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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    VASILE OANA 

Adresa(e) Bdul. Ghencea, nr. 42, bl. C25, apt 31, sector 6, Bucuresti 

Mobil 0743137349  

E-mail(uri) apmlromania.oana@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 13.03.1980 

Sex feminin 

  

  

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 

 

 

 

24.04.2018 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- coordonarea activității de management si implementare a activitatilor specifice in acord cu 
statutul asociatiei 
- identificarea de surse de finantare 
- elaborarea și managementul proiectelor finantate de fonduri nerambursabile 
- coordonarea activitatii de elaborare studii si cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Migrației Legale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Organizatie nonguvernamentala 

 
 

 

Perioada 

 

 

 

26.07.2018 – 26.10.2018 

Funcţia sau postul ocupat Expert național – studiu de caz România 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Evaluarea instrumentelor practice elaborate de Biroul European de Sprijin pentru Azil si 
formularea de recomandări privind utilizarea acestora la nivel național 

Numele şi adresa angajatorului Ramboll Management Consulting A/S, Copenhaga, Danemaca  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Privat 
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Perioada 

 

11.05.2016 – 06.12.2017 

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciul Implementare Programe 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- coordonarea activității de management și implementare a Programului National / Fondul 
Azil Migratie si Integrare1 - Noul cadru financiar 2014-2020 în calitatea de Autoritate 
Delegată   
- coordonarea activității de evaluare a rapoartelor finale tehnice si financiare elaborate de 
beneficiari privati, estimare financiară, control și prevenire a neregulilor privind gestionarea 
FAMI 2014-2020 
- presedinte de comisie de evaluare in call-urile de proiecte organizate in perioada de 
referință 
- coordonarea activității de management și implementare a proiectelor finanțate din 
instrumente de finanțare structurale și de investitții 
- reprezentarea instituției la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE în domeniul 
gestionării programelor/proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Ordine publică și siguranță natională 

 

 

Perioada 

  

16.07.2007 – 10.05.2016 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- participarea ca membru evaluator/președinte de comisie în procedurile de selecție a peste 50 
de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă (Programul General „Solidaritatea și 
Gestionarea Fluxurilor Migratorii2” 2007-2013, FAMI –2014-2020) 
- manager de proiect în cadrul proiectelor de monopol SOLID implementate de Inspectoratul 
General pentru Imigrări, în calitate de beneficiar; 
- ofițer responsabil cu monitorizarea și controlul contractelor de finanțare nerambursabilă; 
- evaluarea eligibilității cheltuielilor și a gradului de realizare a indicatorilor prezentați în 
Rapoartele intermediare și finale aferente contractelor de finanțare nerambursabilă; 
 -derularea Programului PHARE 2006/018-147.03.15 – Continuarea dezvoltării sistemelor de 
azil şi migraţie în România (derulare achizitii publice, monitorizare activități). 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Ordine publică și siguranță națională 

 

                                Perioada 

 

07.01.2004-16.07.2007  

Funcţia sau postul ocupat  Ofițer specialist în cadrul Serviciului Logistică 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice  
- întocmirea Fișei de date a achiziției și a Caietului de sarcini 
- participarea în comisiile de evaluare a ofertelor, comisiile de recepție a bunurilor și comisiile 
de inventariere organizate la nivelul instituției 
-elaborarea propunerilor de buget si a estimarilor multianuale aferente bugetului de stat pentru 
instituție 

                                                 
1 Fondul Azil Migrație și Integrare - FAMI 
2 Programul General “Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii” –SOLID 
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Numele şi adresa angajatorului Oficiul Național pentru Refugiați, Ministerul Administrației și Internelor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Ordine publică și siguranță natională 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

2016-prezent 
Doctorand 
Managementul integrat al migratiei 
 
 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Management 

Perioada 2002-2004 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Master în specializarea „Marketing și comunicare în afaceri” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management marketing, Cercetări și modelare de marketing,  Proiecte, Comunicarea in 
marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț 

 
 

Perioada 
              Calificarea/diploma obţinută 

 
 

 1998-2002 
 Economist licentiat 

 Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale 

dobândite 

  Turism, Comert, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț 

 
 

Perioada 
               Calificarea/diploma 

obţinută 

 
 
1994-1998 

  Certificat contabil-statistician 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Finanțe- Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”, Onesti, jud. Bacău 

 

 

                Perioada    2002-2004 

Curs de formare/certificat 

 
 

 
 

 
  07.11.2014 

  Certificat CNFPA - Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană 
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                                Perioada 
    Curs de formare/certificat 

 

 

 
                            Perioada 
   Curs de formare/certificat 

 

 
                           Perioada 
  Curs de formare/certificat 

 

 

 
                               Perioada 
      Curs de formare/certificat 

 

 

 

 
                              Perioada 
     Curs de formare/certificat 

 
 

                              Perioada 
     Curs de formare/certificat 

 

 
                              Perioada 
     Curs de formare/certificat 

 
 

                              Perioada 
     Curs de formare/certificat 

 
 
 

                                Perioada 
      Curs de formare/certificat 

 

Perioada 
       Curs de formare/certificat 

 

 

Perioada 
       Curs de formare/certificat 

 
 

Perioada 
       Curs de formare/certificat 

 

 

  11 - 15.03.2013 
  SC MEDIA ONE SRL, Familiarizarea cu instituțiile europene și categoriile de decizii 
adoptate în cadrul Uniunii Europene și cunoașterea problematicii și politicilor europene prin 
comparație cu realitatea românească 
 
