
   Curriculum Vitae    

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE BĂICOIANU T.IONICA 
 

 

  
Amara, Ialomița, România 

 ionica_baicoianu@yahoo.com 

 Sexul Feminin  

 Anul nașterii: 1977  

 Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

POZIŢIA 
 

 Secretar general al Instituției Prefectului-Județul Ialomița  

    

Scrieţi datele (de la - până la)  1.04.2022-prezent  
Secretar general al Instituției Prefectului-Județul Ialomița-numire temporară 
Asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale 
între compartimentele instituției 
 
15.03.2017-31.03.2022 
Director executiv-Direcția Coordonare Organizare în cadrul Consiliului Județean Ialomița 
coordonarea activității serviciilor și compartimentelor din cadrul direcției 
 
1.08.2000 –14.03.2017 

 Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  

Secretar al orașului Amara 
coordonarea activității compartimentelor funcționale ale instituției 

 Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

 ▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

Scrieţi datele (de la - până la)  

2016-Agenția Națională a Funcționarilor Publici-Program de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 
 
Februarie 2004-Februarie 2005 
Master Guvernare modernă și dezvoltare locală 

  

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică   

  
Octombrie 1995-Iunie 1999 
Licențiată în Științe administrative 

  

 Stiința administrației  
Drept public 

  

 Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice și Administrative   

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B1 B1 B1 B1 B1 

Engleză B1 B1 B1 B1 B1 
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Competenţe de comunicare 

 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

  

 
 
 
 
 
 
Sociabilă: sunt o persoană care stabilește ușor relații sociale. 
Comunicare: sunt o persoană comunicativă. 

 
Am condus în condiții bune activitatea subordonaților mei din cadrul Primăriei Amara și Consiliului Județean Ialomița, 
am obținute rezultate în toate proiectele derulate. 

 
Lucru în echipă:datorită experienței dobândite în activitatea de secretar al orașului și director executiv am aprofundat cunoștințele pe 
care le studiasem în facultate, am dobândit cunoștințe și tehnici privind conducerea și coordonarea unor structuri funcționale. 
 
Începând cu anul 2007 a am participat la implementarea și menținerea sistemului de management al calității conform 
standardului SR EN ISO 9001:2001 și am asigurat tranziția la standardul SR EN ISO 9001:2008, în calitate de 
reprezentant pentru managementul calității (RMC) la Primăria orașului Amara. 
 
La Consiliul Județean Ialomița am exercitat funcția de reprezentant pentru managementul calității. 
 
Începând cu anul 2019 am fost desemnată drept ”Punct de contact” pentru RegHub Rețeaua de centre regionale pentru 
revizuirea implementării politicilor UE din cadrul căreia în faza pilot au făcut parte 20 de regiuni din Uniunea Europeană și 
al cărei rol este de a organiza consultări locale cu părți interesate identificate în aplicarea legislației europene. 
 
În decursul activității am participat  la elaborarea și implementarea mai multor proiecte: 
 
Proiect:Îmbunătățirea sistemului de salubrizare, colectare și gestionare a deșeurilor în orașul Amara, în 
vederea reabilitării mediului, protejării sănătății populației și creșterii calității vieții în cadrul comunității – 
Programul Phare 2004  - CES - Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor   
Contribuție: 
-am asigurat legalitatea acţiunilor efectuate pe parcursul implementării proiectului; 
-am asigurat consultanţă juridică pentru echipa de proiect; 
 -responsabil PR. 
 
Proiect: Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în orașul Amara prin introducerea unor 
elemente tehnologice noi: front captare, conductă aducțiune și extinderea sistemului de canalizare – Phare 
2006 Coeziune economică şi socială, Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele 
prioritare de mediu” (Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu) 
Contribuție: 
-am asigurat legalitatea acţiunilor efectuate pe parcursul implementării proiectului; 
-am asigurat consultanţă juridică pentru echipa de proiect; 
 -responsabil PR. 
 
Proiect: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri în stațiunea  Amara, Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de 
intervenţie 2.2 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor de centură 
Contribuție: 
-responsabil juridic  
-am asigurat consultanţă juridică pentru echipa de proiect; 
 
Proiect : Reabilitarea parcului balnear din stațiunea Amara, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 5 Dezvoltarea durabilă a turismului local şi regional, Domeniul de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 
Contribuție: 
-responsabil juridic  
-am asigurat consultanţă juridică pentru echipa de proiect; 
 
Proiect : Amara – izvor de sănătate, tărâm de recreere, Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 
Dezvoltarea durabilă a turismului local şi regional, Domeniul de intervenţie 5.3-Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea- 
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de 
marketing specifice 
Contribuție: 
-am coordonat toate activităţile de promovare turistica  ale proiectului ; 
-responsabil promovare; 
 
