ANEXA
Proiecte, granturi, contracte de expertiză
- 1995-1998 - coordonator al Clubului 2020 al DTSJ Giurgiu, finanţat de Ministerul Tineretului şi
Sportului
- 1996 şi în prezent - preşedinte al Societăţii Ecologiste "Noua Alianţă"; - coordonator de proiecte
realizate în colaborare cu DTSJ Giurgiu, MTS, Ministerul Culturii, Eurotin, AIDRom, Fundaţia pentru o
Societate Deschisă, Primăria Giurgiu, în parteneriat cu organizaţii din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia,
Franţa, Marea Britanie, Republica Moldova, Macedonia, Olanda, Serbia, Muntenegru, Spania,
Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria;
- participarea la stagii de formare organizate de MTS, Eurotin, Ministerul Mediului, Ministerul
Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, UNDP, DFID – Marea Britanie, WS Atkins International Marea Britanie, Powerfull Information – Marea Britanie, VormingsInstituut voor K.M.O. – Belgia,
EPTISA International – Spania, CIDA – Canada, Formez – Italia, USAID – SUA, Centrul Naţional de
Dezvoltare Durabilă.
- 1998- coordonator al proiectului „Păstraţi curăţenia, curăţenia recrează, recreerea ajută gândirea”,
realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă;
- 1999-2000- coordonator al proiectului „ Dunărea albastră”, realizat în parteneriat cu organizaţii
nonguvernamentale din Ungaria, cu sprijinul financiar al programului “Youth for Europe”;
- 2000- coordonator pentru partea română în proiectul “ Împreună, să apărăm fluviul Dunărea”,
realizat de Fundţia “Znanie” din Ruse, Bulgaria, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Charles Stuart Mott;
- 2000 şi în prezent – membru fondator şi coordonator de programe în cadrul Fundaţiei Române
pentru Democraţie prin Drept, proiecte realizate în colaborare cu Comisia de la Veneţia, Camera
Deputaţilor, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Ministerul Public, Ministerul
Justiţiei.
- 2001-2003 - membru în Comitetul de Selecţie a proiectelor în cadrul Programului de acţiune
comunitară Tineret al Agenţiei pentru Cooperare în domeniul tineretului - Eurotin.
- 2001 -2003 - coordonator al secretariatului Agendei Locale 21, proiect-pilot al Programului
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect finalizat prin elaborarea Planului Local de Dezvoltare
Durabilă al Municipiului Giurgiu.
- 2001şi în prezent - membru în Comisia Ecologică şi de Sănătate Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria).
- 2002-2003 – colaborator în cadrul proiectului “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu
privire la legislaţia de mediu în domeniul gestionării deşeurilor menajere” finanţat de Uniunea
Europeană prin REC Romania
- 2003 – coordonator al proiectului “Întărirea Capacităţii Cetăţenilor de a Influenţa şi Contribui la
Dezvoltarea Comunităţii” realizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă cu sprijinul financiar al
Băncii Mondiale
- 2003 - 2004 - membru al Grupului Integrat de Acţiune în cadrul programului “Reforma
Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” - GRASP, proiect USAID
- 2003 - 2004 - membru în Comitetul de Coordonare al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al
Judeţului Giurgiu - proiect PHARE.
- 2003 - 2004 - membru în Comitetul de Coordonare al Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al
Regiunii 3 sud Muntenia - proiect PHARE.
- 2003 - 2004 - membru al Grupului de Parteneriat Local pentru elaborarea Planului de Dezvoltare

al Regiunii 3 sud Muntenia în perspectiva aderării României la UE - proiect cu asistenţă DFID - Marea
Britanie.
- 2004 - 2005 – coordonator al proiectului “Dezvoltarea capacităţilor pentru îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare ale mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere între România şi
Bulgaria”, proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015.
