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Propune, coordonează, implementează, monitorizează,
actualizează politicile şi strategia naţională pentru dezvoltarea
turismului.
Monitorizează şi corelează strategia de dezvoltare a turismului
cu strategiile existente în domenii de activitate cu implicaţii în
turism (cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială etc.) la
nivel naţional.
Colaborează cu celelalte organisme de specialitate aflate în
subordinea Guvernului, (ministere, autorităţi publice locale),
organizaţii patronale şi profesionale din domeniul turismului,
pentru aplicarea şi armonizarea strategiei naţionale cu
reglementările şi strategiile internaţionale în domeniu.
Elaborează în colaborare cu asociaţiile patronale şi
profesionale
din domeniul turismului, în colaborare cu
structurile asociative ale administraţeiei publice şi cu asistenţă
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internaţională strategii sectoriale pentru industria turistică din
România.
Monitorizează strategiile existente pe plan internaţional la nivel
de destinaţie naţională şi la nivelul organismelor internaţionale
din domeniul turismului (O.M.T., C.E.T., O.E.C.D., Die Donau,
O.C.M.N. etc.).
Actualizează şi urmăreşte implementarea sistematică a
Planului de Acţiuni din Master Planul Dezvoltării Turismului
Naţional în colaborare cu Banca Mondială.
Monitorizează şi implementează cadrul de politică generală
pentru dezvoltarea şi managementul durabil al industriei
turismului în ceea ce priveşte resursele naturale şi culturale,
formulat în cadrul Master Planului pentru Dezvoltarea
Turismului Naţional pe perioada 2007- 2026.
Dezvoltă parteneriate cu M.D.R.A.P. pentru promovarea unor
programe naţionale privind elaborarea P.U.G. şi P.U.D., la
nivelul staţiunilor turistice balneare, balneoclimaterice,
destinaţiilor turistice care includ monumente UNESCO, parcuri
naţionale, parcuri naturale, unităţi adiministrativ teritoriale
incluse în Munţii Carpaţi.
Dezvoltă proiectul Contul Satelit în Turism, în parteneriat cu
Banca Naţională, I.N.S. şi I.N.C.D.T.
Propune, coordonează, implementează, monitorizează,
actualizează politicile şi strategia naţională pentru dezvoltarea
turismului de sănătate.
Monitorizează şi corelează, strategia de dezvoltare a turismului
de sănătate, cu strategiile existente în domeniul sănătăţii.
Colaborează, alături de instituţiile responsabile şi sectorul
privat, la elaborarea planurilor de dezvoltare integrată a
staţiunilor/elaborarea reglementărilor locale de urbanism
specifice staţiunilor turistice balneare, balneoclimaterice şi
climaterice, inclusiv finanţarea implementării acestor planuri.
Monitorizează elaborarea planurilor de management al
parcurilor naţionale şi naturale din România, în conformitate cu
strategia de dezvoltare a turismului, în general, respectiv a
strategiei de ecoturism.
Monitorizează elaborarea planurilor de management al
vizitatorilor la nivelul Parcurilor naţionale şi naturale din
România.
Evaluează necesarul de investiţii în infrastructura turistică a
Parcurilor naţionale şi naturale din România pentru dezvoltarea
ecoturismului.
Corelează politicile naţionale pentru componenta turism şi
turism cultural cu politicile incluse în strategia Dunării.
Colaborează cu celelalte organisme de specialitate aflate în
subordinea Guvernului, (ministere, autorităţi publice locale),
pentru aplicarea şi armonizarea strategiei Dunării cu
reglementările şi strategiile naţionale în domeniu.
Colaborează la finalizarea planului strategic de acţiuni privind
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planul strategic de dezvoltare al Munţilor Carpaţi în primul
semestru al anului 2013, în parteneriat cu M.A.D.R., M.M.P.,
M.C.P.C. şi M.A.E. şi S.G.G..
Stabileşte cadrul tematic, organizează procedurile legale
pentru finanţarea studiilor pentru proiecte de cercetare şi
dezvoltare a infrastructurii, formelor şi destinaţiilor turistice.
Implementează, în colaborare cu autorităţile publice locale şi
centrale, sectorul privat din domeniul turismului, măsurile
incluse în cadrul proiectului derulat cu Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare, privind dezvoltarea infrastructurii
generale şi specifice a staţiunilor turistice Borsec, Băile
Herculane şi Sulina, în vederea modernizării şi reabilitării
infrastructurii generale şi turistice, ca suport al activităţilor de
turism.
Colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare
în Turism şi cu instituţii şi organizaţii de profil, din domenii cu
implicaţii în dezvoltarea turismului, la stabilirea temelor de
cercetare şi la elaborarea studiilor de dezvoltare a turismului.
Elaborează, în formă finală, în conformitate cu procedurile
legale privind achiziţiile, studiile privind:
 amenajarea şi reamenajarea turistică a peşterilor (Ponicova,
1,45 km, jud. Mehedinţi – Parcul Natural Porţile de Fier;
Galeria Prosăcului, 900 m, Peştera Topolniţa, jud.
Mehedinţi; Peştera şi Complexul carstic de la Ponoarele,
jud. Mehedinţi; Peştera Comarnic, jud.Caraş Severin, Parcul
Naţional Semenic; Peştera Ialomiţa, jud.Dâmboviţa, Parcul
Natural Bucegi; Peştera Polovragi, jud. Gorj; Peştera
Dâmbovicioara, 555 m, jud. Argeş, Parcul Naţional Piatra
Craiului; zona carstică Meledic, jud. Buzău).
Iniţiază, coordonează şi monitorizează programele de
dezvoltare turistică multianuale.
Iniţiază colaborări în domeniul turismului cu principalele
destinaţii concurente din Europa, dar şi cu destinaţiile
dezvoltate din punct de vedere al turismului.
Dezvoltă proiecte privind turismul cultural în România în
concordanţă cu strategia Ministerului Culturii, respectiv Master
Plan pentru Dezvoltarea Turismului.
Colaborează cu Ministerul Culturii în domeniul turismului şi
culturii pentru următoarea perioada de programare a fondurilor
europene.
Colaborează cu Ministerul Culturii în cadrul proiectelor
naţionale şi internaţionale privind dezvoltarea turismului
cultural.
Colaborează cu Ministerul Culturii în cadrul programului
