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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  RAICU IONICA 

Adresă  Strada Veronica Micle, nr.24, sector 1, Bucuresti 

 Data naşterii  25.11.1961,  Orlea, judetul OLT 

    

 
EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ 

  

• Data (de la – până la)  28.02.2009 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) - Calea Victoriei 
nr.152, Bucuresti 

• Tipul de activitate sau sectorul  Administratie publica 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director general   

Directia Generala Planificare si Dezvoltare Economica 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Elaborarea, aprobarea si monitorizarea bugetului MECMA  si al institutiilor publice 
coordonate; 

 Verificarea si aprobarea bugetelor companiilor de stat din portofoliul  MECMA; 

Elaborarea, coordonarea şi implementarea politicilor investiţionale; 

Dezvoltarea si optimizarea sistemului Informatic Integrat; 

Implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continua a Sistemului de Management 
Integrat – reprezentantul managementului; 

Coordonarea Unitatii de Politici Publice; 

 Infrastructura calitatii si mediu. 

 

• Data (de la – până la)  Iunie 2007 – februarie 2009  

• Numele şi adresa angajatorului  Primaria Municipiului Bucuresti, bd. Regina Elisabeta 47, sector 5 

• Tipul de activitate sau sectorul  Administraţie publică  

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director General 

Direcţia Generală Operaţiuni 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea a o treime din procesele Primăriei Municipiului Bucureşti, efortul principal 
fiind orientat spre procesele de conducere şi relaţia cu „clienţii” cetăţeni şi persoane 
juridice, desfasurate in domeniile: Sisteme Informatice, Relatii Publice,  Relatii 
Internationale, Integrare Europeana, Management Calitate si Mediu si Managementul 
Situatiilor de urgenta. 

 

Reorganizarea institutiei pe principiile evoluţiei spre un management integrat, centrat pe 
procese, extinderea capacităţii de conducere la vârf  si gruparea proceselor în funcţie 
de gradul de corelare a activităţii. 

  

• Data (de la – până la)  1997 – iunie 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Primaria Municipiului Bucuresti, bd. Regina Elisabeta 47, sector 5 

• Tipul de activitate sau sectorul  Administraţie publică  - IT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Director executiv  

Directia Sisteme Informatice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, conducerea si dezvoltarea departamentului IT 

Elaborarea Strategiei de Informatizare a Administratiei Publice Locale a Municipiului 
Bucuresti 

Elaborarea proiectului Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor in 
Primaria Municipiului Bucuresti 

Implementarea Sistemului de management al Calitatii in Primaria Municipiului Bucuresti 
ISO 9001:2000 

Reprezentantul Managementului conform ISO 9001:2000/ Sistemul de Management al 
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Calitatii in Primaria Municipiului Bucuresti    

Manager proiect – grant U.S.-T.D.A. (United States - Trade and Development Agency) 
“Location-Based E-Government Urban Planning, Development and Control System” - 
2005 

Manager proiect – grant U.S.-T.D.A. (United States - Trade and Development Agency) 
“ IT Expansion Project for the Municipal Districts of Bucharest Phase II” - 2004 

Manager proiect – grant U.S.-T.D.A.  “Asistenta tehnica pentru Sistem informatic 
Integrat” - 2003 

Director proiect  - “Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor in 
Primaria Municipiului Bucuresti”   

Manager tehnic proiect   - “Birou unic obtinere avize si acorduri necesare intocmirii 
documentatiei tehnice pentru autorizare lucrari constructii in Municipiul Bucuresti”  - 
finantare nerambursabila PHARE - 2001 

Manager proiect  - “Pregatire resurse umane pentru exploatare sistem informatic in 
PMB” finantare nerambursabila Programul PHARE pentru politici regionale si de 
coeziune, restructurare industriala si resurse umane - 2000 

Manager proiect - fond nerambursabil acordat de Banca Mondiala  privind 
“Reorganizarea, restructurarea Primariei Municipiului Bucuresti” – 1998 

 

• Data (de la – până la)  1995-1997 

• Numele şi adresa angajatorului  Administratia Strazilor 

• Tipul de activitate sau sectorul  Administraţie publică -IT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Sef Serviciu 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conducerea activitatii privind serviciile suport  IT pentru intreaga institutie 

 

