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INFORMAŢII PERSONALE Constantin Alexie-Cotan 

Bucuresti (România)  

 -     

   

Sexul Masculin | Data naşterii  | Naţionalitatea română  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

PROFILUL PERSONAL Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, 
specializarea Știinţe administrative – Administraţie Publică. 
Experienţă în proiecte cu finanţări externe nerambursabile, fonduri europene – POR, 
POCA, POIM, Programe de cooperare transfrontalieră, Granturi SEE, Granturi 
Norvegiene, Programul de Cooperare Româno-Elveţian, Programul Orizont 2020. 
Manager al unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile implementate la 
Garda Naţională de Mediu şi la Primăria Municipiului Bucureşti. 
Experiență în domeniul guvernanței corporative. 
Certificări: Manager de proiect, Expert achiziţii publice, Formator. 

  08/2018 - prezent Consilier evaluare-examinare superior 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Bucuresti (România) 
Ministerul Turismului 

Guvernanță corporativă, reprezentarea intereselor ministerulului în calitate de acționar în numele 
statului român în societățile din domeniul turistic. 
Monitorizarea activității societăților pe acțiuni din portofoliu, realizarea de analize, rapoarte în domeniul 
guvernanței corporative. 

03/2018–08/2018  Expert principal 
Institutul National de Administratie, Bucuresti (România)  

Organizarea și desfășurarea programelor de perfecţionare profesională pentru grupurile-ţintă 
strategice, stabilite în condiţiile legi; programe de perfecționare care vizează tematici precum: politici 
publice, elaborarea reglementărilor, resurse umane, management financiar, audit intern, management 
de proiect, relații internaționale, achiziţii publice, managementul calităţii, etică și integritate, urbanism, 
administrare aplicaţii IT&C etc.; 

Realizarea de analize, rapoarte, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice; 

2016–2018 Expert Principal 
Primaria Municipiului Bucuresti, Bucuresti (România)  

Expert monitorizare proiect in cadrul UIP -  „Amenajare circuit turistic pe Lacurile Floreasca si Tei” 
finantat prin POR 2007-2013; 

Expert tehnic monitorizare proiecte in cadrul UIP - „Reabilitare, restaurare si conservare Observator  
Astronomic Vasile Urseanu”, „Consolidare, restaurare si conservare Casa Cesianu”, „Reabilitare si 
consolidare Muzeul Nicolae Minovici”, „Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf” finantat 
prin POR 2007-2013; 

Ofițer calitate in cadrul UIP - „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în sistemul de 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

canalizare și alimentare cu apă al Municipiului București – inclusiv modernizarea sistemului rutier 
aferent – sectoarele 1 și 6” finantat prin Banca Mondiala; 

Manager proiect in cadrul UIP - Life+  ADB – Anti dust sollutions Bucharest finantat prin Programul 
LIFE+ 2013 - pilonul Politică și guvernanță în materie de mediu; 
Tipul sau sectorul de activitate Directia Generala Dezvoltare si Investitii / Directia Management 
Proiecte si Finantari Externe Monitorizare proiecte cu finantare externa / Biroul Management Proiecte 
cu Finanțare Internațională  

2014–2016 Consilier contractual IA 
Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General, Bucuresti (România) 

Coordonator al activitatii de implementare proiecte cu finantare externa; 

Manager proiecte europene; 

Manager proiect in cadrul UIP -  “Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situații de urgență în zona 
transfrontalieră   a Dunării” finantat prin Programul de Cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria; 

Manager proiect in cadrul UIP -  “Cresterea capacitatii Garzii Nationale de Mediu de a aplica strategia 
si legislatia UE privind deseurile periculoase si substantele chimice” finantat prin EEA Grants Ro 
04‐ “Reducerea substantelor periculoase”; 

Expert monitorizare in cadrul UIP - “Dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice si 
instruirea administratorilor de arii protejate pentru o mai buna gestionare a acestora” finantat prin EEA 
Grants RO 02- “Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor”; 

2008–2014 PR&Sales Manager 
Konektica Advertising SRL, Bucuresti (România)  

Administrarea si dezvoltarea protofoliului de clienti, vanzari spatiu media ( presa, radio,tv, web),  
design grafic, pre-press, fotografie; Project management pentru campanii de promovare si publicitate; 
Promovare si publicitate pentru proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile; 
Media planning, consultanta in advertising  

2017 Formator 
Certificat absolvire acreditat CNFPA, Bucuresti (România) 

2014 Manager proiect 
Certificat absolvire acreditat CNFPA, Bucuresti (România) 

2012 Expert achizitii publice 
Certificat absolvire acreditat CNFPA 

1998–2002 Diploma Licenta 
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management, Bucuresti (România)  

Management, Specializarea Stiinte administrative – Administratie Publica 
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COMPETENŢE PERSONALE 

1996–1998 Diploma Bacalaureat 
Grup scolar industrial constructii montaj, Tg-Jiu (România)  

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

engleză C1 C1 C1 C1 C1 
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare Bune abilitati de comunicare dobandite in urma unei experiente indelungate in sectorul privat in 
vanzari si publicitate; 

Bune abilitati de relationare interumana ca rezultat al muncii in echipa si coordonarii echipelor 
implicate in implementarea proiectelor europene; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Flexibilitate in gandire; 
Integritate profesionala; 
Corectitudine si fidelitate fata de institutie; 
Capacitate de adaptare; 
Asumarea responsabilitatilor; 
Aptitudine si dorinta de perfectionare profesionala continua; 
Spirit de observatie; 
Receptivitate crescuta la solicitarile profesionale; 
Capacitate de lucru in echipa; 
Capacitatea de mobilizare personala pentru realizarea sarcinilor primite cu respectarea termenelor 
trasate; 
Coordonare si conducere  - 10 ani de experienta in mediul privat; 
Vanzari spatiu media ( presa, radio,tv, web); 
Design grafic, pre-press, fotografie;  
Project management pentru campanii de promovare si publicitate; 
Media planning, consultanta in advertising; 
Marketing – concepere si implementare campanii ( marketing direct; online/web, marketingul 
serviciilor, marketingul de produs si marfuri, marketing industrial, e-mail marketing); 
Management de proiect – realizare si gestionare planuri media si bugete pentru un protofoliu amplu 
de clienti in advertising; 
Management de proiect – implementare proiecte cu finantare europeana; 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Abilitati de consultanta si consiliere; 
Culegere, clasificare si interpretarea informatiilor; 
Atentie concentrata si distributiva; 
Asimilarea unui volum ridicat de cunostinte teoretice si practice; 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


2019   Pagina 4 / 4  

Rezistenta la efort intelectual prelungit; 

Competente privind scrierea cererilor de finantare pentru proiecte finantate din fonduri europene si alte 
fonduri nerambursabile; 
Competente privind implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si alte fonduri 
nerambursabile; 

Cunostiinte avansate privind legislatia si programele de finantare ale Uniunii Europene si altor state 
partenere UE 

Experienta în domeniul guvernanței corporative privind reprezentarea intereselor statului roman în 
societățile pe acțiuni din domeniul tursitic la care acesta are calitatea de unic acționar, acționar 
majoritar sau la care deține pachet de control. 

Cunoștiințe avansate în legislația ce reglementează guvernanța corporativă, legea societăților, 
legislația în domeniul privatizării, organizarea și funcționarea Bursei de Valori, Autorității de 
Supraveghere Financiară, alte regulamente și legi în materie. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint 
Grafica: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Corel Draw, Adobe Acrobat Professional 
Service calculatoare (hardware si software) 
Operare prese si imprimante de tipar digital, Utilaje tipografice de finisare 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