naţional de restaurare, pentru includerea monumentelor
istorice existente în rutele culturale europene şi naţionale, în
programul de restaurare.
Continuă şi dezvoltă Contul Satelit în Turism. Contul Satelit al
Turismului (C.S.T.), aşa cum a fost construit şi promovat de
Organizaţia Mondială a Turismului, reprezintă metoda statistică
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prin care se urmăreşte măsurarea impactului economic al
turismului, putându-se compara în mod direct mărimea
sectorului turistic cu celelalte sectoare ale economiei şi afla
măsura în care acesta le influenţează.
Participă, în colaborare cu celelalte direcţii, autorităţi publice
centrale şi organizaţii patronale şi profesionale din domeniul
turismului la elaborarea actelor normative din domeniul
turismului sau din domenii de activitate cu implicaţii în turism
(cultură, agricultură, mediu, dezvoltare teritorială etc.),
necesară aplicării politicii naţionale, strategiei de reformă şi
programelor de dezvoltare a turismului.
Monitorizează şi propune completarea şi/sau modificarea
legislaţiei specifice şi a legislaţiei din domenii de activitate cu
implicaţii în turism (cultură, agricultură, mediu, dezvoltare
teritorială etc.), necesară aplicării politicii naţionale, strategiei
de reformă şi programelor de dezvoltare a turismului.
Dezvoltă programul de investiţii în infrastructura turistică de
agrement al A.N.T. prin cofinanţarea sau finanţarea
documentaţiilor
tehnico-economice
privind
aprobarea
proiectelor noi de investiții, astfel:
 redactarea notei de fundamentare pentru modificarea H.G.
nr.120/2010 şi înaintarea către direcţiile avizatoare, în
situaţia în care proiectul nu este cuprins în H.G. nr.
120/2010;
 verificarea criteriilor de eligibitate ale proiectului;
 redactarea Ordinului de ministru privind alocarea fondurilor,
înaintarea către direcţtiile avizatoare şi obţinerea aprobărilor
legale conform reglementărilor în vigoare;
Dezvoltă programul de investiții în infrastructura turistică de
agrement al A.N.T. prin cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor
noi de execuție, astfel:
 redactarea notei de fundamentare pentru modificarea H.G.
nr. 120/2010 şi înaintarea către direcţiile avizatoare, în
situaţia în care proiectul nu este cuprins în H.G. nr.
120/2010;
 redactarea Ordinului de ministru privind alocarea fondurilor,
înaintarea către direcţiile avizatoare şi obţinerea aprobărilor
legale conform reglementărilor în vigoare;
Dezvoltă programul de investiţii în infrastructura turistică de
agrement al A.N.T. prin cofinanţarea sau finanţarea proiectelor
de investiţii în derulare, astfel:
 redactarea Ordinului de ministru pentru alocarea fondurilor,
înaintare la direcţiile avizatoare şi obţinerea aprobărilor
legale conform reglementărilor în vigoare;
Dezvoltă programul de investitii în infrastructura turistică de
agrement al A.N.T. prin cofinanţarea sau finanţarea proiectelor
în derulare în cazul solicitării de fonduri suplimentare de până
la 10 % din valoarea contractului de lucrări, astfel:
 redactarea Ordinului de ministru pentru alocarea fondurilor,
înaintare la direcţiile avizatoare şi obţinerea aprobărilor
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legale conform reglementărilor în vigoare;
 Dezvoltă programul de investiţii în infrastructura turistică de
agrement al A.N.T. prin cofinantarea sau finantarea proiectelor
în derulare în cazul solicitării de fonduri suplimentare între 10 20% din valoarea contractului de lucrări, astfel:
 redactarea Ordinului de ministru pentru alocarea fondurilor,
înaintare la direcţiile avizatoare şi obţinerea aprobărilor
legale conform reglementărilor în vigoare;
 Consiliază programul de investiţii în turism (modul de
desfăşurare a programului, eligibilitate, etape în parcurgerea
procesului de obţinere a finanţării, documentaţia tehnicoeconomică necesară, probleme ce pot apărea în derularea
proiectului) acordate beneficiarilor.
 Monitorizează evoluţia proiectelor de investiţii conform
graficului de execuţie a lucrărilor, prin deplasări pe teren,
pentru lămurirea problemelor cu beneficiarii investiţiei,
proiectant şi constructori.
 Monitorizează
impactul
investiţiilor
dezvoltate
în
infrastructura de turism la nivelul destinaţiilor turistice
(creşterea circulaţiei turistice, creşterea capacităţii de
cazare, creşterea veniturilor la nivelul autorităţilor publice
locale etc.)
 Întocmeşte răspunsuri la interpelări ale senatorilor şi
deputaţilor, petiţii ale persoanelor fizice şi juridice,
asociaţiilor de turism sau cu activităţi conexe turismului
interesate de investiţii în domeniul turismului, solicitări venite
din partea biroului de presă al ANT privind implicarea
instituţiei în programul de investiţii, problemele semnalate de
ziare sau televiziuni legate de investiţiile ANT în turism.
 Investiţii derulate de alte autorităţii publice centrale/locale şi de
investitori privaţi cu Fonduri Europene (Programul Operaţional
Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul
Operaţional Sectorial de Mediu etc.) şi fonduri de la bugetul de
stat
 Analizează criteriile de finanţare a proiectelor de investiţii în
infrastructura de turism.
 Analizează criteriile de finanţare a proiectelor de investiţii în
infrastructura care are implicaţii asupra dezvoltării turismului.
 Monitorizează permanent derularea programelor de investiţii
efectuate de autorităţi publice centrale.
 Analizează investiţiile în infrastructura de turism, pe forme
de turism.
 Colaborează cu autorităţile publice locale în vederea
identificării necesarului de investiţii private în infrastructura
de turism şi corelarea acestora cu cele finanţate din fonduri
europene şi de la bugetul de stat.
Perioada aprilie 2012 – martie 2013
Numele şi adresa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Dezvoltare
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angajatului Turistică
Funcţia director
Principalele activităţi şi
responsabilităţi














