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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  Moraru Carmen 
E-mail    

Naţionalitate  română 
Data naşterii   

 
 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ  

 
 
 

   
• Data (de la – până la)  05 august 2021 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Energiei 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Administrație publică centrală 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar general adjunct 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene și Compartimentului  

Relații Internaționale 
 

• Data (de la – până la)  13 aprilie – 04 august 2021 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Administrație publică centrală 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar general adjunct 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Monitorizarea activității Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare  

   
• Data (de la – până la)  7 noiembrie 2019 – 4 martie 2021 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Fondurilor Europene 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Administrație publică centrală  

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar de stat 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea structurilor: Directia generala programe europene infrastructura mare, Directia 

generala asistenta tehnica programe europene, Directia generala programe europene capital 
uman 
Coordonarea relației Ministerului Fondurilor Europene cu Parlamentul  
Coordonarea activitatii Colegiului Ministerului Fondurilor Europene 
Gestionarea domeniului afacerilor europene, inclusiv participarea la reuniunile Comitetului de 
Coordonare a Sistemului National de Gestionare a Afacerilor Europene 

   
• Data (de la – până la)  1 Septembrie 2019 – 6 noiembrie 2019 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport 

• Funcţia sau postul ocupat  Director, Direcția Monitorizare 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității de monitorizare a implementării, verificare tehnică, verificare proceduri de 

achiziţie publică a proiectelor POIM 2014-2020 pentru proiecte de transport.  
   

• Data (de la – până la)  29 iunie 2018 – 1 septembrie 2019 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe, Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea 

Europeana la Bruxelles 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Diplomatie 
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• Funcţia sau postul ocupat  Ministru Plenipotentiar, Atasat de transport 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Vicepresedinte al Grupului de lucru Chestiuni intermodale si Retele in cadrul Consiliului Uniunii 

Europene pe durata Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene 
   

• Data (de la – până la)  Noiembrie 2017- iunie 2018 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport 

• Funcţia sau postul ocupat  Director, Direcția Monitorizare 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității de monitorizare a implementării, verificare tehnică, verificare proceduri de 

achiziţie publică a proiectelor POIM 2014-2020 pentru proiecte de transport.  
   

• Data (de la – până la)  Septembrie 2016 – octombrie 2017 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității de evaluare și selecție a proiectelor POIM 2014-2020, monitorizare a 

implementării, verificare tehnică și financiară, verificare proceduri de achiziţii publice, metodologie 
și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de 
transport. 

   
• Data (de la – până la)  Februarie 2015 – august 2016 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Fondurilor Europene 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Gestionare Program, Evaluare și Aprobare Proiecte 

• Funcţia sau postul ocupat  Director 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității de evaluare și selecție a proiectelor POST 2007-2013, a celor pregătitoare 

necesare pentru procesul de evaluare și selecție a proiectelor de transport în cadrul POIM, precum 
și coordonarea activităților privind elaborarea documentelor programatice aferente contribuţiei la 
realizarea obiectivului I al politicii de coeziune economico-socială a Uniunii Europene și a celor 
din cadrul procesului de programare a celorlalte facilități de finanțare comunitare 

   
• Data (de la – până la)  Aprilie  2013 – februarie 2015 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General adjunct 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității de implementare/ monitorizare proiecte finanțate din POST  

   
• Data (de la – până la)  Iunie 2011 – aprilie 2013 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Direcția Generală Turistică 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General / Director 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activității Direcției Generale Turism/ Direcția Management Brand/ Manager de 

proiect pentru Proiectul „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin 
definirea și promovarea brandului turistic naţional” 

   
• Data (de la – până la)  Decembrie 2010 – Iunie 2011 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Coordonarea activitatilor legate de proiectele finanțate prin programele de Cooperare Teritoriala 

Europeana si prin Programul Operational Regional 
• Funcţia sau postul ocupat  Director General Adjunct/ Direcția Generală Coordonare a Activității în Teritoriu 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Monitorizare, control de prim nivel în domeniul gestionării asistenței financiare nerambursabile 
comunitare  
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• Data (de la – până la)  Septembrie 2010 – Decembrie 2010 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activități specifice de promovare în domeniul turismului 

• Funcţia sau postul ocupat  Director/ Direcția Promovare Turistică 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de promovare în domeniul turismului 

