Infomatii personale

Nmc/Prenume Ionescu Marian Valentin
Adresă(e)
Telefon{oane)

Fax(uri)

E-mailturi)

Nationalitate Română

Data Naşterii 3 septembrie ig6i
Sex Mascu]in

Locul de de mmcă
vizat/D omeniul ocupaţional

Ep€rienţăprofesională

juridic

ii ani in domeniuljuridîc, i5 ani in consultanta, 8 ani in alte
domenii

Perîoada Ianuaric 2o2o - prezent
Functia sau postiil ocupat

Consilier cabinet Presedintele Comisiei Nationale de Strategie si
Prognoza

Activităţi ŞÎ resp ons abilităţi Coordonarea activitatii cabinetului, politici privind intarirea
principale capacitati i institutio nal e

Numele si adresa angg.atoruluî

Comisia Nationa]a de Strategie si Prognoza

Tipul activităţii sau sectorului Administratia publica centrala

de actititate

Perioada Ianuarie zo21 - prezent
Funcţia sau postul ocupat

Consiliercabinetministruljustitiei

Activităţi şi responsabilităti Politici privind dezvoltarea capacitatii institutionale
principale

Numele si adresa angriatorului

Mi nisterul Justiti ei

Tipul activităţii sau sectorului Administratia publica centrala
de activitate

Perioada 2oio până ^m prezent
Funcţia sau postul ocupat

Administrator S.C. Prefab S.A.

Actiwităţi şi resp onsabilităti Admiristrarea societatii, pozitie independenta

principale

Numele si adresa angqjatonilui

S.C. Prefăb S.A.

Tipul activităţii sau sectorLilui Materiale de constructii

de activitate

Perioada Aiigust 2oi6 - decembrie 2oi6
Fun€tia sau postul ocupat

Secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice

Activităţi şi r€sp ons abilităţi Cooordonareapoliticilordeocupare,politicasistemulupublîcde
principale pensii, precum si po]itîci de intarire a capacitatii institutionale

Numele si adresa angtiatorului

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor

Tipul activitătii sau sectorului Admiristratie centrala
de activitate

Perioada Dec. 2oi5 - Aprilie 2oi6
Funcţia sau postul ocupat

Consilier cabinet ministrul muncii, familiei, protectiei socîale si
persoanelor varstnice

Activităţi şi responsabflităţi Monitorizarea si coordonarea politicilor de ocupare, precum si a
prin€ipale masurilor de intarire a capacitatii înstitutionale

Numele si adresa angajatorului

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice

Tipul activităţii sau sectorului Admî nistratie publica centrala
de activitate

Perioada Sep. 2ois - Nov. 2oi6
Funcţia sau postul ocupat

Consilier cabinet ministrul afacerilor interne

Activităţi şÎ responsabilităţi Monitorizarea si coordonarea politicilor de intarire a capacitatii
principale institutionale

Numele si adresa angajatorului

Ministerul Afacerilor lnterne

Tipul activităţii sau sectorului Administratie publica centrala
de activitate

Perioada Sep. 20o5 -Aug. 2oi6

Functia sau postul ocupat

administrator si asociat

Activităţi şi responsabilităti Conducerea firmei ,
principale

Numele si adresa angajatorului

S.C. Unic Management Consulting SRL

Tipul activităţii sau sectorului Sector privat
de activitate

Perioada Aprilie 2oo3 - Martie 20o4
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi Şi responsabilităţi
principale

Senior Poliqy Reform Specialist

•

•

Furnizarea de asistenţă Guverniilui Româriei şi comisiîlor
de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senatul României
în analîza impactului politicilor fiscale la nivel local ;
Studii de po]itici şi analize pentru întărirea capacităţii
instituţiona]e în finanţare interguvernamentală

Numele si adresa angajatonilui

Development Alternative lnc. - sucursala Bucureşti (companie de
consultantă cu sediul socia] în Washington, 76oo Wisconsin
Avenue, Bethesda, MD 2o8i4, SUA)

Tipul activităţîi sau sectorului Consultanţă/asistenţă acordată Guvernului României în cadrul
de activitate Programului GRASP (Government Reform and Strengthening
Partnership Program) cu finanţare USAID

Perioada Septembrie 2ooi -Martie 2oo3

Functia sau postul ocupat
Activităţi şi resp onsabilităţi

Poliqy Officer pentru Local Agenda 2i
•

principale
•

Numele si adi.esa angajatorului

Tipul activitătii sau sectorului
de activitate

Coordonarea, planificarea şi controlul finalizăriî Agendei
Locale 2i în g municipalităţi Pîlot;
Elaborarea politicilor pentru planificarea strategica a
Centrului Naţîonal pentru Dezvoltare Durabilă;