propune, promovează şi urmăreşte aplicarea strategiei şi
politicii naţionale în domeniul turismului;
iniţiază, coordonează şi urmăreşte programele de dezvoltare
turistică;
elaborează în colaborare cu factorii din industria turismului şi cu
asistenţă internaţională strategii naţionale sau sectoriale pentru
industria turistică din România;
coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare din
domeniul turismului;
urmăreşte în colaborare cu toţi factorii interesaţi implementarea
strategiilor de dezvoltare a turismului sau a strategiilor pentru
diferitele ramuri din economie care au implicaţii asupra
dezvoltării turismului;
participă la elaborarea şi monitorizarea programelor de
dezvoltare economico-socială, urmărind valorificarea, protejarea
şi conservarea patrimoniului turistic;
colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din
domeniul turismului în vederea identificării celor mai bune
măsuri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor turistice;
colaborează cu Autorităţi Publice Locale şi Agenţii de
Dezvoltare Regională pentru a promova, încuraja şi sprijini
dezvoltarea investiţiilor pe plan local;
elaborează, monitorizează şi evaluează Programul anual de
dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice şi Programul
Anual de Marketing şi Promovare Turistică;
fundamentează şi urmăreşte aplicarea programului anual de
investiţii pentru obiectivele turistice;
dezvoltă proiecte internaţionale pentru obţinerea de finanţări
externe
în
vederea
dezvoltării
turismului
la
nivel
naţional/internaţional.

