EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
Telefon
Fax
E-mail

Bostănescu Elena Gabriela
0372.144.000, 0724.333.535
0372.144.001
gabriela.bostanescu@mturism.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20.05.1975

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND CU CEA
MAI RECENTĂ)

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Martie 2006 - Prezent
Autoritatea Natională pentru Turism
Gestionare Fonduri Structurale
Director
- coordonează elaborarea, modificarea şi completarea manualelor de proceduri interne în
conformitate cu prevederile Acordului de delegare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare
relevante în vigoare, precum şi ale manualelor de proceduri interne ale AMPOR, ale
comentariilor / observaţiilor / recomandărilor şi / sau instrucţiunilor emise de către aceasta;
- avizează şi coordonează transmiterea către AMPOR, spre verificare şi avizare conformă, a
manualel de proceduri interne;
- coordonează punerea în aplicare a măsurilor incluse în planurile de acţiune privind
implementarea recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit efectuate de Comisia
Europeană, Autoritatea de Audit sau de alte organisme abilitate / desemnate în acest scop, în
condiţiile şi la termenele prevăzute în cadrul acestora;
- coordonează elaborarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, elaborarea Ghidurilor
solicitantului pentru operaţiunile din domeniul major de intervenţie „Promovarea potenţialului
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică” al POR;
- coordonează lansarea, împreună cu AMPOR, a cererilor deschise de proiecte, cu depunere
continuă sau cu termen limită, după caz, în vederea finanţării prin domeniul major de intervenţie
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR, conform calendarului de activităţi agreat cu
AMPOR, asigurând publicitatea adecvată;
- coordonează primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor suport depuse
de către solicitanţi, în vederea obţinerii finanţării în cadrul operaţiunilor „Dezvoltarea şi
consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţii de
marketing specifice” şi „Investiţii în crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare
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Turistică (CNIPT)”, din cadrul domeniului major de interventie „Promovarea potenţialului turistic
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică” al POR, în conformitate cu procedurile interne relevante;
- coordonează verificarea, în conformitate cu procedura stabilită prin manualele de proceduri
interne relevante, conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererilor de finanţare depuse de
către solicitanţi, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de către AMPOR şi aprobate de
CMPOR, precum şi, după caz, cu alte prevederi relevante cuprinse în Ghidul solicitantului;
- coordonează transmiterea periodică către AMPOR, conform procedurilor interne relevante, a
raportărilor privind cererile de finanţare depuse şi acceptarea/returnarea acestora, atât după
verificarea conformităţii administrative cât şi după verificarea eligibilităţii acestora;
- coordonează organizarea sesiunilor de evaluare tehnică şi financiară a cererilor de finanţare şi
documentelor suport, în conformitate cu procedurile interne relevante;
- coordonează transmiterea către AMPOR a rapoartelor aferente procesului de evaluare,
selecţie şi contractare, în termenul, formatul şi condiţiile prevăzute de procedura internă
aplicabilă;
- coordonează verificarea, în conformitate cu procedura internă relevantă, proiectele tehnice ale
proiectelor depuse de solicitanţi;
- avizează contractele de finanţare cu beneficiarii în vederea obţinerii finanţării în cadrul
operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor
specifice şi a atractivităţii de marketing specifice” şi „Investiţii în crearea Centrelor Naţionale de
Informare şi Promovare Turistică (CNIPT)”, din cadrul domeniului major de interventie
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii
atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR. Avizează actele adiţionale la contractele de
finanţare;
- coordonează primirea şi verificarea fluxurilor previzionate pentru acordarea prefinanţării şi
rambursării întocmite de beneficiari, precum şi centralizarea acestora şi transmiterea către
AMPOR;
- coordonează primirea şi verificarea cererilor de rambursare/prefinanţare;
- coordonează verificarea tuturor documentelor justificative ce însoţesc cererea de rambursare,
în conformitate cu procedura aplicabilă;
- coordonează efectuarea verificării pe teren a conformităţii datelor şi informaţiilor din cererile de
rambursare şi avizează Raportul de vizită la faţa locului în conformitate cu procedura aplicabilă;
- coordonează introducerea în SUIM/SMIS, conform procedurilor aplicabile, date tehnice şi
financiare privind cererile de prefinanţare/rambursare depuse de beneficiari pentru proiectele
finanţate în cadrul în cadrul operaţiunilor „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţii de marketing specifice” şi „Investiţii în
crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT)”, din cadrul domeniului
major de interventie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR, şi actualizarea acestora;
- coordonează monitorizarea, din punct de vedere tehnic şi financiar, implementarea proiectelor
finanţate în cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR şi