Centm Naţional pentru Dezvoltare Durabilă ca organism abilitat de
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD/UNDP
pentru aplicarea Agendei Locale 2i
Consultanţă în dezvoltare durabilă

Perioada 1998 - 1999
Funcţia sau postul ocupat

Consilier Juridic

Activităţi şi responsabilităti Consultanţă în privatizare şi drept societar/ dreptul companiilot
principale
Numele si adre§a angajatorului

Herzfeld & Rubin Românîa S.R.L. (denumire actuală: Birou de
avocatură Rubin Meyer Doru & Trandafir -asociată cu biroul de
avocatură Herzfeld & Rubin PC, New York, SUA

Tipul actitităţii sau sectorului de Asistenţă Legală
activitate

Perioada 5 Decembrie igg7 - i7 aprilie igg8

Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

printipale

Ministrul Privatizării

•

Conducerea
Privatizării;

şi

planificarea

strategică

a

Ministerului

Î/

•
•

Elaborarea politicilorîn domeniul privatizării;
Exercitarea
controlului
asupra
activităţii
Proprietătii de Stat;

Fondului

Rezultate:
• Reconfigurarea legislaţiei de privatizare;
• Coordonarea elaborării strategiei de privatizare;
• Descentralizarea procesului de privatizare;
• Elaborarea legislaţiei fondurilor cu capital de risc.

Numele si adresa angaiatorului
Tipul activităţii sau sectorului
de activitate

Mi nisterul Privatizării
Sectorul Public

Perioada 4 septembrie igg7 - 5 decembi.ie igg7
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabflităţi

principale

Consilierprezidenţialpeproblemeeconomice

•
•

Analize şi raportări pe teme economice pentru preşedintele
României;
Colat>orarea
cu
alte
departamente
ale
instituţiei

•

presedinţiale, precum şi cu alte organizaţii publice în
pregătireaviziteloroficiale;
Administrarea palatului prezidential

Realizări:

. :;g]î:jî=âaşîunmu;ntîtţ#ţa:%gkst::teeăp]%f g::%Loam±şînt%Îentătă
dezvoltare economica

Numele si adresa angajatorului

Preşedinţia României

Tipul activităţii sau sectorului Sectorul Public
de activitate

Perioada i februarie igg7 - 4 septembrie i997

Fmcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

PreşedinteleAgenţieiNaţionalepentruPrivatizare(secretardestat)
•

•

Conducerea şi planificarea strategică a Agenţiei Naţionale
pentru Privatizare ;
Coordonarea elaborării politicilorîn domeniul privatizării;

• ^fnot::Îînnadreeâlor E3:it;:iLoi;,ociî,n

domeniul

dezvoltării

. g3[oădnoî:âreeftmsîenctrreetpa:î:ăue[#îe MPîec{Ţîa##cîîî[ centruŢuî

•.,/,/

•

Controlul Fondului proprietatii de stat

Realizări:

. E:abîfcr,acr:fe[ apt:;mc3î msotă#ecgaî:ead[eegî%FavtigeEzdaerep rî€îantîzg:g;oru,
•

Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea întreprinderilor

•

mici şi mijlocii;
Elaborarea legislaţiei care să contribuie la dezvoltarea

g:lcrtsoei:lă:Lrivâtl'ricumsunt;1erislaţialeasing_ului'franciza,

Numele si adresa angaiatorului

Agenţia Naţională pentru Privatizare

Tipul actitităţii sau sectorului Admi ni strati a publica
de activitate

Perioada i iunie i994 - 1 februarie 1997
Funcţia sau postul ocupat Exp ert parl amentar
Activităţi şi resp onsabflităţi
principale

•

Tehnica-1egislativa:

•

proiectelordelegeşiainiţiativelorlegislative;
Elaborarea proiectelor de lege la cererea senatorilor,

analiza,

verificarea

Şi

avizarea

grupurilor parlamentare, ori a comisiilor permanente de
specialitate ale Senatului ;

• :âripircjpea:eâelîelgec:ăfiilset ăodŢ;;iaşiîgşrŢoefdoi:=eăîâicstai:llîăndceare
•
•

Numele si adresa angajatorului
Tipd activităţii sau sectorului
de activitate

ambele camere ale parlame.ntului;
Elaborarea documentaţiei pentru ofertele de achiziţii şi
lucrări publice;
Participarea în comisii de licitaţii pentru achiziţii publice.