Perioada august 2011- aprilie 2012
Numele şi adresa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Dezvoltare
angajatului Turistică şi Marketing
Funcţia director
Principalele activităţi şi
responsabilităţi






promovarea şi urmărirea aplicării strategiei şi politicii naţionale
în domeniul turismului;
iniţierea, coordonarea programelor de dezvoltare turistică;
elaborarea în colaborare cu factorii din industria turismului şi cu
asistenţă internaţională de strategii naţionale sau sectoriale
pentru industria turistică din România;
coordonarea activităţii de învăţământ şi cercetare din domeniul
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turismului;
urmărirea în colaborare cu toţi factorii interesaţi, implementarea
strategiilor de dezvoltare a turismului sau a strategiilor pentru
diferitele ramuri din economie care au implicaţii asupra
dezvoltării turismului;
participarea la elaborarea şi monitorizarea programelor de
dezvoltare economico-socială, urmărind valorificarea, protejarea
şi conservarea patrimoniului turistic;
colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniul
turismului în vederea identificării celor mai bune măsuri de
îmbunătăţire a calităţii serviciilor turistice;
colaborarea cu Autorităţile Publice Locale şi Agenţiile de
Dezvoltare Regională pentru a promova, încuraja şi sprijini
dezvoltarea investiţiilor pe plan local;
elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Programului anual de
dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice şi Programului
Anual de Marketing şi Promovare Turistică;
fundamentarea şi urmărirea aplicării programului anual de
investiţii pentru obiectivele turistice;
dezvoltarea de proiecte internaţionale pentru obţinerea de
finanţări externe în vederea dezvoltării turismului la nivel
naţional/internaţional.

Perioada ianuarie 2010 – iulie 2011
Numele şi adresa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia Dezvoltare
angajatului Turistică
Funcţia director
Principalele activităţi şi
responsabilităţi











promovarea şi urmărirea aplicării strategiei şi politicii naţionale
în domeniul turismului;
iniţierea, coordonarea programelor de dezvoltare turistică;
elaborarea în colaborare cu factorii din industria turismului şi cu
asistenţă internaţională de strategii naţionale sau sectoriale
pentru industria turistică din România;
coordonarea activităţii de învăţământ şi cercetare din domeniul
turismului;
urmărirea în colaborare cu toţi factorii interesaţi, implementarea
strategiilor de dezvoltare a turismului sau a strategiilor pentru
diferitele ramuri din economie care au implicaţii asupra
dezvoltării turismului;
participarea la elaborarea şi monitorizarea programelor de
dezvoltare economico-socială, urmărind valorificarea, protejarea
şi conservarea patrimoniului turistic;
colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniul
turismului în vederea identificării celor mai bune măsuri de
îmbunătăţire a calităţii serviciilor turistice;
colaborarea cu Autorităţile Publice Locale şi Agenţiile de
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Dezvoltare Regională pentru a promova, încuraja şi sprijini
dezvoltarea investiţiilor pe plan local;
elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Programului anual de
dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice;
fundamentarea şi urmărirea aplicării programului anual de
investiţii pentru obiectivele turistice;
dezvoltarea de proiecte internaţionale pentru obţinerea de
finanţări externe în vederea dezvoltării turismului la nivel
naţional/internaţional.

