Nume:

VLADIMIR NICOLAE ROVINȚESCU

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Naționalitate:

Strada Mendeleev nr.36-38, Sector 1, București
0372614459
vladimir.rovintescu@fonduri-ue.ro
Română

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ
Ianuarie 2017 – prezent
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Funcția:

Atribuții:

Director General
Directia Generala Programe Capital Uman - Autoritatea
Management pentru POCU, POAD și POSDRU 2007-2013

de

Coordonarea activitatii Autorității de Management pentru POCU, POAD
și POSDRU 2007-2013;
Coordonarea activității de monitorizarea a proiectelor finanțate prin
POCU și POAD;
Coordonarea proceselor de monitorizare și raportare al neregulilor;
Coordonarea activităţilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunilor finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea selectiei, contractarii și validării cheltuielilor efectuate de
beneficiari, cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în
domeniu.
Coordonarea activitătii Organismelor Intermediare;
Coordonarea şi asigurarea corelării operaţiunilor din POSDRU, POCU și
POAD cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente
structurale
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POCU și POAD
Iunie 2016 – Ianuarie 2017
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Funcția:

Director
Direcţia Autorizare şi Plăţi - Autoritatea de Management pentru POS
Mediu

Atribuții:

Coordonarea activității de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu
prevederile art. 60 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 şi ale
art. 13 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006.
Coordonarea activității de autorizare a cheltuielilor și de efectuare a
plăților către beneficiari
Coordonarea activității de prevenire a neregulilor și de recuperare a
sumelor rezultate din nereguli
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POS Mediu
Coordonarea procesului de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor
delegate către Organismele Intermediare
Decembrie 2015 – Iunie 2016
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Funcția:

Director General
Directia Generala Programe Capital Uman - Autoritatea
Management pentru POCU, POAD și POSDRU 2007-2013

de
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Atribuții:

Coordonarea activitatii Autorității de Management pentru POCU, POAD
și POSDRU 2007-2013;
Coordonarea activității de monitorizarea a proiectelor finanțate prin
POCU și POAD;
Coordonarea proceselor de monitorizare și raportare al neregulilor;
Coordonarea activităţilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunilor finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea selectiei, contractarii și validării cheltuielilor efectuate de
beneficiari, cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în
domeniu.
Coordonarea activitătii Organismelor Intermediare;
Coordonarea şi asigurarea corelării operaţiunilor din POSDRU, POCU și
POAD cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente
structurale
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POCU și POAD
Septembrie 2015 – Noiembrie 2015
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Funcția:

Director General Adjunct
Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu

Atribuții:

Coordonarea activitatii Directiei Generale Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu
Coordonarea activității de monitorizare a proiectelor finantate prin
POS Mediu;
Coordonarea proceselor de monitorizare și raportare a neregulilor.
Coordonarea activităţilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunilor finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea selectiei, contractarii și validării cheltuielilor efectuate de
beneficiari, cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în
domeniu.
Coordonarea activității Organismelor Intermediare Pentru POS Mediu;
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POS Mediu;
Iunie 2012 – August 2015
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Funcția:

Director
Direcţia Autorizare şi Plăţi - Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Mediu

Atribuții:

Coordonarea activității de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu
prevederile art. 60 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 şi ale
art. 13 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006.
Coordonarea activității de autorizare a cheltuielilor și de efectuare a
plăților către beneficiari
Coordonarea activității de prevenire a neregulilor și de recuperare a
sumelor rezultate din nereguli
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POS Mediu
Coordonarea procesului de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor
delegate către Organismele Intermediare

2

Martie 2011 – Mai 2012
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale
Funcția:

Director General Adjunct
Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Atribuții:

Coordonarea activității Direcției Generale Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Coordonarea activității de evaluare, contractare și monitorizarea a
proiectelor finantate prin POSDRU;
Coordonarea proceselor de monitorizare si raportare a neregulilor.
Coordonarea activităţilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunilor finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea selectiei, contractarii si validării cheltuielilor efectuate de
beneficiari, cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în
domeniu.
Asigurarea negocierilor cu Comisia Europeană în ceea ce priveste
POSDRU, în conformitate cu prevederile Art.2, Art.33 şi Art.37 din
Reg.Gen. nr.1083/2006;
Coordonarea şi asigurarea corelarii operaţiunilor din POSDRU cu cele
din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă
este cazul, cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP
Coordonarea elaborarii ghidurilor solicitantului corespunzătoare
cererilor de proiecte lansate în cadrul POSDRU;
Coordonarea procesului de monitorizare a îndeplinirii funcţiilor
delegate către Organismele Intermediare;
Iniţierea şi promovarea de propuneri legislative în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POSDRU;
Octombrie 2011 – Februarie 2012
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale

Funcția:

Consilier al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale

Atribuții:

Identificarea soluţiilor care să conducă la accelerarea ritmul de
implementare a Programului Operational și la întărirea capacității
AMPOSDRU şi a Organismelor Intermediare de a gestiona POSDRU.
Identificarea exemplelor de bune practici de la nivelul celorlalte state
membre, în domeniul gestionării şi implementării Programelor
Operaţionale.
Monitorizarea progresului implementării Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a calităţii sprijinului
acordat beneficiarilor în implementarea proiectelor;
Identificarea zonelor în care AMPOSDRU şi Organismele Intermediare
pot folosi expertiza contractată prin Axa Prioritară 7, precum şi a
mijloacelor şi resurselor ce le are la dispoziţie în acest scop;
Identificarea măsurilor pentru obținerea unei abordări orizontale
unitare la nivelul Organismelor Intermediare, în implementarea
Domeniilor Majore de Intervenţie pentru care sunt responsabile,
conform Acordului de delegare de funcţii
Mai 2011 – Februarie 2012
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale

Funcția:

Ofiţer monitorizare

Atribuții:

Realizarea activităţilor specifice procedurii de autorizare a plăţilor si
recuperare a debitelor in cadrul programelor finanţate din posdru
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Iulie 2010 – Aprilie 2011
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale
Funcția:

Director
Direcția Verificări de Management și Monitorizare, Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Atribuții:

Coordonarea activităţilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunilor finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea validării cheltuielilor efectuate de beneficiari, cu respectarea
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu.
Coordonarea monitorizării implementării Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe baza indicatorilor stabiliţi;
Coordonarea monitorizării dezvoltării capacităţii administrative a
structurilor implicate în derularea POSDRU;
Coordonarea elaborării rapoartelor anuale de implementare şi a
raportului final de implementare a POSDRU; prezentarea rapoartelor
Comitetului de Monitorizare spre aprobare şi transmiterea acestora
Comisiei Europene pentru acceptare;
Coordonarea activitatea de asigurare a funcţionării secretariatului
tehnic al Comitetului de Monitorizare al POSDRU.
Iunie 2007 – Iulie 2010
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale

Funcția:

Șef Serviciu
Serviciul Verificare Cheltuieli, Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Atribuții:

Asigurarea unui management financiar riguros (economie, eficienţă,
eficacitate) in scopul realizarii unei utilizari eficiente a finantarii
nerambursabile acordata de catre Uniunea Europeana si a cofinantarii
nationale aferente, prin respectarea permanentă a reglementărilor
Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în domeniu;
Coordonarea activitatilor de verificare administrativă, financiară,
tehnică aferente operaţiunior finanţate din fonduri nerambursabile, în
vederea validării cheltuielilor efectuate de beneficiari, cu respectarea
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu.
Martie 2006 – Iunie 2007
Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale

Funcția:

Ofiţer autorizare plăţi
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane

Atribuții:

Realizarea activităţilor specifice procedurii de autorizare a plăţilor si
recuperare a debitelor in cadrul programelor finanţate din fonduri
nerambursabile Phare 2004-2006
August 2004 – Martie 2006
SC Dual Man SRL

Funcția:

Project manager

Atribuții:

Pregătirea documentaţiei necesare pentru lansarea în producţie
Coordonarea Producţiei şi alocarea de resurse
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EDUCAȚIE
2004

Licențiat a Facultății de Inginerie şi Managementul Sistemelor de
Producţie, Universitatea Politehnica București;

1995 - 1999

Liceul teoretic Dante Alighieri, București

LIMBI STRĂINE

Engleză, nivel avansat
Italiană, nivel avansat
Franceză, nivel începător

PERMIS AUTO

Categoria B
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