Senatul României

Sectorul Public

Perioada i decembrie igg2 - i aprilie 1993
Funcţia sau poştul ocupat
Activităţi şi resp ons abilităţî
principale

Numele si adresa angajatorului

Consilier Juridic

•

Consultanţă juridică ce consta in:
Elaborarea regulamentelor de bursă pentru tranzacţii

•
•
•

forward şi futures;
Elaborarea proiectelor de contract spot şi forward;
Pregătirea documentelor pentru consiliul de administraţie;
Elaborarea amendamentelor la actul constitutiv al societăţii;

S.C. „Bursa Română de Mărfuri" SA.

ff/

Tipulactivitătiisa:es:âpuŢ:i*|sectoru|Privat

Perioada i iulie 199i - 1 aprilie 1993

Functia sau postu] ocupat

Consilierjuridic

Activităţişîresp°prmrianbcîî]ităE

•

Reprezentarea intereselor societăţii în justiţie în raporturi
litigioa§e cu terţi;

•
•

Elaborarea proiectelor de contract şî avizarea ace§tora;
Colaborarea cu ce]elalte direcţii ale societăţii pentru
rezolvarea unor probleme legale curente (resurse umane,

marketing)

Numele si adresa angajatorului

S.C. Grandmetal S.A.

Tipul activitătii sau sectonilui Sectorul privat
de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 2013-2015
Calîficare/dipl oma obtinută Doctorat cu tema: hpactul competitiei rentelor asupra sîstemului
de guvernare corporativa

Dis ciplhele principale
studiate/competenţe
profesional e dobândite

•
•
•
•
•

Nuî::LşăşLtiE#flî]în:ti;:qkîî:

Economie şi tehnici matematice aplicate în economie;
Dezvoltare Durabila
Teorii economice contemporane. Modele şi politici ale
dezvoltării durabile ;
Economie. euroi)eană;
Economie socială de piaţă;

Institutul National de Cercetari Economice Costin C. Kiriţescu

formare

Nivelul în calificare naţiohală

sau intematională

ISCED 8

Educatie şÎ fomare
Perioada 2007-2009
Calificare/diplom a obţinută Masterat în Afaceri europene şi managementul de proîect
Disciplinele princip ale
studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul institutiei de
învăţământ/flirnizorul de

fomare

Nivelul în cdificare naţională
sau intemaţional ă

Perioada
Calificare/diploma obţinută
Discipline]eprincipa]e
studiate/competenţe
profe sional e dobândite

Numele Şi tipul instituţiei de
Învăţământ/fi]mizorul de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria şi analiza integrării europene;
Mediul de afaceri European;
Teoria alegerii publice;
Marketing-ul serviciilor:
Legislaţia programelor europene;
Managementfinanciar;
Plandeafaceri;
Economia şi pieţele globale;
Managementul de proiect;
Legislaţia fondurilor structurale;
Metodologie statistică EUROSTAT;
Dezvoltare regonală;
Metodologia programelor europene.

Facu]tatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bo]ay, ClujNapoca
ISCED 7

i986-1991
Absolvent al Facultăţii de Drept, Jurist
Drept civil, Drept penal, Prc)cedură penală şi civilă, Criminologie,
Medicină ]egală, Drept internaţional privat, Drept intemaţional
public, Filozofie, Epistemologîe, Engleză, Drept administrative,
Dreptul familiei.

Facultatea de Drept Bucureşti, Uriver§itatea Bucureşti

fomare
Nivelul În calificare naţională

sau intemaţional ă

ISCED 6

Formare
Perioada

1996

Cal ificare/diploma obţînută
DÎsciplinele princip ale

Training in European law (curs)

prg%sdîîoa:ea/]/=°dŢBăedi!:

NuÎ::i;ăşkE#E::Ţoti±:=

Comisia Europeană

formare
Nivelu în calificarc natională
sau Întemaţional ă

Perioada

2000

Calificare/diploma obţinută
Discipl inele principale
studiate/competenţe
profesion al e dobândite

Numele şi tipu] instituţiei de
învăţăm ânt/ffimizorul de

fomare

Î=::gE:Î:ggLîfiîpcî]şÎ:î#î;FodcŢÎS,tria]etcupredderepent"

Comisia Europe.ană in cadru programului EU -Intemational
Visitor PrQgram

Nivelul În calificare naţională

sau intematională

Perioada

2002

Calificare/diplo ma obţînută
Disciplinele principale

s"diate/competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipLn instituţiei de

învăţăm ânt/flimizoml de
formare
Nivelul în calificare naţională
sau intemaţională

Clustere industriale şi dezvoltare locală

Departamentul de Stat al SUA în cadrul programului US International Visitor Leadershîp Program

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba matemă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Intelegere

Autoevaluare
Nivel europec[n (`E)

Imglezâ

Ascultare

Citire

Vorbire
Participare
1aconversatie

C

C

C

2

2

2

Di§curs
oral
C
2

Scriere
Exprimare
Scrisă

c
2

Competenţe Şi abilităţi
sociale

Lucru în echipă; am lucrat în diverse echipe de lucru la elaborarea
unor politici (proiecte de lege, strategii (în calitate de consultant
independent, maî cu seamă în perioada igg8-2ooi)