Perioada ianuarie 2009 - ianuarie 2010
Numele şi adresa Ministerul Turismului – Direcţia Dezvoltare Turistică şi Relaţii
angajatului Internaţionale
Funcţia director general
Principalele activităţi şi
responsabilităţi








Coordonator pentru elaborarea Master Planului pentru
Dezvoltarea Turismului Balnear din România.
Coordonator pentru elaborarea Contului Satelit în Turism în
România. Colaboratori: Organizația Mondială a Turismului,
Banca Națională a Austriei, Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare în Turism, Institutul Național de Statistică, Banca
Națională a României.
Coordonator pentru elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea
Ecoturismului din România.Ei]
Coordonator, din partea Ministerului Turismului, pentru
elaborarea Legii privind Planul de Amenajare a Teritoriului
Național, secțiunea 8 Turism.
Coordonator al programului de investiții în infrastructura
turistică și de agrement, derulat în parteneriat public-public.

Perioada mai 2007 - decembrie 2008
Numele şi adresa Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
angajatului Profesii Liberale – Direcţia Dezvoltare şi Relaţii Internaţionale
Funcţia director general
Principalele activităţi şi
responsabilităţi







iniţierea şi coordonarea programelor de dezvoltare turistică;
fundamentarea şi aplicarea programului anual de investiţii
pentru obiectivele turistice;
aplicarea şi promovarea strategiei şi politicii naţionale în
domeniul turismului;
coordonarea activităţii de învăţământ şi cercetare din domeniul
turismului;
completarea şi/sau modificarea legislaţiei necesare aplicării
politicii naţionale, programelor şi strategiei de reformă şi
dezvoltare a turismului;
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iniţierea şi elaborarea documentelor pentru aderarea la
organismele şi organizaţiile internaţionale de turism (OMT,
OECD etc.);
gestionarea programelor de asistenţă tehnică acordate de
Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de
alte organisme internaţionale;
colaborarea cu diferite organe şi organisme internaţionale, în
conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest
scop şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu organe şi
organisme similare din alte state, precum şi cu organisme
internaţionale interesate de activitatea de turism;
dezvoltarea de proiecte internaţionale pentru obţinerea de
finanţări externe în vederea dezvoltării turismului la nivel
naţional/intern.

Perioada aprilie 2005 - mai 2007
Numele şi adresa Autoritatea Naţională pentru Turism – Direcţia Strategie Turistică şi
angajatului Relaţii Internaţionale
Funcţia director general
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

 aplicarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul turismului;
 elaborarea în colaborare cu factorii din industria turismului şi cu
asistenţă internaţională de strategii naţionale sau sectoriale
pentru industria turistică din România;
 iniţierea, coordonarea şi urmărirea programelor de dezvoltare
turistică;
 gestionarea programelor de asistenţă tehnică acordate de
Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de
alte organisme internaţionale;
 coordonator naţional pentru elaborarea Master Planului pentru
Dezvoltarea Turismului în România.

Perioada Aprilie 2004 - Aprilie 2005
Numele şi adresa Autoritatea Naţională pentru Turism – Direcţia Autorizare şi Control
angajatului
Funcţia director general
Principalele activităţi şi
responsabilităţi







realizarea paginii web de prezentare a legislației din România
din domeniul autorizării activității în domeniul turismului;
elaborarea de proiecte de acte normative specifice domeniului
autorizării în turism;
certificarea structurilor de primire turistică şi licenţierea
agenţiilor de turism;
atestarea staţiunilor de interes local sau naţional;
editarea a două broșuri despre programul național privind
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calitatea serviciilor, Marca Q;
editarea broșurii pentru centrele de informare turistică;
editarea Broşurii Blue Flag.

