
 

  

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume ANDREI ION 

Adresă Str. Silvestru nr. 20, sector 2, Bucureşti 

Telefon(oane) 021 – 312.20.91 Mobil: 0728-10.47.51 

Fax 021 – 312.20.92  

E-mail ion.andrei@cedes-cd.ro 
  

NaŃionalitate Română 
  

Data naşterii 26.04.1973 
  

Sex Masculin 
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada Noiembrie 2011 – Noiembrie 2012 

FuncŃia sau postul ocupat Manager Proiect – Proiectul „POPINA – Promovarea Obiectivului Popina – Istorie, Natură 
şi Arheologie” – proiect cu finanŃare europeană POR – DMI 5.3  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- identificarea cerinŃelor de management al proiectului; 
- coordonarea activităŃilor proiectului; 
- coordonarea costurilor şi a resurselor operaŃionale ale proiectului; 
- coordonarea şi supervizarea procedurilor de achiziŃii din proiect; 
- managementul echipei de proiect; 
- managementul riscurilor şi a calităŃii proiectului; 
- managementul comunicării în cadrul proiectului. 

Numele şi adresa angajatorului AsociaŃia pentru Calitatea Serviciilor - ACS  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Management de proiect cu finanŃare europeană 

  

Perioada Septembrie 2011 – Ianuarie 2012 

FuncŃia sau postul ocupat Lector asociat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  - susŃinerea de prelegeri de specialitate (Managementul Turismului Balnear, Managementul    
Turismului Montan şi de Litoral);  

 - realizarea şi coordonarea unor programe de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Facultatea de Management Turistic şi Comercial  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ 

  

Perioada Septembrie 2009 – Septembrie 2011 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  - susŃinerea de prelegeri de specialitate (Comunicare OrganizaŃională, ProtecŃia 
Consumatorului în Turism, Management OperaŃional);  

  - realizarea şi coordonarea unor programe de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană Bucureşti 



Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ 

  

Perioada 2009 – 2010 

FuncŃia sau postul ocupat Expert economist în Economie Generală 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Expertiză economică de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului CEDES Cercetare - Dezvoltare – proiectul “Modele de Evaluare Economică Sectorială în 
Turism – EVECTUR”, Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

  

Perioada 2009 

FuncŃia sau postul ocupat Formator 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- susŃinerea modulelor teoretice de specialitate. 

Numele şi adresa angajatorului CEDES Cercetare - Dezvoltare – proiectul CEFOMAT - CENTRUL DE FORMARE 
MANAGERIALĂ ÎN TURISM, Program PHARE 2006 - Coeziune Economică şi Socială – 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi pentru 
calificarea şi recalificarea forŃei de muncă Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02 
ReferinŃă: 03 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ, Cercetare 

  

Perioada 2008 

FuncŃia sau postul ocupat Expert formare teorie 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- furnizarea de expertize de specialitate. 

Numele şi adresa angajatorului CEDES Cercetare – Dezvoltare - C.D.I.P.S.T. (Centru de Documentare, Informare, 
PerfecŃionare şi Specializare Turistică), Program PHARE 2005 Coeziune Economică şi 
Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane, componenta Promovarea învăŃării pe parcursul 
întregii vieŃi pentru calificare şi recalificarea forŃei de muncă, linia de buget Phare/2005/017-
553.04.02.02.01.126. 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ, Cercetare 

  

Perioada 2007 - 09.2010 

FuncŃia sau postul ocupat Lector universitar 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  - susŃinerea de prelegeri de specialitate;  
- realizarea şi coordonarea unor programe de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Academia Comercială Satu Mare 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ 

  

Perioada 2006 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Director General 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- coordonarea şi supervizarea activităŃilor companiei; 
  - crearea de noi ramuri de activitate şi dezvoltarea celor existente. 
- dezvoltarea de programe în domeniul turismului. 

Numele şi adresa angajatorului CEDES Cercetare - Dezvoltare 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ, Cercetare 

  

Perioada 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Coordonator proiect 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- coordonarea activităŃilor proiectului. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul IRECSON – proiectul PHARE – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea 
Resurselor Umane – Formare profesională pentru personalul SC DORNA TURISM  S.A 
Vatra - Dornei 



Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ, Cercetare 

  

Perioada 2004 - 2006 

FuncŃia sau postul ocupat  Investigator 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

- investigaŃii pentru noii aplicanŃi sau pentru vechii membri în cazul în care se schimbă 
locaŃia, statutul legal sau acŃionarii. 