Proiect: Centru Național de Informare și Promovare Turistică și dotarea acestuia, oraș Amara, județul Ialomița, 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă a turismului local şi regional, 
Domeniul de intervenţie 5.3-Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, in scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea-Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare 
Turistică (CNIPT) și dotarea acestora 
Contribuție: 
-manager de proiect 
-am coordonat toate activitățile specifice proiectului. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

                                            Cursuri 

În decursul activității la Primăria orașului Amara am participat la cursuri de specializare, astfel: 

2001-Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală- Cursul :Formare secretari  

2001-Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală- Cursul :Secretarul funcționar 
public 

 

 

 

 
 

Proiect: "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu , DJ 101 
localitățile Dridu- Fierbinţi Târg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 localitățile Dridu-Jilavele şi DJ 402 limită judeţ 
Călăraşi- Sineşti (DN2)”Cod SMIS: 114075, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 6 – 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea deinvestiție 6.1, Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale 
Contribuție: 
-responsabil juridic 
- am asigurat consultanţă juridică pentru echipa de proiect. 
 
Proiect: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia” - Cod SMIS 119070, Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 
Infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1-Investiţii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie 
la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a 
eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE (UPU),  
Contribuție: 
-responsabil juridic 
-asigur consultanţă juridică pentru echipa de proiect. 
 
Proiect: “Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf Nicolae” Cod SMIS: 116941, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1  - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
natural și cultural – în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 
(SUERD), Aria prioritară  3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni. Contribuție: 
-manager de proiect 
-coordonez activitățile specigice proiectului. 
 
Proiect: “„Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție 
cu DJ 102H, DJ102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu 
DJ 102H - Cocora limită județ Buzău” Cod SMIS:120110,, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multinodale, Apel 
dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi aeriene,   
 Contribuție: 
-responsabil juridic 
-asigur consultanţă juridică pentru echipa de proiect  
 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent 

   
 

 ECDL Complet. 

Alte competenţe 

 

 

 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B 

 

Competenţe în domeniul managementului de proiect. 

Competenţe în domeniul juridic. 

Competenţe în domeniul administrativ. 
Permis de conducere categoria B 
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2001-Centrul de instruire și consultanță pe Piața Muncii LABOR-Cursul:Inițiere în utilizarea calculatorului  

2004-Fundația pentru progres și dezvoltare locală- FPDL Moreni, Uniunea Europeană prin Programul PHARE 
2000- Cursul:Managementul implementării proiectelor din cadru măs 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii rurale, a 
programului SAPARD 

2004-Institutul Național de Administrație-Programul de formare specializată în administrație publică cu 
durata de 1 an pentru funcționarii publici de conducere 

2005-Centrul național de Pregătire pentru managementul Situațiilor de Urgență Craiova –Curs de pregătire în 
domeniul managementului situațiilor de urgență 

2009-Program de formare profesională Managementul Proiectelor pentru  Programul Operațional  

  Regional 

2010-Structural Consulting Grup –Curs:-Planificare strategică 

2010-Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Călărași- Cursul Necesitatea 
formării, perfecționării și creșterii gradului de informare al secretarilor din unitățile administrativ-teritoriale 

2010-Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare –Program de specializare pentru competențe antreprenoriale 

2010-Fiatest-Curs Sistemul de management al calității, principii și cerințe generale 

2010-SIMTEX-OC-Curs de specializare pentru auditor în domeniul calității 

2011-ECDL-Permisul european de conducere a calculatorului Complet programa 5.0 
2012-European Project Consulting-Curs Antreprenoriat pentru o dezvoltare durabilă 
2012- European Project Consulting-Curs inițiere Competențe sociale ți civice 
2012- European Project Consulting-Curs inițiere Competențe antreprenoriale 
2012- European Project Consulting-Curs perfecționare Manager resurse umane 
2012- European Project Consulting-Curs perfecționare Manager proiect 

2013-Public Research-Noutăți legislative în controlul legalității actelor administrative 

2013-Public research-Control intern managerial 
2014-Public research-Sistemul administrativ românesc.Managementul funcției publice 
2014-Computas Romania-Cursuri formare și autoinstruire în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității 
administrației publice de măsurare a performanțelor administrative-baze de date, metodologii, instrumente de 
modernizare și standardizare a tehnicilor de rportare statistică și de caracterizare a performanțelor administrției 
publice” 
2014-RINA SIMTEX-OC-Curs de specializare pentru auditor în domeniul calității 
2015- RINA SIMTEX-OC-Tranziția la noile cerințe ale ISO 9001:2015 și principalele schimbări 

 
ANEXE   

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Nu este cazul 

  
 
 

 

  