- 2004 - 2005 – coordonator zonal al proiectului „Construirea capacităţilor pentru participarea
efectivă a publicului la evaluarea transfrontalieră a impactului asupra mediului” realizat de Asociaţia
Experţilor de Mediu din România şi Institutul pentru Modernizare Ecologică din Bulgaria, cu sprijinul
financiar al Guvernului Canadei.
- 2004 - 2005 - coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Lumea
minunată a peşterii Orlova Chuka” realizat de Prefectura Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO
2002/000-62304.30).
- 2004 - 2005 – coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Itinerarii
turistice comune” realizat de Primăria Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO 2002/00062304.23).
- 2005 – prezent – membru al Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice Locale.
- 2005 –2007 – membru în grupul consultativ pentru elaborarea strategiei „Dezvoltarea resurselor
umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale” din cadrul Planului Naţional
de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013.
- 2005-2006 participant la proiectul „Platforma de informare şi comunicare Donauhause. O reţea
de oraşe dunărene”, Programul Interreg III B CADSES, proiect coordonat de Primăria Viena, TINA
Viena şi ABC – Consulting.
- 2006 – partener în cadrul proiectului „Dialog şi cooperare transfrontalieră la Dunărea de Jos”,
finanţat de Ministerul Mediului din Olanda şi cu asistenţa tehnică Milieukontakt Oost-Europa.
- 2006-2007 – coordonator sectorial în cadrul Proiectului de cooperare transfrontalieră „EU şi UE.
Club româno-bulgar la Giurgiu” (nr. proiect 2004/016-784.01.04-057)
- 2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Participarea publicului la dezvoltarea durabilă
regională în România şi Bulgaria”, finanţat prin Programul Matra din Olanda.
- 2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru implementarea
Coridorului Verde al Dunării Inferioare. România-Bulgaria”, coordonat de Fondul Mondial pentru
Natură (WWF) – Programul Dunăre-Carpaţi.
- 2006-2007 – membru al grupului de dezbatere pentru proiectul Programului Operaţional de
Cooperare Teritorială Transfrontalieră România-Bulgaria pentru perioada 2077-2013.
- 2006-2007 – partener zonal în cadrul proiectului „Compuşii organici volatili în mediul înconjurător
– caracterizare, identificare, informare şi conştientizarea publicului” finanţat de Uniunea Europeană
prin PHARE 2004 – Programul Societatea Civilă – compenenta 2 – Adoptarea şi implementarea aquisului comunitar.
- 2007 – expert regional pentru proiectul „Crearea unui centru virtual pentru dezvoltarea şi
administrarea bogăţiilor şi resurselor naturale din regiunea de graniţă Ţenovo/BulgariaComana/România” finanţat de Ministerul Dezvoltării din Bulgaria şi PHARE BG 2004/016783.01.03.01.-17
- 2007 – partener la proiectul „Poduri peste Dunăre”, coordonat de
Clubul Societatea Deschisă
din Ruse/Bulgaria şi finanţat de The German Marshall Fund prin The Balkan Trust for Democracy
- 2007 – prezent – membru în Comitetul Comun de Monitorizare al
Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria pe perioada 2007- 2013

- 2007- prezent – membru în Consiliul pentru Transparenţă Locală pentru implementarea Strategiei
pentru transparenţă instituţională prin participare publică, program al Asociaţiei pentru
Implementarea Democraţiei sprijinit de Ambasada Marei Britanii la Bucureşti
- 2007 – 2008 coordonator sectorial în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră “Clubul EU şi
UE continuă la Giurgiu” (PHARE CBC 2005 017/535.01.03.02, valoare totală proiect 58900 EUR)
- 2007-2008- partener al Centrului Naţional de Dezvoltare Durabilă în procesul elaborării Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Durabilă, proiect al Guvernului României implementat de Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile în parteneriat cu Academia Română, Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare şi Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma
-2007-2008-coordonator al proiectului „Tineri pentru păstrarea diversităţii naturale şi culturale”,
desfăşurat în colaborare cu organizaţia Salva-Eco din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al
Agenţiei Naţionale pentru Tineret.