• Data (de la – până la)  1992-1995 

• Numele şi adresa angajatorului  Administratia Domeniului Public 

• Tipul de activitate sau sectorul  IT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Inginer de sistem 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Configurare/ administrare echipamente de tehnica de calcul 

 
 

• Data (de la – până la)  1980-1992 

• Numele şi adresa angajatorului  Fabrica de Echipamente Periferice 

• Tipul de activitate sau sectorul  IT 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută  Analist 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Analiza, dezvoltare si exploatare programe informatice pentru:  Contabilitate de 
gestiune, Salarii,  Evidenţa Personal, Postcalculul producţiei, Mijloace fixe, Contabilitate 
generală 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• Data (de la – până la)  2006-2007 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Universitatea „Athenaeum” Bucuresti 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Administratie Publica si Integrare Europeana 

• Diploma obţinută  Master 

 

• Data (de la – până la)  2004-2005 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

 Academia de Studii Economice – Bucuresti – studii postuniversitare 
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training 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Managementul proiectelor 

• Diploma obţinută  Master 

 

• Data (de la – până la)  1994 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Ministerul Finanţelor 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Contabilitate Generală 

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  1989 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Automatica si Calculatoare  

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Inginer 

• Diploma obţinută  Diplomă 

 
 

• Data (de la – până la)  Iulie 2009 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

  TMI 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

  Leadership 

• Diploma obţinută   Certificat 

 
 

• Data (de la – până la)  Mai 2008 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 TMI 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Comunicare organizationala 

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  29.10-01.11.2007 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Institutul European Român  

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Programul de formare generală în afaceri europene 

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  03-05.03.2006 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 CODECS 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Dezvoltarea echipei 

• Diploma obţinută  Certificat 
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• Data (de la – până la)  Iulie 2005 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 TotalSoft 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Primavera Project Planner for the Enterprise 

• Diploma obţinută  Certificat 

 
 

• Data (de la – până la)  17-19.09.2004 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Institutul National de Administratie 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Interoperabilitatea Sistemelor Informatice Integrate 

• Diploma obţinută  Certificat 

 
 

• Data (de la – până la)  18-21.03.2004 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Institutul National de Administratie 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Soluţii de infrastructură pentru e-administraţie 

• Diploma obţinută  Certificat 

 
 

• Data (de la – până la)  26.07-30.07.2004 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 PM Solution 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Project Management Foundation 

• Diploma obţinută  Diplomă 

 
 

• Data (de la – până la)  08.09-11.09.2003 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 TQA Services S.A. 

 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Audit  intern de calitate ISO 19011 

• Diploma obţinută  Certificat 

 
 

• Data (de la – până la)  16.09-17.09.2003 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 AUDITECO 

 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Implementarea Sistemelor de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 
în organizaţiile din România 

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  2002 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

 Intergraph 
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training 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 GeoMedia Professional (GIS)  

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  1999 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 - SRAC (Societatea Romana de Asigurarea Calitatii) 

- QUASI (Qualite & Support International), Franta 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 Auditor ISO9001   

• Diploma obţinută  Certificat 

 

• Data (de la – până la)  1999 

• Numele şi felul organizaţiei 
furnizoare de educaţie sau 

training 

 Oracle University 

• Principalele teme/abilităţi 
profesionale acoperite 

 ORACLE8 - Developer/2000  

Database Administration  

• Diploma obţinută 

 

 

                                       LIMBI STRĂINE 
 

 
ABILITĂŢI PERSONALE ŞI  

COMPETENŢE 
 

 

 Certificat 

 
 
Limba engleza - bine 
Limba franceza – satisfacator 

 

optimistă, organizată, hotărată, inovativă 
orientare pe rezultate, uşurinta în comunicare, eficientă in echipă 
 

    

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  2004 Premiul “Solutia anului – pentru Sistemul Informatic Integrat implementat la 
Primaria Municipiului Bucuresti”, acordat de ANIAP (Asociatia Nationala a 
Informaticienilor din Administratia Publica) 
2006 Premiul “Informaticianul anului”  acordat de ANIAP 
2005 Premiu  Intergraph Corporation acordat  pentru solutii GIS in Administratia Publica 
(Primaria Municipiului Bucuresti) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucuresti, la 15.03. .2012 

                                                                                               Ionica RAICU 