transmiterea către AMPOR, în scris şi în format electronic, rapoarte tehnice de progres, pentru
fiecare operaţiune din cadrul acestuia;
- coordonează efectuarea vizitei de monitorizare pe teren, cel puţin o dată la 3 luni, pentru
fiecare proiect în curs de implementare, precum şi cel puţin o dată pe an pentru fiecare proiect
finalizat, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare corespunzător proiectului
respectiv;
- acordă asistenţă de specialitate beneficiarilor pe parcursul implementării proiectelor finanţate în
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cadrul domeniului major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al POR;
- coordonează verificarea, pe baza procedurilor interne aplicabile, dacă beneficiarii deţin o
evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu
legislaţia naţională financiar-contabilă;
- sprijină AMPOR, la solicitarea acesteia, în procesul de recuperare a debitelor, conform
procedurii interne aplicabile;
- va permite accesul neîngrădit al auditorilor interni din cadrul Direcţiei Audit Intern (MDLPL), la
toate dosarele datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele în format electronic), bunuri şi
personal pe care le considera relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii lor, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind auditul public intern (art. 16 pct. 5 din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern). Auditorii interni din cadrul MIMMCTPL vor respecta secretul
profesional în ceea ce priveşte informaţiile colectate cu ocazia misiunilor de audit, verificărilor şi
inspecţiilor efectuate;
- asigură respectarea prevederilor Acordului cadru de delegare încheiat cu AM POR;
- coordonează centralizarea de la celelalte servicii ale DFCT şi transmiterea la AM POR de
informări, rapoarte (informaţii generale altele decât cele ce cad în responsabilitatea fiecărui
serviciu al DFCT în parte);
- coordonează acordarea de sprijin potenţialilor beneficiari, inclusiv prin organizarea de sesiuni
de informare în cadrul structurilor specializate organizate în acest sens în cadrul OI, prin
campanii de informare la nivel regional, precum şi prin furnizarea altor informaţii solicitate de
către aceştia, în scopul dezvoltării proiectelor finanţabile prin POR;
- coordonează centralizarea de la celelalte compartimente a nevoilor de asistenţă tehnică,
elaborează şi transmite AM POR cererile de finanţare în cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă
tehnică;
- coordonează implementarea activităţilor prevăzute în contractele de finanţare încheiate în
cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă tehnică a POR şi un management adecvat al contractelor de
finanţare;
- coordonează elaborarea cererilor de rambursare şi rapoartelor de progres aferente contractelor
de finanţare încheiate în cadrul axei prioritare 6 de Asistenţă tehnică a POR;
- coordonează elaborarea Termeniilor de referinţă/specificaţii tehnice în vederea achiziţiei de
servicii şi bunuri prevăzute în contractele de finanţare din axa prioritara 6 de Asistenţă tehnică a
POR;
- coordonează recepţionarea produselor, serviciilor achiziţionate în cadrul contractelor de
finanţare din axa prioritară 6 de Asistenţă tehnică a POR şi asigură respectarea identităţii vizuale
pe produsele achiziţionate;
- coordonează informarea AM POR referitor la sistemele de păstrare a documentelor, pe suport
de hârtie, respectiv în variantă electronică, inclusiv în cazul în care intervin modificări la modul
de arhivare;
- coordonează arhivarea documentelor aferente activităţii, în conformitate cu legislaţia naţională
şi comunitară în vigoare;
- asigură prevenirea neregurilor, identifică neregurile şi completează formularul de alertă pe
care-l transmite responsabilului de nereguli din cadrul AM POR conform manualului de proceduri
specific al AM POR ;
- coordonează conformitatea cu regulile de informare şi publicitate;
- coordonează diseminarea Ghidului solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 5.3.
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• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Martie 2000-Februarie 2006
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale
Expert principal
 verificarea sau elaborarea, după caz, a tabelelor de concordanţă din domeniul transportului
rutier, produse pentru construcţii şi reţele de infrastructură;
 verificarea/elaborarea legislatiei româneşti care transpune acquis-ul comunitar din domeniul
transportului rutier, construcţii şi reţelele de infrastructură;
 monitorizarea programelor Phare RO 99/06.01.03 Infrastructura Calităţii, RO 99/IB/TR-01
Siguranţă Maritimă şi RO 0107.1102 Asistenţă Tehnică pentru Implementarea Măsurilor de
Siguranţă Rutieră;
 membru în Comitetul de Conducere al programului de Twinning RO 01/IB/TR-03
Îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi a capacităţii indtituţionale în domeniul transporturilor şi al
programului de Twinning RO/04/IB/TR/01 pentru continuarea armonizării legislaţiei privind
siguranţa rutieră şi întărirea instituţiilor relevante pentru a corespunde cerinţelor UE;
 management tehnic pentru programul Phare RO 02/000-586-04.09.04 Regimul de taxe şi
politica fiscală în sectorul transportului rutier;
 participarea la şedinţe şi reuniuni;
 redactarea de documente cu specific de integrare europeană.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE (ÎNCEPÂND CU
CEA MAI RECENTĂ)

• Perioada (de la – până la)