Perioada august 1998 – aprilie 2004
Numele şi adresa Ministerul Turismului – Direcţia Promovare Turistică
angajatului
Funcţia Consilier, Şef serviciu, Director General Adjunct
Principalele activităţi şi
responsabilităţi











coordonarea relaţiilor în domeniul turismului: Austria, Belgia,
Cehia, Elveţia, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia,
Rusia, S.U.A., Ungaria;
responsabil pentru editarea materialelor promoţionale despre
România;
coordonator al vizitelor de documentare în România, a peste
200 de jurnaliști din Europa, America de Nord și America de
Sud;
participare/coordonare vizite pentru realizarea filmelor de
promovare turistică despre România de posturi de televiziune
din Austria, Italia, Spania, Marea Britanie;Cooularea onctuluicu
coordonator în derularea contractului cu Editura Hachette,
Paris, pentru editarea ghidului turisitic ,,România’’;
deschiderea oficială a Biroului de Promovare Turistică a
României în Ungaria;
elaborarea documentării pentru prima pagină web de
promovare a României;
realizarea a patru filme de promovare turistică a României,
dintre care două au obținut premii internaționale la festivaluri
de profil;
realizarea, în colaborare internațională Franța, Elveția,
Germania – inclusiv participarea campioanei mondiale - a
primului film de schi extrem în România.

Perioada 1990 -1998
Numele şi adresa Agenţia de Turism Triunghi
angajatului
Funcţia coordonator turism extern
Principalele activităţi şi
responsabilităţi





coordonarea activității în cadrul agenției de turism;
organizarea, coordonarea programelor turistice în toate
destinațiile turistice din România;
organizarea, coordonarea programelor turistice în Europa.
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Perioada 1990 -1998
Numele şi adresa Asociaţia de Turism Montan Prahova
angajatului
Funcţia Director executiv
Principalele activităţi şi
responsabilităţi







promovarea destinației, regiunea submontană și montană a
județului Prahova, la nivel național;
dezvoltarea de microasociații la nivelul diferitelor destinații
turistice din județul Prahova;
dezvoltarea rețelei de centre de informare turistică, în județul
Prahova;
editarea hărţii ecoturistice a Munților Bucegi, pentru prima oară
în România;
editarea hărţii turistice pentru trasee de mountainbike în județul
Prahova, pentru prima oară în România.

Perioada 1990 -1998
Numele şi adresa Asociaţia Inter Assis, Elveţia
angajatului
Funcţia consultant de turism
Principalele activităţi şi
responsabilităţi





derularea activității de turism la nivelul Asociației;
formarea personalului de specialitate în cadrul Asociației;
derularea acțiunilor de promovare, la nivelul Asociației.

Perioada 1990-1998
Numele şi adresa Clubul Naţional de Turism pentru Tineret
angajatului
Funcţia vicepreşedinte
Principalele activităţi şi
responsabilităţi




organizarea și coordonarea activității turistice a organizațiilor
neguvernamentale din domeniul turismului pentru tineret;
organizarea cursului de formare pentru formatori în turismul
pentru tineret (proiect PHARE).

Perioada 1989-1990
Numele şi adresa Biroul de Turism pentru Tineret
angajatului
Funcţia coordonator turism intern, coordonator ghizi naționali
Principalele activităţi şi



organizarea, coordonarea programelor turistice în toate
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responsabilităţi


destinațiile turistice din România;
organizarea activității ghizilor de turism din cadrul agențiilor
B.T.T.

Perioada 1980-1989
Numele şi adresa Întreprinderile de Foraj din Bucureşti şi Videle, respectiv Comitetul de
angajatului Stat al Planificării
Funcţia ghid de turism, colaborator BTT
Principalele activităţi şi organizarea, coordonarea programelor turistice în toate destinațiile
responsabilităţi turistice din România.
EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
PROFESIONALĂ
Perioada 2012
Calificare/Diploma doctorand
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing, Bucureşti,
de învăţământ 2012
Perioada 2007 - 2009
Calificare/Diploma Master Turism Cultural
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 2009
de învăţământ
Perioada 2007 - 2009
Calificare/Diploma Master
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing
de învăţământ
Perioada 2003 - 2005
Calificare/Diploma Master Administrarea Afacerilor în Turism şi Industria Hotelieră
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ
de învăţământ
Perioada 1976-1980
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Calificare/Diploma Diplomă de inginer geolog-geofizician
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie-Geografie
de învăţământ
ALTE CURSURI
FORMARE
PROFESIONALĂ
Perioada 2010
Calificare/Diploma Certificat de absolvire „Manager proiect”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei CEDES Cercetare Dezvoltare Turism
de învăţământ