Numele şi adresa angajatorului AsociaŃia InternaŃională de Transport Aerian 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Transport aerian 

  

Perioada Iulie 2003 - septembrie 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Director al Colegiului de Turism 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  - coordonarea şi supervizarea activităŃilor Colegiului de Turism; 
  - crearea de noi ramuri de activitate şi dezvoltarea celor existente; 
- dezvoltarea de programe în domeniul turismului. 

Numele şi adresa angajatorului IRECSON - Colegiul  de Turism  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

ÎnvăŃământ, Cercetare 

  

Perioada Ianuarie 2001 - iulie 2003 

FuncŃia sau postul ocupat Expert 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  - elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare pentru turism; 
- relaŃia cu instituŃiile statului, altele decât Ministerul Turismului, pe probleme de turism sau 
cu incidenŃă etc. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Turismului - DirecŃia Generală de Privatizare, Strategie, Dezvoltare şi InvestiŃii 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

AdministraŃie Publică 

  

Perioada 2000 - 2001 

FuncŃia sau postul ocupat Director General 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

   - coordonarea programelor pentru strategie, dezvoltare şi investiŃii; 
- elaborarea criteriilor şi normelor de clasificare. 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea NaŃională pentru Turism - DirecŃia Generală de Strategie, Dezvoltare si InvestiŃii 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

AdministraŃie Publică 

  

Perioada 1998 - 2000 

FuncŃia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

 - clasificarea hotelurilor şi restaurantelor; 
 - autorizarea tour-operatorilor şi controlul calităŃii serviciilor din turism; 
 - relaŃia cu presa; 
 - coordonarea centrelor zonale. 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul de Autorizare şi Control în Turism - Autoritatea NaŃională pentru Turism 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

AdministraŃie Publică 

  

EducaŃie şi formare  

  

Perioada 18.02.2011 – 18.10.2011 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de calificare Agent de Turism - Ghid 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

CEDES Cercetare - Dezvoltare 

  

Perioada 12.02.2010 – 12.03.2010 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire pentru ocupaŃia Manager proiect 



Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

CEDES Cercetare - Dezvoltare 

  

Perioada 2002 - 2009 

Calificarea / diploma obŃinută Doctor în Economie 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice – Facultatea de RelaŃii InternaŃionale – Tema:  „Strategia 
dezvoltarii durabile a turismului romanesc, premisa prioritara a cresterii competitivitatii 
acestuia pe piata externa” 

  

Perioada 15.12.2008 – 15.06.2009 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire pentru ocupaŃia Director Restaurant 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

CEDES Cercetare - Dezvoltare 

  

Perioada 15.12.2008 – 15.06.2009 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire pentru ocupaŃia Director AgenŃie de Turism 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

CEDES Cercetare - Dezvoltare 

  

Perioada Martie 2008 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire a cursului „Formare specialişti pentru Sistemele de Management al 
CalităŃii” 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

INAQ Consulting în parteneriat cu CRED 

  

Perioada 14.09.2007 – 26.09.2007 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire pentru ocupaŃia Formator 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

CEDES Cercetare-Dezvoltare 

  

Perioada Mai 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de participare la Workshop-ul cu tema “Asigurarea calităŃii pentru furnizorii de 
formare profesională – cerinŃă a Uniunii Europene” 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Român pentru EducaŃie şi Calitate Europeană 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Stagiu de cercetare în managementul fondurilor structurale 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Institutul pentru EducaŃie Tehnologică, Kozanh, Grecia 

  

Perioada Aprilie 2005 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat curs managementul formării profesionale pentru furnizorii de formare profesională 
din România 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Tehnic Aarhus - Danemarca 

  

Perioada 06.11.2005 - 17.11.2005 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de trainer pentru programe turistice 
 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

O.T.E.K. Atena - OrganizaŃia pentru Training şi EducaŃie în Turism 

  



Perioada Septembrie 2004 - Decembrie 2004 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire pentru ocupaŃia Manager Resurse Umane 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Irecson 

  

Perioada 02.12.2003 – 02.06.2004 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat absolvire curs Ghid Local/  NaŃional 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Irecson 

  

Perioada 07.09.2003 – 07.03.2004 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat absolvire curs Director Hotel 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Irecson 

  

