Conferinţa regională „ « Fruncea» sus!”
Timişoara, Sala Multifuncţională a Consiliului Judeţean Timiş, 3 iunie 2014
Povestitorii de astăzi (și poveștile lor) sunt...
DRAGOŞ JALIU este pasionat de pescuit, dar și de managementul de proiect. Dacă pescuitul îl practică în timpul liber și zice el...„cam rar”,
managementul de proiect este prezent zilnic în activitățile sale. Dragoș deține o certificare internațională în management de proiect acordată
de Project Management Institute (SUA), este doctor în domeniul dezvoltării regionale și absolvent al George Washington University – School of
Business and Public Management. Experiența în scrierea proiectelor a fost completată cu cea din mass media, pentru că, nu-i așa, „în spatele
unei solicitări de finanţare se află întotdeauna o poveste” (parafrazând o replică celebră). Iar ca să obții finanțare, „povestea” trebuie să o scrii
clar, concis și cu condei. A lucrat la Broadcasting Board of Governors – Voice of America și în țară în diferite trusturi mass media. A rămas legat
de presă fiind cel care a inițiat www.fonduri-structurale.ro şi www.proiecte-structurale.ro. În 2006 a absolvit cursul organizat de InWent Germania devenind Trainer Certificat Internațional în domeniul Fondurilor Structurale. A făcut parte din colectivul care a elaborat Strategia
Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030. Dragoș a fost expert în 6 proiecte strategice finanțate din FSE, este partener Structural
ConsultingTM Group, conferențiar SNSPA - Facultatea de Administrație Publică şi membru Project Management Institute. Începând cu acest an, este managerul de
proiect al unui proiect strategic pe POSDRU.
Entuziast colecționar de benzi desenate, avocat, pasionat de descoperirea trecutului, dar mereu cu ochii spre viitor, jucător activ de carling,
DAN BARNA își petrece totuși cea mai mare parte a timpului fiind consultant în Fonduri Structurale. Licențiat al Facultății de Drept a Universității
din Bucureşti, Master în Management de Proiect al Universității Politehnice, Dan are experiență semnificativă în educația pentru adulți - peste
100 de sesiuni de instruire adresate reprezentanților sectorului public și mediului de afaceri, în management de proiect, evaluare proiecte,
formare de formatori, comunicare, finanțări europene și antreprenoriat. În perioada 2001 - 2007 a fost consultant al Delegația Comisiei
Europene din România, fiind implicat direct în calitate de evaluator, monitor sau asistent tehnic în peste 400 de proiecte. În anul 2006 a absolvit
cursul de Formare de Formatori în cadrul InWent - Germania devenind Trainer Certificat Internațional în domeniul Fondurilor Structurale. În
perioada 2005-2007 a fost Coordonator Național al Campaniilor de Informare ale Programului Fondul Europa al Comisiei Europene. Dan a
contribuit ca expert în implementarea a 6 proiecte finanțate prin FSE. Este partener Structural ConsultingTM Group şi Secretar General al Asociației Române de Drept
pentru Dezvoltare - IDLO Alumni.

Pe ANDREI STEFANOVICI îl puteți găsi pedalând pe bicicletă în parc cu urechile „afundate” în muzică clasică sau străbătând cu aceeași plăcere
„aleile” ariilor de practică Achiziții Publice și Finanțări Europene din cadrul Vilau & Mitel SCA. Andrei este avocat specializat în asistarea clienților
în proceduri complexe de achiziții publice, în structurarea, co-finanțarea și implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale ale
Uniunii Europene, precum și în implementarea proiectelor de infrastructură în diverse forme de realizare (joint venture, concesiune, parteneriat
public-privat, gestiune delegată etc.). Andrei a absolvit magna cum laudae Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2004 și
deține un L.LM în Business Law obținut la Université de Bourgogne (Franța). A obținut, de asemenea, și diploma de studii în domeniul dreptului
comunitar acordată de Erasmus Uniersity of Rotterdam (Olanda).

„Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale”
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