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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume DRAIA ROXANA BIANCA 

Telefon 0257 / 270.817 (Birou) 

Fax 0257 / 270.817 (Birou) 

E-mail office@ideapro.ro 

Data naşterii 26 septembrie 1991 

 

    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ SPECIFICĂ 
 

Experiență în întocmirea de 

cereri de finanțare și 

documentaţie tehnico 

economică pentru proiecte 

finanțate din fonduri europene  

� În 2014 am participat la pregătirea unei cerere de finanțare pentru reabilitare 
şcoli 

� În 2014 am participat la pregătirea a două cereri de finanțare pentru 
reabilitarea termică a unor blocuri din Arad, având ca beneficiar Primăria 
Arad 

Experienţă în managementul și 

managementul financiar  al 

proiectelor finanţate din fonduri 

europene  

 

� Managementul proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Arad (cererea nr. 3)” finanţat din POR, având ca beneficiar 
Municipiul Arad, începând cu ianuarie 2015 până în prezent. 

� Managementul proiectului “Reabilitare și extindere sală de sport la Școala 
Generală nr. 5 Arad” finanţat din POR, având ca beneficiar Municipiul Arad, 
începând cu decembrie 2014 până în prezent 

� Managementul proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Arad (cererea nr. 4)” finanţat din POR, având ca beneficiar 
Municipiul Arad, începând cu noiembrie 2014 până în prezent. 

� Managementul proiectului ”Ambulatoriul integrat din structura Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad – reabilitare/modernizare, dezvoltare și 
echipare cu aparatură de specialitate” finanţat din POR, având ca beneficiar 
Consiliul Județean Arad, începând cu noiembrie 2014 până în prezent 

� Managementul proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Arad (cererea nr. 1)” finanţat din POR, având ca beneficiar 
Municipiul Arad, începând cu mai 2014  

� Managementul proiectului “Modernizare Centru Urban Oraşul Pecica” 
finanţat din POR, având ca beneficiar Primăria Oraşului Pecica 

� Managementul proiectului "Drumul Vinului: Păuliş – Ghioroc – Covăsânţ - 
Şiria" finanțat din fonduri structurale prin POR, care prevede modernizarea 
infrastructurii rutiere, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Arad  

� Managementul proiectului: "Dezvoltarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inundaţiilor în zona transfrontalieră pe râul Mureş” 
Beneficiar: A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, finanțat 
prin CBC HU_RO 

� Managementul proiectului: "Construire drum de legătură Elek – Grăniceri - 
Reabilitare DJ 709J Sânmartin – Grăniceri de la km 71+450 la km 83+471", 
având ca beneficiar Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad, proiect finalizat 

Experienţă în alte  activităţi legate 

de  proiecte finanţate din fonduri 

europene 

2014 
� Participarea la organizarea de campanii de conștientizare și evenimente în 

cadrul proiectului ”Elaborarea planului de management și promovarea 
ROSPA0015 Câmpia Crișului alb și Crișului Negru și ariile protejate conexe” 
finanțat din Programul Operațional Sectorial ”Mediu” – Axa 4 ”Implementarea 
măsurilor adecvate de management pentru arii protejate”. 



2 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ GENERALĂ  

 

• Perioada (de la-până la) Ianuarie 2014 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului Idea Pro SRL ARAD 

310100 Arad, str. Ludovic Szantay nr. 17 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Asistent manager 
  

• Perioada (de la-până la) Februarie 2013 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului Activ Net SRL 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Asistent manager 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la-până la) 2010-2013 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

Universitatea Aurel Vlaicu - Facultatea de Ştiinţe Administrative  

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

Administraţie Publică 

 

• Diploma sau certificatul obţinute Diplomă de licenţă 
 

• Perioada (de la-până la) 2007-2010 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

Competenţă lingvistică în limba engleză 

Acreditat de Ministerul Educaţiei 
 
 

 
 
 
 
 

• Perioada (de la-până la) 03-07 martie 2015 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

ATC&IT Solutions SRL 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

Expert achiziții publice 

Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
  

• Perioada (de la-până la) 27-28 martie 2014 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

Responsabil cu gestionarea deşeurilor 
Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
 

Limba maternă ROMÂNĂ   
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel :  
 Pe o scara de la 1 la 5,  
(1 este cel mai bun nivel): 

Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de  

citire 

Interacţiune Exprimare  

Limba  ENGLEZĂ  1  1  1  1  1 

Limba  ITALIANĂ  1  1  2  2  2 

Limba  SPANIOLĂ  4  4  4  4  4 

 

CURSURI DE PERFECŢIONARE 