- 2008 – partener la proiectul “Educaţie şi conştientizare publică în vederea colectării separate a
deşeurilor reciclabile”, implementat de Primăria municipiului Giurgiu cu sprijinul financiar al Fondului
de Mediu (valoare proiect 40 395 RON)
- 2008 – expert în proiectul ”Europa în dialog cu cetăţenii săi”(Active Citizenship Project 2007),
realizat de Asociaţia Municipiilor din România în cadrul programului “Europa pentru cetăţeni” al
Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene
- 2008-2010 expert în cadrul proiectului “Cele mai bune practici pentru implementarea obligaţiei
privind folosirea energiei solare pentru producerea apei calde ” (Best Practice Implementation of
Solar Thermal Obligation – ProSTO, proiect EIE/07/205/S12.466799 ), parteneriat între municipalităţi
şi organizaţii din Italia, Spania, Portugalia, Germania, România, valoare totală proiect 1 200 000 EUR
- 2008 - 2009 membru în grupul de lucru sectorial pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a
judeţului Giurgiu 2008 - 2013”
- 2008 şi în prezent – membru în Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii de
Dezvoltare Sud Muntenia .
- 2008- 2009 - expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006 “Studiu privind fenomenele
naturale distructive din judeţul Giurgiu: percepţia populaţiei şi soluţii alternative de preîntâmpinare a
dezastrelor, în special a inundaţiilor din regiunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse” (Nr. Proiect RO
2006/018-445.01.03.03), implementat de Consiliul Judeţean Giurgiu.
- 2008 – 2009 – expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006 “Pentru un viitor
împreună”(Nr. Proiect RO 2006/018-445.01.04.03), implementat de Muzeul Judeţean “Teohari
Antonescu” din Giurgiu. Valoare proiect 52 825 EUR
- 2008- 2009 - partener local în cadrul proiectului “Mă informez, deci contez” derulat de Asociaţia Pro
Democraţia – Club Bucureşti, finanţat de Comisia Europeană prin programul Youth in Action.
- 2009-2010 – partener în cadrul proiectului “Drumul apei – rute naturale şi culturale pentru un
turism durabil (Coridorul verde în euroregiunea Dunărea Inferioară)” implementat de Universitatea
Sf. Chiril şi Metodiu din Veliko Târnovo, Bulgaria, cu finanţarea Programului de Cooperare
Transfrontalieră 2007 – 2013, Romania – Bulgaria. Valoare totală proiect 630344, din care 86308
pentru Noua Alianţă.

Granturi/contracte de cercetare
-„Concepte, reprezentări, conţinut mental. Teme actuale în fundamentele ştiinţelor cognitive”, cod

CNCSIS 231, membru în colectivul de cercetare.
-„Universitatea Europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamentele cultural-valorice ale
învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi”, tema
grantului 2 A – cod CNCSIS 872, membru în colectivul de cercetare.
- „Centru de informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru cetăţeni şi instituţii”, proiect
naţional desfăşurat în cadrul Programului PHARE pentru democraţie, nr. PDP 297, director de proiect.
- “Teme ale complexităţii”, proiect de cercetare finanţat de Banca mondială, membru în
colectivul de cercetare.
- „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”, proiect nr. 033238, finanţat de
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Marii
Britanii şi Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională, director de proiect.
-„Creşterea capacităţii cetăţenilor de a influenţa şi contribui la dezvoltarea comunităţii”, proiect
finanţat de Banca Mondială, contract nr. 73/2003, responsabil pentru domeniul Educaţie.
-„Dezvoltarea capacităţii pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin
întărirea cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria”, proiect nr. 38954, finanţat de
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015, coordonator al activităţilor în
România.
- “Raţionalitate şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate
multiculturală”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN II IDEI, cod proiect
ID-951, membru în echipa de implementare.
- “ Fundamente teoretice şi metodologice ale modelării dinamicii sistemelor complexe socioeconomice”, grant CNCSIS de tip A, cod 1028, membru în colectivul de cercetare.