   
• Data (de la – până la)  Ianuarie 2010 – Septembrie 2010 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activități specifice de marketing în domeniul turismului 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General/ Direcția Marketing pentru Turism 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de marketing în domeniul turismului 

   
• Data (de la – până la)  Ianuarie 2009 - Ianuarie 2010 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activități specifice de marketing în domeniul turismului 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General/ Direcția Generală Marketing și Relații Internaționale 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de marketing și relații internaționale în domeniul turismului 

   
• Data (de la – până la)  Ianuarie 2008 – Ianuarie 2009 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul pentru IMM Comert, Turism si Profesii Liberale 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activități specifice de marketing în domeniul turismului 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de marketing în domeniul turismului 

 
• Data (de la – până la)  Iulie 2007 – Ianuarie 2008 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Diplomatie publica/comunicare 

• Funcţia sau postul ocupat   Director 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de diplomație publică 

 
• Data (de la – până la)  August 2006 – Iunie 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Afacerilor Externe 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Diplomatie publica/comunicare 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de diplomație publică 

   
• Data (de la – până la)  Octombrie 2003 – Iulie 2006 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Autoritatea Națională pentru Turism 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Turism/ promovare 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de promovare și relații internaționale 

 
 

• Data (de la – până la)  Februarie 2001 – Iulie 2003 
• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Turismului 
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• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Promovare 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General Adjunct 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de promovare turistică a României  

 
• Data (de la – până la)  Iulie 1998 – Februarie 2001 

• Numele şi adresa angajatorului  Oficiul de Promovare a Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Turism/promovare 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea activităților de promovare turistică a Romaniei 

 
• Data (de la – până la)  Ianuarie 1998 – Iulie 1998 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Relatii Internationale, relatii interne, mass media si protocol 

• Funcţia sau postul ocupat  Director General/ Directia Generală de Relații Internaționale 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Coordonarea departamentului pentru relatiile bilaterale in domeniul turismului, relatia cu 

organismele internationale din turism la care Romania este membru, relatia cu ONG-urile din 
turism, mass media si protocol 

 
• Data (de la – până la)  Octombrie 1992 – Ianuarie 1998 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Turismului 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Promovare, relatii internationale 

• Funcţia sau postul ocupat  Consilier, sef serviciu 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Relatii de colaborare bilaterale si promovare a ţărilor din Uniunea Europeana, relatii cu 

organismele internationale din turism 
 

• Data (de la – până la)  Octombrie 1987 – Noiembrie 1990 
• Numele şi adresa angajatorului  Intreprinderea Comerciala de Stat Aliment Alimentatie Publica, Calarasi 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Comert 

• Funcţia sau postul ocupat  Economist 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Contractare furnizori sector alimentar 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

• Perioada (de la – până la)  Martie 2013 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin care 
s-a realizat formarea profesională 

 Academia de Studii Economice, Facultatea Relații Internaționale  

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Relații Internaționale  

• Tipul calificării / diploma obţinută  Doctor în economie 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învăţământ 
 Doctorat 

 
• Perioada (de la – până la)  Septembrie 1991 – Septembrie 1992 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Universitatea din Amsterdam, Facultatea de Relații Internaționale și Europene 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Relatii internaționale și europene 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma post universitară în Relații Internaționale și Europene 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învăţământ 
 Postuniversitar 



Curriculum Vitae al Moraru Carmen   
  

 

 
• Perioada (de la – până la)  Septembrie 1990 – Septembrie 1992 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Universitatea București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de 
Administrație Publică 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Administrație Publică 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Diplomă postuniversitară în administrație publică 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învăţământ 
 Postuniversitar 

 
• Perioada (de la – până la)  Septembrie 1983 – Septembrie 1987 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț 

• Domeniul studiat / aptitidini 
ocupaţionale 

 Comerț 

• Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma de licență în economie 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / învăţământ 
 Universitar 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

Limba maternă  română 
 

Limbi străine cunoscute  
 
  engleză 

• abilitatea de a citi           Foarte bine 
• abilitatea de a scrie         Foarte bine 
• abilitatea de a vorbi      Foarte bine 

 
  franceză 

• abilitatea de a citi           Foarte bine 
• abilitatea de a scrie         Bine 
• abilitatea de a vorbi      Bine 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Foarte bune abilitati de comunicare si negociere dobandite in timpul activitatii mele profesionale, 
desfasurate in cea mai mare parte intr-un mediu international, (reuniuni internationale si nationale, 
negociere de acorduri internationale, reprezentarea Romaniei in cadrul organismele 
internationale, etc.) si pe durata Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

