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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume VÎNTU AURELIA MARIANA 

Telefon 0257 / 270.817 (Birou) 

Fax 0257 / 270.817 (Birou) 

E-mail office@ideapro.ro 

Data naşterii 21 aprilie 1982 

 

    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ SPECIFICĂ 
 

Experiență în 

întocmirea de 

cereri de finanțare 

și documentaţie 

tehnico economică 

pentru proiecte 

finanțate din 

fonduri europene  

Valoarea totală finanțării nerambursabile obținute de beneficiarii pentru care am întocmit 
cereri de finanțare în perioada 2009-2014 depășește 30 de milioane de EURO. 
� 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 
� În 2013 am participat la pregătirea a trei cereri de finanțare pentru reabilitarea termică a 

unor blocuri din Arad, având ca beneficiar Primăria Arad 
� În 2013 am actualizat analiza cost-beneficiu pentru proiectul „Reabilitare străzi urbane în 

oraşul Ineu” 
� În 2012 am participat la elaborarea Studiul de fezabilitate şi Analiza cost-beneficiu pentru 

proiectul „Drum agricol transfrontalier între Pecica şi Battonya”, proiect finanţat prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 

� În 2012 am participat la pregătirea cererii de finanțare pentru un proiect cu finanțare din 
POSCEE pentru un IMM din Arad, (DUOTEX COMPANY) proiect finanțat 

� Am participat la întocmirea cererii de finanțare pentru proiectul „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 2007-2013 

� În 2011 am participat la întocmirea cererii de finanțare şi a analizei cost-beneficiu pentru 
proiectul „Crearea unei linii/instalaţii automate de producţie pentru realizarea 
subansamblelor electronice în industria automotive” în valoarea de peste 2 milioane de 
EURO, care a obținut finanțare de 50% prin POSCCE Axa 1.1 Investiții mari pentru 
întreprinderi mari, proiect  pentru care am  asigurat și serviciile de consultanța pe perioada 
de implementare, proiect finalizat în august 2013 

�  Am participat la întocmirea analizei cost-beneficiu şi am acordat asistenţă la întocmirea 
Cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizare a 37,8 km străzi urbane în oraşul 
Sântana”, proiect depus spre finanțare la Ministerul Dezvoltării 

� În 2010 am participat la întocmirea analizei cost-beneficiu pentru două proiecte: 
„Construire drum de legătură Elek – Grăniceri – Reabilitare DJ 709J Sânmartin - Grăniceri, 
km 71+450÷km 83+471” şi „Construire drum de legătură Dombegyhaz – Variaşul Mic – 
Reabilitare DJ 709C Arad – Variaşu Mic, km 2+860÷km 14+106”, proiecte care se realizează 
în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Romania 2007-2013  

� Tot în 2010 am participat la elaborare cererilor de finanţare inclusiv bugetul pentru 
proiectele „AgroPartner” şi “Proiect de construcţie de drum între Pecica şi Battonya” al 
căror beneficiari sunt Primăria Oraşului Pecica şi Consiliul local Battonya. Proiectele au fost 
elaborate în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa 2 respectiv Axa 1. A. Ambele 
au fost finanțate și implementate cu succes  

� În 2010 am participat la elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Ineu. În cadrul 
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acestui proiect am participat la organizarea şi cursuri de formare profesională 
� În 2009 pentru Primăria Municipiului Arad am participat la întocmirea a 7 proiecte incluse 

în PIDU – Planul Integrat de dezvoltare a Municipiului Arad, care însumate au avut o 
valoare de 13,07 milioane EURO. Proiectele au fost acceptate spre finanțare cu un punctaj 
mediu 5,73 de puncte din 6 posibile. Activitatea s-a derulat doar pe 3 luni, în care am 
coordonat proiectanții care au realizat cele 7 studii de fezabilitate, am realizat  partea scrisă 
a planului integrat, am realizat analizele cost beneficiu pentru fiecare proiect și am 
coordonat completarea dosarului cererii de finanțare și depunerea acestora. Ulterior 
depunerii am asigurat asistență pentru modificări, completări, actualizări. Toate aceste 
proiecte au fost implementate, iar pentru 3 dintre ele am asigurat și servicii de 
management în implementarea proiectelor.  

� În 2009 am participat la pregătirea cererii de finanțare, a anexelor aferente, am participat 
la întocmirea planului de afaceri, iar în perioada 2010-2011 am acordat consultanță pentru 
implementarea unui proiect pentru achiziționarea de echipamente stomatologice, pentru 
microintreprinderea VIVAS DENT din Arad și pentru microintreprinderea Brodconf din 
Pecica, proiect finalizat în martie 2011. Și în acest caz am asigurat consultanța atât pentru 
pregătirea cererii de finanțare cât și consultanță în managementul proiectului pe perioada 
implementării. 

