
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume LEOVEANU SIMONA  

Adresă(e) Constanta, Romania  

Telefon(oane)   

Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 03.06.1966 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  

                                              
                                            Perioada  
 
                   Functia sau postul ocupat 
 
  Activitati si responsabilitati principale 
 
           
 
 
           Numele si adresa angajatorului 

 
 
               Tipul activitatii sau sectorul de                             

activitate 
          
 
                                             Perioada  
 
                   Functia sau postul ocupat 
 
  Activitati si responsabilitati principale 
 
           Numele si adresa angajatorului 

 
 
               Tipul activitatii sau sectorul de                             

activitate 

 
  Martie 2021 - prezent 
 
  Director General Adjunct CRFIR 2 Sud Est CONSTANTA 
 

  Organizarea , coordonarea si verificarea activitatilor Centrului regional si ale Oficiilor Judetene 
aflate in subordine; Asigurarea controlului procedural si administrativ la nivelul structurilor pe care le 
conduce; Asigura aplicarea unitara de catre personalul din subordine,a legislatiei in vigoare in 
materia functiilor si obiectului de activitate al Agentiei 
 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Bucuresti , sector 1 , str.Stirbei Voda nr.43  
 
Administratie publica 
 
 
 
 Decembrie 2020 – Martie 2021 
 
  Sef Serviciu SAFPD OJFIR CONSTANTA 
 
  Organizarea , coordonarea si verificarea activitatii Serviciului Active Fizice si Plati Directe 
 
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Bucuresti , sector 1, str.Stirbei Voda nr.43 
 
  Administratie publica 
 



 

 
                                            Perioada  
 
                   Functia sau postul ocupat 
 
  Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
 
           Numele si adresa angajatorului 

 
 
               Tipul activitatii sau sectorul de                             

activitate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ianuarie 2020 – Decembrie 2020 
 
  Director General Adjunct CRFIR 2 Sud Est CONSTANTA 
 

Organizarea , coordonarea si verificarea activitatilor Centrului regional si ale Oficiilor Judetene aflate 
in subordine; Asigurarea controlului procedural si administrativ la nivelul structurilor pe care le 
conduce; Asigura aplicarea unitara de catre personalul din subordine,a legislatiei in vigoare in 
materia functiilor si obiectului de activitate al Agentiei 

 
 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
 Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Bucuresti , sector 1 , str.Stirbei Voda nr.43  
 
 Administratie publica 

 
Perioada 

 
Functia sau postul ocupat 

        
     Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 
              
             Numele si adresa angajatorului 
 
 
 Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

 
Noiembrie 2019 – ianuarie 2020 
 
Director OJFIR CONSTANTA 
 
Coordonarea si organizarea activitatii OJFIR in concordanta cu procedura aprobata prin Ordin 
MADR ; Organizarea, coordonarea , aprobarea si verificarea activitatilor care se desfasoara la 
nivelul OJFIR , conform organigramei ;  
 
 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , Bucuresti , sector 1, str.Stirbei Voda nr.43 
 
Administratie publica 
 
 
2014 – noiembrie 2019  

                     Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu SAFPD OJFIR CONSTANTA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea , coordonarea si verificarea activitatii Serviciului Active Fizice si Plati Directe 
  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , str.Stirbei Voda nr.43 , sector 1 Bucuresti 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administratie publica 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

2006 

   
2006 – 2014 
  Director Adjunct OJPDRP CONSTANTA 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea , coordonarea si verificarea activitatii Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala si Pescuit 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
               Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit , str.Stirbei Voda nr.43 , sector 1 Bucuresti  
 
Administratie publica 
 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

2005 – martie 2006  
Director Executiv Adjunct DADR CONSTANTA 
 

 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea tehnica si Financiara a programului SAPARD 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta , str.Revolutiei din Decembrie 1989 , 

 



 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

                                                   
Perioada 

                     Functia sau postul ocupat 
 

         Activitati si responsabilitati 
principale               

 
                  Numele si adresa 

angajatorului 
 

    Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
                 

                   Calificare /Diploma obtinuta 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

nr.17-19,Constanta 
 
Administratie publica 
 
 
 
 
1995 – august 2005 
Consilier superior 
 
Acreditarea si inspectia activitatii agentilor economici din industria alimentara si a operatorilor din 
sectorul legume-fructe 
 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta , str.Revolutiei din Decembrie 1989 , 
nr.17-19 Constanta 
 
Administratie publica 
 
 
 
 

2012 – 2019 
 

Competente profesionale 
 
Omogenizarea procesului decizional la nivelul serviciilor SAFPD ;Eficientizarea implementarii PNDR 
prin masurile agricole; Analiza manageriala privind cerintele si indicatorii de performanta pe anul 2018 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

                   Calificare /Diploma obtinuta 
 

Disciplinele principale studiate  
/competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificare / Diploma obtinuta 

 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
                   Numele si tipul institutiei de   

invatamant/ furnizorului de formare 
 

 
Perioada 

Calificare /  Diploma obtinuta 
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificare / Diploma obtinuta 

(rubrică facultativă) 
 
 
Aprilie 2010 
Competente profesionale 
 
Analiza eficacitatii si eficientei sistemului de gestiune a performantei in APDRP 
 
 
Lattanzio e Associati – Italia 
 
 
Septembrie 2007 
Certificat 
 
Sisteme de management al calitatii in administratia publica 
 
 
Institutul National de Administratie 
 
 
Ianuarie – Februarie 2007 
Competente profesionale 
 
Intarirea capacitatii institutionale a APDRP pentru gestionarea fondurilor pentru dezvoltare rurala si 
pescuit 
 
Program twinning- PHARE – OLANDA 
 
 
2005 – 2007 
Diploma MASTER 



 

 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada  
Calificare / Diploma obtinuta 

 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificare / Diploma obtinuta 

 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
 

Numele si tipul  institutiei de 
invatamant / furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificare / Diploma obtinuta 
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare 
 
 

 
Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala 
 
 
Academia de Stiinte Economice Bucuresti 
Facultatea „Economia agroalimentara si a mediului” 
 
 
Iulie 2005 
Competente profesionale 
 
Legislatie europeana 
Agricultura ecologica 
 
Ministerul Agriculturii , Padurilor si Dezvoltarii Rurale  
Program twinning 
 
 
Iunie 2003 
Diploma specializare 
 
Legislatie europeana 
Contaminanti alimentari 
 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Program PHARE – training program 
 
Iunie – Octombrie 2001 
Diploma specializare 
 
Politici de dezvoltare regionala 
 
 
Universitatea Ovidiu Constanta – Program Leonardo DA VINCI 

  

Perioada 
Calificare / Diploma obtinuta 

 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

1990 – 1995 
Diploma de licenta – inginer tehnolog industrie alimentara 
 
Tehnologia produselor de industrie alimentara 
 
 
Universitatea Lucian Blaga 
Facultatea de Tehnologie a produselor alimentare 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza / Italiana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat 

Limba italiana   Avansat  Avansat  Avansat  Avansat  Avansat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare, sociabila , punctuală, perseverentă, creativa, spirit de iniţiativă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Persoana bine organizata, putere de munca în condiţii de stres, orientată spre perfectionare, capacitateapacitate 
de coordonare a echipei, capacitate de lucru în echipă 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cursuri de management al funcţiei publice  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare PC (Word , Excel, Office), email, internet  
  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.  

 