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin care
s-a realizat formarea profesională
• Domeniul studiat / aptitidini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire / învăţământ

2009 -2010
Universitatea Dimitrie Cantemir
Master: Managementul Afacerilor în Turism
1994 - 1999
Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti

Facultatea: Ingineria şi Managementul Ştiinţelor Tehnologice
Specializarea: Inginerie Economică

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite în cursul
vieţii şi carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o
diplomă

 Sesiunea de instruire cu tema Prevenirea situațiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese și nereguli organizată
de către AM POR
 Colegiul Naţional de Apărare – Securitate şi Bună Guvernare
 Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari
publici
 Turismul şi brandul de ţară organizat în cadrul proiectului “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţii de Management şi
OI” AM POR-MDLPL;
 Training privind Proiectele generatoare de venituri, Ajutorul de Stat şi Evaluarea Riscului organizator AM POR-MDLPL;
 Seminarul „Tourism Awarness and Visitor Satisfaction”, organizat de Organizaţia Mondială a Turismului;
 Seminarul Managementul proiectelor, evaluarea şi selecţia proiectelor finanţate din Fondurile structurale, organizat de către
Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar în cadrul proiectului de twinning RO 2003/IB/OT-08;
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 Vizită de studiu (Praga) cu tema Procesul de negociere a Programelor Operaţionale, managementul şi implementarea
fondurilor structurale, organizată de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice (Ministerul Economiei şi Comerţului) în cadrul proiectului de twinning RO 2003/IB/ OT-07;
 Seminar Fonduri Structurale şi de Coeziune – Noul cadru legislativ, organizat de către Autoritatea de Management pentru
Cadrul de Sprijin Comunitar (Ministerul Finanţelor Publice) cu sprijinul TAIEX;
 Vizită de studiu (Budapesta) cu tema Fonduri structurale – Evaluare şi Selecţie, organizată de către Autoritatea de
Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (Ministerul Finanţelor Publice) în cadrul proiectului PHARE RO 2003/005551.03.03.03.01;
 Seminarul Procesul de monitorizare a proiectelor, organizat de către Autoritatea de Management a Programului
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice în cadrul proiectului de twinning RO 2003/IB/ OT-07;
 Seminarul Comitetul de Monitorizare – Atribuţii şi componenţă, organizat de către Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice în cadrul proiectului de twinning RO 2003/IB/ OT07;
 Seminarul Elaborarea grilei de ajutor de stat, organizat de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (Ministerul Economiei şi Comerţului) în cadrul proiectului de twinning RO
2003/IB/ OT-07;
 Seminarul Evaluarea, o provocare pentru administraţia publică, organizat de către Autoritatea de Management pentru
Cadrul de Sprijin Comunitar în cadrul proiectului Phare RO 2003/005-551.03.03.03.01;
 Seminarul Rolul parteneriatelor în elaborarea documentelor programatice, organizat de către Autoritatea de Management a
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice în cadrul proiectului de twinning RO 2003/IB/ OT07;
 Seminarul Modele de excelenţă CAF şi EFQM organizat în cadrul Programului PHARE RO 01/IB/TR-03;
 Seminarul Introducere în managementul calităţii totale organizat în cadrul Programului PHARE RO 01/IB/TR-03;
 Seminarul Standardizarea voluntară şi Directivele Uniunii Europene în sprijinul creşterii eficienţei economice a utilizatorilor
de standarde organizat de ASRO;
 Seminarul de instruire pentru utilizarea sistemului informatic de raportare şi promovare a Programelor UE în România,
organizat de Centrul de Informare al Comisiei Europene;
 Seminarul “Notă directoare pentru Raportul de Monitorizare (Program PHARE)”, organizat de către Delegaţia Comisie
Europene în România;
 Seminarul „Cultura Politică a Uniunii Europene. Procesul de elaborare a politicilor”, organizat de Institutul European din
Romania, Programul Phare RO9607.01.02 „Formare în Afaceri Europene;
 Seminarul “Manualul de pregătire pentru INTRANET (Program Phare)”, organizat de către Delegaţia Comisie Europene în
România.
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi
indicaţi nivelul: excelent, bine,
satisfăcător)
Engleză
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

excelent
excelent
excelent

Rusă
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
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Muzică, desen, literatură etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,
într-un mediu multi-cultural, ocupaţi
o poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o
activitate în care munca de echipă
este esenţială. De exemplu
cultura, sport, etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul
de muncă în acţiuni voluntare(de
exemplu în domenii culturale sau
sportive) sau la domiciliu.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Operare calculator MS Office 2002 (Word 2002, Access),
Windows 2000 Professional, utilizare Internet (HTML)

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc)
PERMIS DE CONDUCERE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
COMPETENŢE CARE NU AU MAI
FOST MENŢIONATE ANTERIOR

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu
au fost menţionate, de exemplu
persoane de
contact, referinţe, etc)
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Categoria B