� În 2009 am participat la pregătirea a 2 cereri de finanţare pentru proiectele: „Elaborarea 
strategiei de dezvoltare a oraşului Ineu” şi „Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului 
Pecica” 

� În 2009 am participat la elaborarea Planului Integrat de dezvoltare urbană a oraşului Pecica 
şi am participat la întocmirea a 2 cereri de finanţare incluse în PIDU Pecica. Aceste proiecte 
au fost finanţate, unul din ele fiind implementat cu succes iar cel de-al doilea fiind în curs 
de implementare 

� În 2009 am participat la elaborarea Planul Integrat de dezvoltare urbană a oraşului Lipova şi 
am întocmit 3 cereri de finanţare incluse în PIDU Lipova 

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 până în prezent 

� Referent pentru activităţi de secretariat în cadrul proiectului “Modernizare Centru Urban 
Oraşul Pecica” finanţat din POR, având ca beneficiar Primăria Oraşului Pecica, începând cu 
februarie 2012 până în prezent 

� Expert junior secretariat-administrativ pentru proiectul "Drumul Vinului: Păuliş – Ghioroc – 
Covăsânţ - Şiria" finanțat din fonduri structurale prin POR, care prevede modernizarea 
infrastructurii rutiere, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Arad, începând cu iunie 2011, 
până în prezent 

� 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 începând din 
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decembrie 2012  până în prezent 
�  Managementul proiectului "Reabilitare DJ 709 C Arad – Variaşul Mic de la km 2+860 la km 

14+106", având ca beneficiar Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad, proiect finalizat. 
� 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, începând cu septembrie 2011 până în iunie 2014, proiect 
finalizat 

� Expert în cadrul proiectului „Reamenajare zonă de agrement Pădurice” finanţat din POR, 
având ca beneficiar Municipiul Arad, începând cu aprilie 2012 până în iunie 2012, proiect 
finalizat 

� Expert în cadrul proiectului „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai” finanţat din 
POR, având ca beneficiar Municipiul Arad, începând cu mai 2012 până iulie 2013 proiect 
finalizat 

� Managementul proiectului „Legătură rutieră Câmpul Liniştii - Centura Arad” finanţat din 
POR, având ca beneficiar Municipiul Arad, în perioada 2012-2013, proiect finalizat 

� Managementul proiectului „Modernizare Complex de educaţie interculturală pentru copii 
şi tineret „Curcubeu” finanţat din POR, având ca beneficiar Municipiul Arad, în perioada 
2013-2014, proiect finalizat 

� Asistent manager în cadrul proiectului „Amplasare sistem de camere de supraveghere pe 
străzile 1, 2, 3, 401 şi zona Pădurice” finanţat din POR, având ca beneficiar Primăria 
Oraşului Pecica, începând cu decembrie 2011 până în septembrie 2012, proiect finalizat 

� Expert în cadrul proiectului "Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componenta 
traseului turistic E68 - Moneasa" finanțat din fonduri structurale prin POR, care prevede 
modernizarea infrastructurii rutiere, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Arad, Arad 
începând cu martie 2009, până august 2011, proiect finalizat 

� Managementul proiectului „Centură Sud-Ineu”, finanţat  din fonduri structurale prin POR, 
privind realizarea unui drum nou de centură (infrastructură rutieră), având ca beneficiar 
Primăria Oraşului Ineu, perioada  martie 2009 - aprilie 2010 proiect finalizat 

� Pregătirea și managementul proiectului finanțat pentru proiectul „Dezvoltarea economică 
a S.C. Brodconf S.R.L. prin creşterea productivităţii şi eficientizarea costurilor”, finanţat 
prin POR Axa 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în perioada iunie 2008 – 
martie 2011, proiect finalizat 

� Managementul proiectului “Program complex de reabilitare a biotopelor de sărătură şi de 
apă pe terenuri ocrotite, prin creşterea şi folosirea speciilor autohtone - Ecorehab”, având 
ca beneficiar Primăria Oraşului Pecica, în perioada noiembrie 2012 - octombrie 2013, 
proiect finalizat 

� Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare 
drum comunal Zerind-Iarmata Neagră-frontiera Ungariei”, proiect finanţat prin Programul 
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, proiect finalizat 

Experienţă în alte  

activităţi legate de  

proiecte finanţate din 

fonduri europene 

2013-2014 
� 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” 

2013 
� Organizarea evenimentului ,,Ciclism și sănătate” în cadrul proiectului cu titlul ”Proiectare 

pistă turistică de biciclete în Valea Crişurilor”, implementat prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 