 
  25 - 29.03.2013 
  INTRATEST, curs Evaluator de proiecte 
 
 
  16 - 18.09.2013 
  EUROPEAN ACADEMY FOR TAXES ECONOMICS AND LAW Berlin, Fondurile UE din  
Cap. Afaceri Interne în Etapa de Programare 2014 – 2020 
 
 
  17 - 19.09.2012 
  EUROPEAN ACADEMY FOR TAXES ECONOMICS AND LAW Berlin, Instrumente practice 
pentru managerii de proiecte finanțate din fonduri UE: management de proiect, analiza cost 
beneficiu, evaluare tehnică 
 
 
  20.05.2011 
  Certificat CNFPA - Comunicare în limba engleză 
 
 
   
29.06 - 01.07.2010 
  INTRATEST, Managementul granturilor și al proiectelor 
 
 
  16.06.2010 
  Certificat  - ECDL Start 
 
 
  21 – 23.07.2010 
  INTRATEST, Dezvoltarea cunoștințelor de Limba engleză cu aplicabilitate în managementul 
de proiecte 
 
 
  Octombrie 2009 
  Certificat CNFPA - Manager de proiect 
 
 
  18 - 21.04.2005 
  MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT - Basic Project Cycle Management 
 
 
  29 - 30.06.2005 
  Institutul Român de Training - Legislație europeană și modalități de accesare a fondurilor 
UE 
 
  
 26 - 28.05.2005 
  Institutul Roman de Training - Consolidarea echipei și motivarea angajaților 
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Perioada 
       Curs de formare/certificat 

 

 

 

Rezultate reprezentative 
obtinute 

   
 
05.09.2004 
  Human Invest - Dezvoltare organizațională 

Participări la conferințe   16.04.2016, World LUMEN Congress 2016, Prezentare susținută: “Dinamica migrației în 
România și managementul instrumentelor financiare”. Articol publicat 
 
  27-28.10.2016, The 12th ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT 
INTERNATIONAL CONFERENCE 2016, Prezentare sustinuta “Abordarea strategică a 
problemelor imigranților în Europa”. Articol publicat 
 
 11-12.09.2018, Conferința Anuală a Rețelei Române pentru Studii de MIgrație– ROMIG 
2018 “De la sursă la destinație: nooi provocări în domeniul migrației în Europa Centrală 
și de ESt”, Prezentare poster: “Analiză comparativă între returnarea forțată și repatrierea 
voluntară” 
 
  15-16.11.2018, Conferința 32nd INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION 
MANAGEMENT ASSOCIATION (IBIMA), Sevilia, Spania. Prezentare virtuală:  “Cum pot 
contribui fondurile europene la un management eficient al azilului în România”. Articol 
acceptat spre publicare 
 

 

 

 

 

 

                       Proiecte de cercetare 

Participare in perioada 2008-2017 in peste 15 conferinte, grupuri de lucru, schimburi de 
experienta, comitete organizate de Comisia Europeana/State Membre cu privire la fondurile 
SOLID si AMIF. 
 
 
 
 

 Oana Vasile, Armenia Androniceanu, “DYNAMICS OF MIGRATION IN ROMANIA AND 
THE MANAGEMENT OF FINANCING INSTRUMENTS”. Articol publicat de Future 
Academy in jurnalul indexat ISI Thomson Reuters WEB of SCIENCE – „The European 
Proceedings of Social&Behavioural Sciences”, vol 15, 2016, e-ISSN 2357-1330, 
http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/WLC2016FA130F.pdf 
 

Oana Vasile, Armenia Androniceanu, „STRATEGIC APPROACH TO THE IMMIGRANTS’ 
PROBLEMS IN EUROPE”. Articol publicat de Addlenton Academic Publishers in 
Proceedings of the international conference The Strategic Management of Human 
Resources in the Context of Sustainable Development, October 27–28, 2016, Bucharest, 
ISBN 978-1-942585-38-1, pp. 34–46 
 
 

Oana Vasile, Armenia Androniceanu, „OVERVIEW OF THE ROMANIAN ASYLUM 
POLICIES”. Articol publicat in Jurnalul Sustainability indexed ISI Thomson Reuters WEB 
of SCIENCE, 2018, ISSN 2071-1050, 10(5), 1461; https://doi.org/10.3390/su10051461 
 

 Activitate de peer review pentru Jurnalul Sustainability 
 

Membru in organizatii profesionale Membru al Centrului International pentru Politici Publice 

  

http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/WLC2016FA130F.pdf
https://doi.org/10.3390/su10051461
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Activitati sociale si culturale Oana Vasile, „Fonduri europene pentru migrație și azil – între trecut și viitor”. Articol 
publicat în Revista „Migratia si Azilul”, nr. 15/decembrie 2014, I.S.S.N.- L 2344-5297 
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/BI015.pdf 
 

Oana Vasile, „Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare – instrument financiar UE 
dedicat managementului migratiei”. Articol publicat în Revista „Migratia si Azilul”, nr. 
31/septembrie 2016, I.S.S.N.- L 2344-5297 
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/BI030.pdf 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
 

Limbi străine cunoscute Limba engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Limba engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate - competențe 
dobândite în urma realizării a numeroase proiecte de grup, sesiuni de consultări, seminarii, 
la care am participat în calitate de expert, la nivel național sau internațional 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Internet Explorer, Microsoft Office 

  

 

 

http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/BI015.pdf
http://igi.mai.gov.ro/api/media/userfiles/BI030.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

