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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Hartegan Nicoleta - Daniela 

Adresă(e) str. Traian, Galati, Romania 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri) 0236-415151 

E-mail(uri) Nicoletadiaconu2007@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) romana 
  

Data naşterii 09.05.1979 
  

Sex feminin 
  

  
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 15.04.2013 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Director Executiv Adjunct in cadrul in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Galati 

 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Stabileste obiectivele generale si specifice ale A.J.O.F.M.Galati , respectiv principalele masuri pentru 
implementarea acestor obiective, in concordanta cu prioritatile cuprinse in documentele strategice 
guvernamentale in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca; 
Manageriaza realizarea scopurilor, functiilor, atributiilor si obiectivelor institutiei, in conformitate cu 
prevederile legale si contractul de performanta manageriala specifice domeniului de activitate pe care il 
coordoneaza; 
Asigura diseminarea informatiilor referitoare la politicelor publice de pervenire si combatere a somajului 
Propune solutii privind imbunatatirea activitatii din domeniul pe care il coordoneaza, pe baza rezultatelor 
obtinute in anul precedent; 
Coordonează şi răspunde de realizarea implementarii masurilor active pentru combaterea somajului in 
baza programului de ocupare la nivel  local; 
Coordoneaza, urmareste, asigură şi răspunde de realizarea programelor agentiei pentru ocuparea fortei 
de munca in domeniul ocuparii si formării profesionale şi ia masuri operative in redirectionarea 
activitatilor, dupa caz, pentru indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta manageriala; 
Urmareste executia bugetara si organizeaza activitatea financiar - contabila a institutiei; 
Coordoneaza activitatile de statistica privind piata muncii la nivel judetean precum si elaborarea 
raportarilor statistice referitoare la activitatea agentiei pentru ocuparea fortei de munca; 
Coordonează şi răspunde de realizarea implementarii masurilor active pentru combaterea somajului in 
baza programului de ocupare la nivel  local; 
Monitorizeaza realizarea la nivel judetean a masurilor cuprinse in Planul de implementare la nivel local a 
legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar; 
Asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale; 
Coordoneaza elaborarea de studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale; 
Asigura realizarea acordarii prestatiilor de somaj stabilite in statele membre ale Uniunii Europene si in 
statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, prin compartimentele din subordine; 
Asigură realizarea evidenŃei sintetică şi analitică a creditelor bugetare aprobate şi acordate; 
Coordoneaza activitatea de indrumare si control, avizeaza programele de control, 
Asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in propria 
activitate; 
Incepand cu 18.02.2013 pana in aprilie 2015 membru supleant in comisia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesionala din cadrul A.J.P.I.S. Galati. 
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Perioada 23.03.2010-14.04.2013 

FuncŃia sau postul ocupat Inspector principal 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale In perioada 05.01.2011 – 31.10.2013 specialist in relatii publice in cadru proiectului “ Calificarea si 
integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud – 
Est, Sud – Muntenia, Bucuresti – Ilfov”, avand atributii in elaborarea si implementarea strategiilor de 
comunicare, Monitorizarea permanenta a pietei de profil; redactarea, transmiterea si monitorizarea de 
comunicate de presa, newsletter-e, materiale cu caracter editorial, conform Manualului de Identitate 
Vizuală; cercetare, colectare, prelucrare, analiza si sinteza informatiilor. 
 
In perioada 01.2011 – 01.2012 responsabil tehnic in cadrul proiectului “ Informat, Consiliat, 
PREGATIT pentru Prezent” 
 
In perioada 05.2012 – 05.2013 consilier profesional in cadrul proietului “ CIPAS – Continua sa Inveti 
sa te perfectionezi sa iti Atingi Scopul” 
 
In perioada 07.2012 – 09.2013 expert pe probleme de consiliere profesionala si indrumare, in cadrul 
proiectului “PRO: proiect rural pentru ocupare” 
 
In perioada 2011-2014 expert pe termen lung/expert judetean de implementare in cadrul proiectului 
“PROMOVEAZA FEMEIA”, responsabil privind campania de sensibilizare cu privire la egalitatea de 
şanse intre barbati si femei, precum si Crearea unei retele locale de sprijin pentru a impulsiona egalitatea 
intre femei si barbati in mediul social, economic si al muncii. 
 
