOV 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 4595/07.03.2013  in cadrul Proiect,,Invatamant continuu aprofundat pentru Romania’’ 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

CRFPA RASNOV 

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat Formator  de formatori in cadrul proiectului POSDRU RATIO L3  
Analizarea,dezvoltarea,convienta.testarea,evaluarea si modelarea unei strategii inovatoare pentru 
formarea continua a personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO)  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
   ANOFM 

 

 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat in domeniul integrarii pe piata muncii a persoanelor traficate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 

Centru Parteneriat pentru Egalitate in cadrul proiectului ,,ANIMANOVA’’-Integrarea persoanelor 
traficate pe piata muncii’’ 

                                                 Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 279/27.07.2011 Inspector resurse umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

S.C. PAIDEA S.R.L. 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Violenta domestica asupra femeii-Modalitati de interventie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Fundatia SENSIBLU 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 11/18.02.2010 Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 

SC PAIDEA SRL 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 987/12.07.2008  Engleza institutionala 

  

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

CEPECA TRENING CENTER 
 
 
2008 
 
Atestat Parteneriat Social si Consultanta antreprenoriala 
CRFPA RASNOV 
 
 
 
2007 
Certificat ECDL START 
 
ECDL ROMANIA 
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Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 987/12.07.2008  Engleza institutionala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CEPECA TRENING CENTER 

 

2003 
 
Certificat Manager de proiect-  Interventie in zonele afectate de disponibilizari colective 
 
ANOFM SI ANPE FRANTA 

  
 
 
1997 
 
Atestat Centru de Informare,Documentare si Mediere a Muncii  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

SIMBARTER SIBIU 
 
 
 
1997 
 
Certificat Conducerea si desfasurarea programelor de instruire 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

CONSILIUM TIMISOARA 
 
 
 
1996 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta Medierea muncii, masuri active, statistica, problematica somajului, pregatire profesionala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 

Centrul de instruire DEVA 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

engleza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 
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Competente şi abilităţi sociale Abilitati de lucru in echipa  
O buna capacitate de comunicare, obtinuta ca urmare a experientei acumulata    in cadrul Programului 
de  Acompaniament Social(AS)-Workshop RIGA-LETONIA (19-21) octombrie 2005   si   implementarii 
proiectelor POSDRU: 

• ,,Cresterea capacitatii serviciilor publice de ocupare din regiune de a planifica proiecte si de a 
furniza servicii de consiliere centrate pe client’’ ID 39291-Schimb de practici (16-21)august 
2010 AMSTERDAM-OLANDA 

• ,,Specializarea consilierilor de orientare profesionala’’- SCOP ID 4047 

• ,,Campania de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor’’ 
POSDRU/65/4.1/S/37945 

• ,,FII INFORMAT’’-Schimb de practici (17-21) octombrie 2011 TOLEDO -SPANIA 

•  ,,RATIO L3’’-Analizarea,Dezvoltarea,Coniventa,Testarea,Evaluarea si Modelarea unei 
strategii inovatoare a personalului Serviciul Public de Ocupare(SPO) 

• Formarea profesionala pentru dezvoltarea personalului din Serviciul Public de Ocupare,,Un 
salt catre viitor’’ POSDRU –Schimb de practici (16-22) iunie 2013 MADRID-SPANIA 
 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Asistent manager in cadrul proiectului Bursa locurilor de munca on-line BLMO 
POSDRU/123/4.1/S/134077 dezvoltarea capacitatii de lucru în echipă; adaptabilitate; asumarea 
responsabilităţilor; capacitatea de a rezolva problemele; respectul faţă de lege şi loialitate faţă de 
interesele instituţiei; conduita în timpul serviciului precum si abilitatea de a îmbunătăţi permanent actul 
managerial, abilitatea de a lucra cu oamenii şi de a-i motiva prin stimularea spiritului competitiv. 
Formator in cadrul proiectului RATIO L3 in perioada octombrie 2011-31.01.2013, proiect de formare-
interventie pentru operatorii din interiorul ANOFM care are scopul de a analiza, dezvolta, impartasi, 
experimenta, evalua si modela o noua strategie pentru formarea continua a personalului din Serviciul 
Ocupational (SPO)  
Bun organizator,eficient,gandire pozitiva,competenta 
Formator  responsabil a doua  echipe: una formata din 10 consultanti( zona Resita Otelul Rosu) si 
cealalta formata din 25 de consultanti (Deva) in domeniul ocuparii fortei de munca;  
Spirit organizatoric, infiintarea  a doua dispozitive : Unitatea Tehnica de Reincadrare Resita si Unitatea 
Tehnica de Reincadrare Deva cu 9 puncte de lucru (Vorta, Criscior, Certeju de Sus, Ghelari, Teliuc) 
judetul Hunedoara , Balan( judetul Harghita) , Iara( judetul Cluj), Rosia Montana(judetul Alba) precum 
si organizarea a mai multor evenimente si intalniri cu actorii locali din zonele Resita –Otelul Rosu si 
Deva;  

Experienta buna a managementului de proiect , obtinuta ca urmare a implementarii Programului 
de Acompaniament Social pentru persoanele disponibilizate de la Combinatul Siderurgic 
Resita- Otelul Rosu  si Uzina Constructoare de Masini Resita in perioada octombrie 2003 - 
septembrie 2005 si pentru persoanele disponibilizate de la SC Minvest SA Deva, in perioada 
noiembrie 2005 -  noiembrie 2006 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 
a calculatorului 

Operare calculator şi analist programator- cunoştinţe de bază 

Competenţe şi aptitudini artistice Design(amenajari interioare) 

                    Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 

 

 

  

 

  

 