 2011-2012 
� Participarea la organizarea de campanii de conștientizare și evenimente în cadrul 

proiectului în cadrul proiectului ”Studiul speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi 
promovarea SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru”, finanțat din Programul 



4 
 

Operațional Sectorial ”Mediu” – Axa 4 ”Implementarea măsurilor adecvate de 
management pentru arii protejate” 

 2011 
� Participarea la organizarea a două parteneriate “Partner Search Forum”  în România şi 

Serbia, cu peste 350 de participanţi români şi sârbi la fiecare eveniment, beneficiar BRCT 
Timișoara 

� Organizare evenimente (expoziţii, parteneriate, seminarii, conferinţe de presă în Romania 
şi Ungaria) în cadrul proiectului „AgroPartner” 

 2009-2010 
� Implicare în implementarea proiectului „Hrana ţi-e viaţa” având ca beneficiar Primăria 

Oraşului Pecica, proiect finanţat prin Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013, prin organizarea de evenimente și de conferințe 

� Organizare evenimente (expoziţii, parteneriate, seminarii, cursuri, conferinţe de presă în 
Romania şi Ungaria) în cadrul programului PHARE CBC Ro-Hu 2006 pentru Primăria Oraşului 
Pecica (2009) - Organizarea evenimentelor din cadrul proiectelor “Agricultură fără 
frontiere” şi „Dezvoltarea afacerilor transfrontaliere a producătorilor agricoli şi 
prelucrătorilor de produse agricole” şi anume: conferinţe de presă, seminarii, 
parteneriate, expoziţii de produse agroalimentare, cursuri, schimburi de experienţă, în 
România şi Ungaria 

� Participarea la organizarea a două parteneriate “Partner Search Forum” în 2009 în România 
şi Serbia, cu peste 350 de participanţi români şi sârbi 

 2008 
� Participarea la organizarea târgului AR - INVEST, târg de investiţii şi proiecte de dezvoltare 

în Arad. Evenimentul a avut la fiecare ediţie şi un program de conferinţe, pentru 
prezentarea oportunităţilor de finanţare pentru proiecte de investiţii şi pentru prezentarea 
proiectelor de dezvoltare ale administraţiilor publice prezente la AR - INVEST 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ GENERALĂ  
 

• Perioada (de la-până la) Mai 2008- prezent 

• Numele şi adresa angajatorului Idea Pro SRL ARAD 

310100 Arad, str. Ludovic Szantay nr. 17 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Manager de proiect 
  

• Perioada (de la-până la) 2007-2008 

• Numele şi adresa angajatorului S.C. Miqtotech S.R.L., Arad 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Consultant vânzări 
  

• Perioada (de la-până la) 2005 - 2006 

• Numele şi adresa angajatorului S.C. Contor Zenner S.A., Arad 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Verificatoare / Merceolog 
  

• Perioada (de la-până la) 2004 - 2005 

• Numele şi adresa angajatorului S.C. Iskraemecko S.A, Arad 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Şefă schimb 
  

• Perioada (de la-până la) 2000 - 2004 

• Numele şi adresa angajatorului S.C. Contor Zenner S.A., Arad 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Montatoare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la-până la) 2008 - 2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Universitatea Aurel Vlaicu - Facultatea de Ştiinţe Economice  

• Tematica de bază/competenţe acumulate Economist 

• Diploma sau certificatul obţinute Diplomă de licenţă 
 

CURSURI DE PERFECŢIONARE 
 

• 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) 03 – 06 iunie 2013 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Centrul de Afaceri Master 
• Tematica de bază/competenţe acumulate Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene 

Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 
 

• Perioada (de la-până la) 13 septembrie 2012 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Ideas Trening&Consulting SRL 

• Tematica de bază/competenţe acumulate Utilizare S.E.A.P. pentru operatori economici 
 

• Perioada (de la-până la) 12 – 18 decembrie 2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Intratest 

• Tematica de bază/competenţe acumulate Manager Proiect 
Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 

 

• Perioada (de la-până la) 16 – 17 septembrie 2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea 
Fondurilor Europene 

• Tematica de bază/competenţe acumulate Analiza financiară în cadrul proiectelor de investiţii cu 
finanţare nerambursabilă  

 

• Perioada (de la-până la) 21.06 – 14.07.2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare Best Proserv Center SRL 

• Tematica de bază/competenţe acumulate Inspector resurse umane 
Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei 

 

• Perioada (de la-până la) 9-11 Martie 2009 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare CNIPMMR  

• Tematica de bază/competenţe acumulate Management 
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  2  2  3  3  3 

Limba  ITALIANĂ  2  2  3  3  2 

 