In perioada 2011-2014 expert pe termen lung/expert judetean de implementare in cadrul proiectului 
„Oferta formativă îmbunătăŃită pentru centre eficiente - OFFICE”, responsabil cu cercetare, analiza 
si expertiza in vederea identificarii nevoilor de formare de pe piata muncii si evaluarea actualelor oferte 
de formare ale centrelor proprii. 
-Consilier de orientare in cariera in cadrul centrului de informare si consiliere pentru persoanele cu 
dizabilitati; 
-Acorda servicii de informare si consiliere profesionala persoanelor interesate in domeniul ocuparii, cu 
privire la alegerea carierei, oportunitati de instruire si formare complementara; 
-Asista someri si persoanele care se adreseaza agentiei pentru a fi ajutati in luarea unor decizii cu privire 
la: alegerea unei profesii sau ocupatii, parcurgerea unor cursuri de calificare,recalificare,perfectionare 
profesionala, schimbarea ocupatiei sau a locului de munca, furnizeaza clientilor informatii in legatura cu 
profesiile si ocupatiile, ajuta clientii sa compare exigentele profesiilor si ocupatiilor pentru care acestia au 
optat cu propriile caracteristici profesionale si cu nivelul lor de educatie/calificare/pregatire profesionala, 
oferindu-le alternative in luarea deciziilor; 
-Urmareste realizarea obiectivelor stabilite in contractele, programele, parteneriatele si acordurile de 
cooperare din domeniul propriu de activitate; 
-Organizeaza  selectia, in conditiile legii, a furnizorilor de formare profesionala pentru realizarea 
programelor specifice de formare profesionala  
Urmareste derularea contractelor incheiate cu furnizorii de formare profesionala conform reglementarilor 
legale si clauzelor contractuale 
-Organizeaza programele de formare profesionala, in conformitate cu legislatia in vigoare si conform 
meseriilor/ocupatiilor in care este autorizat centrul de formare profesionala; 
-Asigura conditiile de desfasurare a programelor de formare profesionala care au loc in cadrul centrului; 
-Realizeaza analize, rapoarte privind activitatea de formare profesionala si propune masuri de realizare a 
obiectivelor stabilite pentru activitatea specifica. 
-Elaborarea Planului Judetean de Formare Profesionala adaptat cererii si ofertei de pe piata muncii. 
 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati, str. Domneasca, nr. 191 
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Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
                          FuncŃia sau postul ocupat 
         ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
 
 
 
                                                      
 
 
 

 
 
 
 

Perioada 
FuncŃia sau postul ocupat 

    ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
          
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
                                                     Perioada 
                           FuncŃia sau postul ocupat 
         ActivităŃi şi responsabilităŃi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Numele şi adresa angajatorului 

Activitati de servicii privind forta de munca 
 

28.11.2008 – 15.04.2013 
Purtator de cuvant 
Coordoneaza si asigura activitatea de comunicarea si vizibilitate a imaginii A.J.O.F.M. Galati 
Manageriaza si asigura implementarea Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes 
public; 
Sa furnizeze ziaristilor, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea 
institutiei publice pe care o reprezinta; sa acorde fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la 
Manageriaza si coordoneaza inregistrea, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de 
informare in masa;  
Sa asigure informarea in timp util a ziaristiilor si sa asigure accesul lor la activitatile si actiunile de 
interes public organizate de agentie; sa asigure, in mod periodic sau de fiecare data cand activitatea 
institutiei ori a autoritatii publice prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate de presa, 
materiale informative, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefing-uri; sa difuzeze 
ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activitati ale institutiei publice. 
22.09.2009 - 22.03.2010 

Sef Birou Centru de Formare Profesionala 
-manageriaza activitatea de formare profesionala a centrului propriu de formare profesionala; 
 -verifica si avizeaza Planul Judetean de Formare Profesionala adaptat cererii si ofertei  pietei muncii; 
 -implementarea obiectivelor, programelor, parteneriatelor si acordurilor de colaborare, privind 
activitatea de    formare profesionala;  

- evaluator a ofertelor pentru servicii de formare profesionala; 
-monitorizeaza implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii în 
propria activitate asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2001 si documentele SMC 
-urmareste realizarea obiectivelor si programelor Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati si 
raspunde in fata directorilor pe domenii pentru activitatea desfasurata de biroul pe care il coordoneaza 
- Biroul Formare Profesionala; 
-raspunde de realizarea calitativa si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate biroului pe care il 
coordoneaza - Biroul Formare Profesionala; 
-raspunde, dupa caz, administrativ, material sau penal de aplicarea corecta a legislatiei in vigoare; 
-prezinta si sustine la conducerea Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati lucrarile elaborate 
in cadrul biroului pe care il coordoneaza - Biroul Formare Profesionala; 
-realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate Biroului Formare Profesionala; 
-intocmeste aprecierile personalului din subordine potrivit criteriilor specifice domeniului de activitate; 
-intocmeste "fisa postului" pentru personalul direct subordonat; 
-asigura si urmareste respectarea prevederilor ROI de catre personalul din subordine ; 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati, str. Domneasca, nr. 191 
2004 – 22.09.2009 
  Inspector 