Perioada 06.06.2003 – 08.06.2003 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de instruire în managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

British Council 

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de participare la seminarele cu tema „Dezvoltarea de reglementări privind calitatea 
în sectorul hotelier”care au avut loc la Predeal (29 -31 mai 2002), Mamaia (12-14 iunie2002) 
şi Bucureşti (25 octombrie). 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

WES Research & Consultancy Brugge, Belgia 

  

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de LicenŃă 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice - ASE, Facultatea de ComerŃ – specializarea Turism - 
Servicii 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză, Rusă 

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

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  C1  C1  C1  C1  C1  

Limba Franceză  C1  C1  C1  C1  C1  

Limba Rusă  B1  B1  B1  B1  B1  
  

Permis de conducere Categoria B 

 
 
 
 
 
 
 



InformaŃii suplimentare 
 
ApartenenŃă la asociaŃii profesionale: 

 
Federatia Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR Vicepreşedinte (2009 - prezent); 
Membru în Consiliul Consultativ al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (2010-prezent); 
Membru în Consiliul Consultativ al Ministerului Turismului (2009); 
AsociaŃia pentru Calitatea Serviciilor – ACS Preşedinte fondator (din 2007); 
Membru în Consiliul Consultativ al Preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru Turism (2004 -2006); 
Membru Fondator din partea României al AlianŃei Balcanice a ONG-urilor din Turism (BAHA) (2004). 
AsociaŃia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România – Vicepreşedinte (2011); 
Membru în AsociaŃia Jurnaliştilor şi Scriitorilor din Turism. 
 
 

Alte conferinŃe internationale, dezbaterii, seminarii: 
 
- The 3rd International Symposium of Geography. Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action, Bucharest – 
Râşnov,  (2011);  
- Sesiune InternaŃională de Comunicări ŞtiinŃifice „EducaŃie prin sănătate – sport pentru sănătate”; 
- 2011 Simpozion „PRIORITĂłILE PATRONATELOR DIN TURISM PENTRU ANUL 2012”; 
- 2010 Simpozion ŞtiinŃific InternaŃional, gazdă Academia Comercială -  secŃiunea Tehnologia informaŃiei şi comunicării - factor 
de dezvoltare durabilă; 
- 2009 Constituirea FederaŃiei Române de Turism Sportiv; 
- 2009 Simpozionul Dezvoltare Durabilă în CondiŃii de Criză Economică; 
- 2008 Simpozionul InternaŃional „PerformanŃă, tendinŃe şi riscuri în turismul mondial” – Universitatea Româno – Americană; 
- 2008 Forumul Regional al Turismului Balnear (Braşov) cu participarea reprezentanŃilor asociaŃiilor de profil din Europa şi a altor 
instituŃii de specialitate, ministere etc.; 
- 2008 participare la simpozionul internaŃional „Dezvoltare socială şi performanŃă economică”; 
- 2008 participare la seminarul internaŃional EducaŃia economică pentru societatea digitală; 
- 2008 Workshop INOVEX  „Creşterea performanŃelor de calitate în cadrul proceselor cooperative din IMM-uri prin sisteme 
expert în ingineria şi managementul inovaŃiei” organizat de Academia de Studii Economice prin Centrul de Cercetări şi 
Administrarea Afacerilor; 
- 2008 Workshop „Implementarea pilot a metodologiei de evaluare şi certificare de către Centrele de Evaluare şi Furnizorii de 
formare” în cadrul Phare RO 2005/017-553.04.02.02.02, înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru Calificări; 
- 2008 ConferinŃa internaŃională  QUALITY – INNOVATION – EUROPEAN INTEGRATION (ASE Bucureşti, Univ. Erlangen-
Nurnberg, Univ Tehnologică Vienna, Univ Tehnică Cluj-Napoca, Univ Lucian Blaga Sibiu); 
- 2007 participare la simpozionul internaŃional „DirecŃii de dezvoltare regională în contextul Integrării Europene”; 
- 2006 participare la conferinŃa regională a BAHA - Bulgaria; 
- 2004 participare la „A doua sesiune de dezbatere a strategiei de dezvoltare durabilă a României – Orizont 2025” – Palatul 
Parlamentului; 
- februarie 2001, participare la constituirea Comisiei Interdepartamentale pentru organizarea ConferinŃei Carpato - Danubiene la 
nivel înalt (30 aprilie 2001). 
 
 