Perioada 2008
Calificare/Diploma Certificat de absolvire „Fondurile Structurale de la teorie la practică”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Institutul Naţional de Administraţie
de învăţământ
Perioada 2008
Calificare/Diploma Certificat de absolvire „Managementul Destinaţiei”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Guvernul Confederaţiei Elveţiene
de învăţământ
Perioada 2007
Calificare/Diploma Certificat absolvire - participare seminarii „Elaborarea materialelor
obţinută promoţionale” şi „Criterii de clasificare ale hotelurilor”
Numele şi titlul instituţiei Organizaţia Mondială a Turismului
de învăţământ
Perioada 2006
Calificare/Diploma Certificat de absolvire Formator
obţinută
Numele şi titlul instituţiei CEDES Cercetare Dezvoltare Turism
de învăţământ
Perioada 2006
Calificare/Diploma Sisteme de management al Calităţii, conform ISO 9001:2000
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obţinută
Numele şi titlul instituţiei Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii
de învăţământ
Perioada 2006
Calificare/Diploma Seminar „Autorităţile publice locale şi politica turismului”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Organizaţia Mondială a Turismului, Spania
de învăţământ
Perioada 2006
Calificare/Diploma Bursa UNWTO – PRACTICUM, Management turism
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Organizaţia Mondială a Turismului, Spania
de învăţământ
Perioada 2000
Calificare/Diploma Bursa de specializare “Marketing şi promovare turistică în industria
obţinută hotelieră
Numele şi titlul instituţiei Guvernul Indiei, Mumbay
de învăţământ
Perioada 1998
Calificare/Diploma Curs ,,Marketing şi promovare turistică”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Guvernul Confederației Elvețiene în colaborare cu Fundaţia elveţiană
de învăţământ “Inter Assist”, Elveţia
Perioada 1998
Calificare/Diploma Brevet ,,Manager în activitatea de turism”
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Ministerul Turismului
de învăţământ
Perioada 1997
Calificare/Diploma Certificat de absolvire « Managementul activităţii turistice’’
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Comisia Uniunii Europene
de învăţământ
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Perioada 1996
Calificare/Diploma Certificat de absolvire “Formare animatori şi formatori în turismul
obţinută pentru tineret”
Numele şi titlul instituţiei Ministerul Turismului, Ministerul Tineretului şi
de învăţământ România, respectiv Ministerul Tineretului din Franţa

Sporturilor

din

Perioada 1996
Calificare/Diploma Atestat de limbă franceză
obţinută
Numele şi titlul instituţiei Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism
de învăţământ
Perioada 1996
Calificare/Diploma Certificat de absolvire „Formarea turismului de tineret şi turismul
obţinută social”
Numele şi titlul instituţiei Biroul de Turism pentru Tineret din România şi Ministerul Tineretului
de învăţământ din Franţa
DIVERSE








Publicarea a circa 15 articole de specialitate pe domeniul
turismului cultural, turismului sportiv, ecoturismului, turismului
montan, destinațiile turistice din România.le defil
Participarea la circa 20 emisiuni de televiziune şi radio, atât la
posturile publice cât și private cu teme variate de la
prezentarea unor destinații turistice la teme privind diferite
forme de turism.
Realizarea a 12 filme de promovare turistică în colaborare cu
studiori specializate dintre care două au obținut premii
internaționale.
Susţinerea de cursuri privind potenţialul turistic al României, la
Academia de Studii Economice, Institutul de Agronomie
Nicolae Bălcescu, Institutul Irecson.
Coordonator național pentru elaborarea Master Planului de
Dezvoltare a Turismului (colaborare Organizația Mondială a
Turismului), Strategia de dezvoltare a turismului de sănătate,
Strategia de dezvoltare a ecoturismlui, introducerea Contului
Satelit în România (colaborare cu Banca Națională a
României, Institutul Național de Statistică). Derularea
proiectelor UNIDO (responsabilitate socială, producție curată),
PNUD (dezvoltare integrată a destinațiilor turistice Băile
Herculane, Borsec și Sulina).
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