-Coordoneaza si asigura activitatea de comunicarea si vizibilitate a imaginii A.J.O.F.M. Galati 
-Manageriaza si asigura implementarea Lg.nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes 
public; 
- Organizarea reuniunilor, conferintelor de presa, interviurilor si evenimentelor  
 - Mentinerea permanenta a relatiillor cu mass-media (comunicate de presa, conferinte de presa, purtator 
de cuvant, abilitati in activitatea de informare institutionala); 
  - Consilier etic in vederea consilierii si monitorizarii respectarii normelor de conduita a functionarilor 
publici; 
  - intocmeste lunar si anual un raport privind mediatizarea activitatii AJOFM, AMOFM in presa scrisa, 
presa locala, video. 
  - Intocmirea de  rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii 
publici din cadrul AJOFM Galati si le transmite la Agentia Nationala a Functionarilor Publici in 
conformitate cu prevederile Ordinuluiui 4500 din 21 aprilie 2008 
   -Asigurarea secretariatului sedintelor consiliului consultativ si intocmirea notelor informative; 

   -Organizarea programelor de formare profesionala - evidenta si monitorizare; 
   - Elaborarea Planului Judetean de Formare Profesionala adaptat cererii si ofertei de pe piata muncii; 
   - Realizarea obiectivelor, programelor, parteneriatelor si acordurilor de colaborare, privind activitatea de 
formare profesionala;  
   - Evaluator a ofertelor pentru servicii de formare profesionala; 
   - Asigura implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii în propria 
activitate asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2001 si documentele SMC 
  - stabileste si acorda, in conformitate cu legislatia in vigoare, dreptul la indemnizatie de somaj a 
persoanelor neincadrate in munca 
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EducaŃie şi formare 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obŃinută 
 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
 

Perioada 
                  Calificarea / diploma obŃinută 
 
   Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ  
                                                  Perioada 
                   Calificarea / diploma obŃinută 
 
    Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 

 
21.07.2013 – 27.07.2013 
Curs – „ MANAGER MARKETING” in cadrul proiectului Formarea profesionala a peronalui SPO din 
Romania. 
Agentia nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca  
 
Mai-octombrie 2011 
Curs de formare de consilieri de orientare in cariera in cadrul proiectului SCOP – Specializarea 
Consilierilor de orientare Profesionala 
Agentia nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca  
26.05.2011-05.07.2011 
Curs –Manager de proiect in cadrul proiectului Retea multi-regionala de formare profesionala a 
femeilor pentru o societate incluziva si coeziva.   
SC OLIMPNET SRL BUZAU 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obŃinută    Master  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Danubius Galati  
Drept si Administratie Publica  Europeana         

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obŃinută Inginer 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunarea de Jos Galati 
Stiintele ingineriei – Stiinte Aplicate 

Perioada Februarie 2008 

Calificarea / diploma obŃinută Curs  
Organizarea serviciilor de ocupare. Elemente de organizare a proceselor. Standarde si profile 

ocupationale. Lucru in echipa. Parteneriate. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu din cadrul ANOFM, Rasnov 

Perioada 12.2007-01.2008 

Calificarea / diploma obŃinută Curs 
Formator 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

SC Andirivac SRL Galati 

  

Perioada  Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obŃinută  Curs 
 Formarea angajatilor Serviciului Public de Ocupare in domeniul tehnicilor de comunicare 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

Perioada Noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obŃinută Curs  
Inspector Resurse Umane 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

SC Social Trade SRL 

Perioada Martie 2005 

Calificarea / diploma obŃinută Curs 
Revizuirea Programelor si a Modului de Predare- Procesul DACUM 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Asociatia Colegiilor Comunitare Canadiene 
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Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

                            Limba franceza  
C2  

Utilizator 
independent  

C2  
Utilizator 
independent 

C1  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

                               Limba italiana    
C1  

Utilizator 
independent 

C2  
Utilizator 
independent 

C1  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

B2  
Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinŃă pentru limbi 

  

Competente şi abilităŃi sociale Abilitati de a imbunatatii permanent actul managerial, Comportament managerial si capacitate de 
lucru in echipa, adaptabilitate, asumarea responsabilitatilor; capacitate de a rezolva eficient 
problemele; capacitate de analiza si sinteza; creativitate si spirit de initiativa; capacitate de planificare 
si de a actiona strategic, capacitatea de a comunica,  
Deschidere spre nou si capacitate de invatare si perfectionare; 
 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare a diferitelor tipuri de activităŃi, delegarea de competente, capacitatea de 
control, capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate ; competenta decizionala ; capacitatea de a 
delega 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Capacitate de concepere de proiecte 

CompetenŃe şi cunoştinŃe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint); 
 

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

 
 