 

 Foarte bune abilitati organizatorice. 
Pe parcursul activitatii ca director general am coordonat nu numai activitatea colectivului directiei 
in tara dar si cea a celor 16 reprezentante pentru turism ale Romaniei in strainatate. In timpul 
activitatii desfasurate in cadrul AM POST si OI Transporturi am coordonat activitatea de 
monitorizare a implementarii proiectelor asigurand legatura cu beneficiarii proiectelor de 
infrastructura de transport 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 

 

 Utilizare Calculator 
Programe editare, prezentare grafica 

 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
  

Alte cursuri   
• 2018 august: Curs privind institutiile, organizarea si functionarea Parlamentului European, Parlamentul 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B 
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European 
• 2018 iulie: Curs organizat de Secretariatul General al CONS UE in contextul pregatirii PRES RO 
• 2018 iulie: Curs privind arhitectura Uniunii Europene, ENA 
• 2018 iulie: Coordonare in domeniul afacerilor europene, negociere si elaborarea politicilor europene, ENA 
• 2018 iulie: Curs de lucru cu interpretii in contextul pregatirii PRES RO, Comisie Europeana 
• 2009 mai: Curs pentru Formatori Manageri de proiect, Institutul Național de Administrație 
• 2008 septembrie – 2009 februarie: Cursul de inalți funcționari publici, Institutul Național de Administrație 
• 2007 aprilie – mai: Cursul de nivel înalt din cadrul Colegiului Național de Apărare 
• 2007 martie – iunie: Institutul Diplomatic Român, curs în limba franceză de formare în domeniul procesului 

decizional european și a unor politici economice majore 
• 2000 mai: Organizația Mondială a Turismului, Madrid, Cursuri pentru inalți funcționari din cadrul Autorităților 

naționale de turism 
 

Alte activități profesionale 
• Monitorizarea implementarii marilor proiecte de infrastructura de transport rutier, feroviar si de metrou 
• Negocierea si obtinerea abordarii generale/mandat COREPER si negocierea cu Parlamentul European in 

cadrul trialogurilor pentru legislatia europeana de transport analizata in cadrul grupului de lucru Chestiuni 
intermodale si retele din cadrul Consiliului Uniunii Europene pe durata Presedintiei Romaniei la Consiliul UE 

• Coordonarea activitatii de fazare a proiectelor de infrastructura de transport intre perioada de programare 2007-
2013 si 2014 -20120 ( POST si POIM) 

• Manager de proiect – coordonarea echipei de imoplementare a Proiectului „Crearea unei imagini pozitive a 
României ca destinaţie turistică prin definirea și promovarea brandului turistic naţional”; 

• Organizarea Reuniunii anuale a diplomației române, 2006, 2007; 
• Organizarea Cursurilor internaționale ”Nicolae Titulescu” pentru tinerii diplomați, 2006, 2007; 
• Organizarea sărbătoririi Zilei Naționale a României la misiunile diplomatice ale României în lume, 2006, 2007; 
• Proiectarea şi coordonarea campaniei naţionale de promovare “Eclipsa 1999 - Fii cu ochii pe cer - Aventura 

unei vieti”, impreună cu agenția de publicitate McCann Ericsson, a campaniei “Millennium 2000 – Citește 
semnele”, impreună cu agenția de publicitate D’Arcy și a campaniei ”România Mereu surprinzătoare” împreună 
cu agenția Ogilvy&Mather; 

• Organizarea și coordonarea participării României la expozițiile internaționale de turism din străinătate; 
• Reprezentarea României in cadrul organismelor internationale de turism unde este țara membră (Organizația 

Mondială a Turismului, Comisia Europeană de Turism, Inițiativa Central Europeană, Organizația Cooperarea 
Economică a Mării Negre, etc.); 

• coordonarea reprezentanțelor in străinătate ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului; 
• coordonarea realizării materialelor promoționale editate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului; 
• coordonarea organizării vizitelor de documentare în România pentru jurnaliști și alți creatori de opinie din 

străinătate.     
 