Competenţe şi aptitudîni
organizatorice

Am condus două organizaţii publice în perioada igg7-igg8
(Agenţia naţională pentru privatizare şi Ministerul Privatizării). De
asemenea, am coordonat o echipă în cadrul unui proiect Ace
Project cu finanţare PHARE pe studîul clusterelor industriale în
perioada iggg-2ooi

Competenţe Şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office

Competenţe şÎ aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Activitate profesională în cadrul unor proiecte cu finanţare
internaţiona]ă Cin calitate de con§ultant)
i. Proiecte PHARE:
• Strategie supp]y-side pentru productivitate, competitivitate

şi convergenţă între ţările din centrul Şi estul Europei reţele de subcontractare şi clustere industriale, rolul
clusterelor industriale. Proiect comun cu Bulgaria, Lituania
şi Bosnia-Herţegovina iggg-2ooi (coordonator pentm
România)
iî. Proiecte cu finanţare USAID:
• Contributii la dezvoltarea sectorului privat, îmbunătăţirea
legislaţiei de privatizare, legea leasing-ului, igg6 (manager
de
proiect:
Centru
lnternaţional
pentru
Studii
Antr€prenoriale);
• Aspecte legale privind finaţarea publică locală - iggg
(consu]atant în echipa cu Centru de Studii Politice şi
Dezvoltare);

•

•
•
•

Redactarea codului de guvemanţă corporativă - varianta 1,
2ooo (proiect CIPE - US Chamber of Commerce, cu
asistenţa
Centrului
lntemaţional
pentru
Studîi
Antreprenoriale din Bucureşti Şi cu finaţare USAID);
Training+redactarea celeî de a doua variante a codului de
guvernanţă corporativă, 2002;
Poderea întreprinderi]or mici şi mijlocii din România în
sectoru] energetic 200i;
Contribuţii la realizarea fomei finale a ghidului parteneriat
Public - Privat (proiect coordonat de Asociatia lnstitutul
pentru Politici Publice, 2oo4).

iii. Proiecte cu finaţare de la Grupul Băncii Mondiale:

• Frq,3:tţzardeea seovcî:lt,âţriî Năi,iosnua#mbpuenn:tnă,ţir;eFS:=cfa::aşLÂ,,
întocmit pentru firma franceză BCEOM French Engineeri,ng
Consultants, în cadrul modulului 3.4 din Proi€ctul intitulat
„Reabilitarea şi Refoma Sectorului de lrigaţii, Asistenţă
Tehnică pentru dezvoltare instituţională" finanţat de Banca
Mondială 2oo5-2oo6.
iv.Proiecte cu finaţare OECD:
• Analiza proiectu]ui de lege elaborat în Republica Moldova cu
•

privire la regimul investiţiilor străine, Dec 2oo3
Evaluarea legii privind regimul investiţiilor străine în
Republica Moldova, iunie-iulie 2oo4

v. UNDP (Programul Natiunilor Unite pentni Dezvo}tare)
• implementarea Agendei Locale 2i in g municipalitati
(proiect pilot nr. ooo33238 implementat sub coordonarea
Centnilui National pentru Dezvoltare Durabila) - 2ooi 2003
vi. Alte proiecte:
• Redactarea unei scurte evaluări instituţionale cu privire la
reforma instituţiilor deconcentrate, prin prisma interesului
public-privat (proiect coordonat de Asociaţia lnstitutul
pentru Politici Publice, 2oo6)
• Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autoritatilor

publice de a elabora si transmite propuneri altemative la
politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea
reglementarii normelor de functionare si definirii regimului
juridic al Structurîlor Comunitare Consultative (cod proiect:
iii683) + proiect de lege de modificare a Legii nr.292/2oli

vi. Proiecte de nivel naţional cu participare voluntară:
• Participarea la finalizarea strategiei Naţionale de Dezvoltare
Durabilă, cu suportul centrului naţional pentru I)ezvoltare

•

Dui`abilă şi al Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare Diirabilă, strategie aprobată de Guvernu]
României ig99
Participarea la realizarea Strategiei de Dezvoltare

Economică pe Termen Mediu 2ooo-2oo4 şi a planului său
de acţiune (capitolele care tratează Dezvoltarea Regională,
amenajarea teritoriului", „De2woltarea Întreprinderilor MÎ ci
şi Mijlocii", „Dezvoltai.ea Pieţei de Capital".

Pemis(e) de conducere

lnfomiaţii suplim entare

Categoria 8

Articolecareaparsăptămânal/lunarînpresaeconomică

