Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Bărbînţă,Nicoleta, Alina
Naţionalitate Română

Experienţă profesională
Perioada Din septembrie 2017 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director General
Numele şi adresa angajatorului Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, Bucureşti, România

Perioada Din aprilie 2009 până în iulie 2017
Funcţia sau postul ocupat Expert superior
Activităţi şi responsabilităţi Promovarea diversităţii etnice, dezvoltare programe şi elaborare strategii pentru
principale minorităţile naţionale din România
Numele şi adresa angajatorului Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
Str. Paris nr. 65, sector 1, Bucureşti, România
Website: http://www.dri.gov.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Administraţie publică centrală
activitate
Perioada Din iunie 2002 până în 2009
Funcţia sau postul ocupat Expert principal
Activităţi şi responsabilităţi Analiză instituţională
principale
Numele şi adresa angajatorului Guvernul României – Cancelaria Primului - Ministru, P-ţa Victoriei nr.1, sector 1,
Bucureşti, România
Website: http://www.gov.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Administraţie publică centrală
activitate
Pagina / 4 - Curriculum vitae
Bărbînţă Alina Nicoleta

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

1

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Din noiembrie 1996 până în 2001
Consultant parlamentar
Management de eveniment
Palatul Parlamentului – Centrul Internaţional de Conferinţe, Str. Izvor nr.2 – 4, sector
5, Bucureşti, România
Website: http://www.cdep.ro
Organizare eveniment

Educaţie şi formare
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Militare – Titlul tezei de doctorat “Strategii de combatere a corupţiei
pentru reducerea riscurilor la adresa securităţii naţionale”
Disciplinele principale studiate / - Artă militară;
competenţe profesionale - Sisteme şi doctrine politico-militare;
dobândite - Managementul proiectelor
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Naţională Apărare „Carol I” – Facultatea de Comandă şi Stat Major
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Doctor în Ştiinţe Militare
sau internaţională
Din ianuarie 2005 şi până în iunie 2005
Diplomă de studii postuniversitare - specializare în apărare şi securitate naţională
- Securitate Naţională;
- Ştiinţe militare;
- Geopolitică;
- Geostrategie
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Apărării Naţionale – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” –
învăţământ / furnizorului de Colegiul Naţional de Apărare
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Perioada Din februarie şi până în iulie 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare pentru tinerii diplomaţi români - Strasbourg
Disciplinele principale studiate / - Cadrul instituţional ;
competenţe profesionale - Statele membre şi definirea poziţiilor de negociere;
dobândite - Negocierea comunitară;
- Lobby administrativ şi privat;
- Extinderea şi funcţionarea UE
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Afacerilor Externe – Academia Diplomatică
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Atestat
sau internaţională
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Din septembrie 2003 şi până în septembrie 2004
Diplomă de studii postuniversitare – specializare în relaţii internaţionale
- Drept diplomatic şi consular;
- Drept comunitar;
- Dept internaţional public;
- Istoria diplomaţiei;
- Istoria relaţiilor internaţionale;
- Diplomaţia contemporană
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Afacerilor Externe – Academia Diplomatică
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Din septembrie 2002 şi până în septembrie 2004
Diplomă de studii de masterat cu specializare în comunicare şi relaţii publice
- Tehnici şi metode de comunicare în relaţii publice;
Marketing politic şi electoral;
Comunicare organizaţională;
Management de campanie electorală
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi
învăţământ / furnizorului de Relaţii Publice – „David Ogilvy”
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii de masterat
sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Perioada 1990 – 1995
Calificarea / diploma obţinută Economist
profil: economic
Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / - Drept civil
competenţe profesionale - Drept comercial
dobândite - Economie
- Marketing
- Management
Numele şi tipul instituţiei de UCDC – Facultatea de Management Turistic şi Comercial
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Licenţă – Academia de Studii Economice
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limbă(i) străină(e) cunoscută(e) Limba Nivel de cunoaştere (foarte bine, bine, satisfacator)
Franceză – b
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Engleză – b
Competenţe şi aptitudini de O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,
utilizare a calculatorului Microsoft Outlook, a aplicaţiilor grafice: PhotoShop, Corel şi operare pe Internet

Permis(e) de conducere Categoria B
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