
Curriculum vitae 

Informaţii personale  

Nume / Prenume GAFIŢIANU Dana 

Telefon/fax (00.40-21) 307 23 85    Mobil:(00 40-72)  778 40 84 

E-mail(uri) dana.gafitianu@madr.ro, dgafitianu@yahoo.com,     

Naţionalitate română 

Data naşterii 22.07.1971 

Experienţa profesională  

Perioada Martie 2007 – prezent  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Manager public  

 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 

 Coordonarea tehnico-metodologică a proceselor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice la nivelul 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); 

 Dezvoltarea Sistemului de control intern/managerial la nivelul MADR și a instituțiilor din subordine; 

 Coordonarea, la nivel tehnic, a procesului de planificare strategică: elaborarea, monitorizarea și evaluarea Planului Strategic 
Instituțional al MADR;  

 Gestionarea elaborării unor documente de sinteză: raportul anual de activitate al MADR; rapoarte de monitorizare cu privire la 
implementarea Planului National pentru Reformă; fișele pentru elaborarea  Programului Anual de Lucru al Guvernului; 

 Aplicarea de principii şi tehnici de management, în conformitate cu standardele de calitate şi eficienţă ale Uniunii Europene, privind 
reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri (identificarea și evaluarea obligațiilor de informare, aplicarea modelului 
costului standard); 

 Colaborări cu : Banca Mondială, Centrul Român de Politici Europene, Fundația româno-americană, Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică etc.; 
Elaborarea și coordonarea implementării următoarelor proiecte, finanțate din Fondul Social European –Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative: 

 Planificare strategică pentru administrația agricolă – manager de proiect  

 Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor 
subordonate - manager de proiect 

 DA pentru MADR - Dezvoltăm Aptitudini pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – asistent manager de proiect 

 Strategii pentru valorificarea potențialului agroalimentar al României – coordonator logistic 

 Participare la elaborarea proiectelor: Consolidarea capacităţii MADR de a elabora politici si reglementari specifice in vederea 
implementării unui sistem strategic naţional pentru trasabilitatea şi integritatea produselor agroalimentare, Consolidarea 
capacităţii administrative a MADR susţinută de planificare strategică şi un sistem de politici publice bazate pe dovezi, 
sistematizarea şi simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri şi cu cetăţenii din România, cu accent pe zona 
montană, Administrația agricolă pregătită pentru viitor - consolidăm capacitatea administrativă a MADR de a gestiona politici 
publice bazate pe dovezi, în sectorul agricol şi piscicol   

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, B-dul. Carol nr.2-4,Bucureşti, www.madr.ro 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Administraţie publică centrală 

Perioada  1996 - 2005  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector debutant, inspector de  specialitate, consilier superior, şef  serviciu 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 Evaluarea activității, acordarea licențelor de fabricație producătorilor de bunuri alimentare; 
 Coordonarea activităţilor de inspecţie și control, în vederea menținerii/retragerii licenței de fabricație, la operatorii economici  
 producători de de bunuri alimentare;  

 - elaborarea planurilor de inspecţii și a rapoartelor de activitate; 
 - promovarea conceptelor: managementul calităţii, GMP şi HACCP;  
 - organizarea de seminarii, conferințe,transfer de cunoştinţe; 

 Revizuirea procedurilor de inspecţie şi a regulamentelor în conformitate cu standardele de calitate şi eficienţă ale Uniunii Europene;  
 Elaborarea și participarea la implementarea unor proiecte cu finanțare internațională ( Phare, USAID, UNIDO) 

 

mailto:dana.gafitianu@madr.ro
mailto:dgafitianu@yahoo.com
http://www.madr.ro/


Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi, Bdul.Stefan  cel  Mare nr.47-49,Iasi, www.dadris.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Administraţie publică locală 

Educaţia    

Perioada  2016 –  prezent 

Calificarea/diploma obținută Doctorand  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

  Integritatea produselor alimentare – siguranța, calitatea, autenticitatea alimentelor 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de 

formare 

  Universitatea  "Dunărea de Jos " din Galați 
 

Perioada  2005 –  2006 

Calificarea/diploma obținută Manager public 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

  Management strategic, politici publice, managementul resurselor umane, management financiar pentru administrația 
  publică, afaceri europene, tehnică legislativă, comunicare și inteligență emoțională 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de 

formare 

  Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti, stagii în administrația publică centrală și locală,  stagiu extern la  Bruxelles -   
  Reprezentanţa  Marii Britanii (Regiunea Sud - Vest) - SWUKBO 

Perioada 2001 – 2002   

Calificarea /diploma obținută Master – inginerie mecanică agroalimentară 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Tehnici avansate în industria alimentară, cercetări în industria alimentară, cercetări în tehnica agricolă, tehnici avansate în tehnica 
agricolă, managementul calităţii, strategia succesului profesional. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi 

Perioada  Ianuarie - martie 2000 

Calificarea/diploma obținută  Curs internaţional postuniversitar - Certificat  

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

Tehnologii în industria alimentară, evaluarea senzorială a alimentelor, microbiologie, biotehnologii şi alimente funcţionale, managementul 
calităţii, leadership, aplicaţii practice/laborator şi vizite de specialitate   

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Hebrew din Ierusalem, Israel 

Perioada   1990 – 1995  

Calificarea /diploma obținută Diploma de licenţă – inginer  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Utilaje şi echipamente pentru prelucrarea produselor de natură vegetală şi animală, tehnologii în industria alimentară,automatizări în 
industria alimentară, operaţii şi aparate în industria alimentară, utilaje pentru prelucrarea peștelui, mașini și instalații pentru tehnologii 
alimentare extractive, bazele cercetării experimentale, mecatronică, matematici speciale, psihologie și pedagogie, economie generală etc. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de 
formare 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi 

Limba  maternă  Română 

Limbi  străine  cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

http://www.dadris.ro/


Limba engleza   
B2 

Utilizator  
 independent 

B2 
Utilizator  

 independent 
B2 

Utilizator  
 independent 

B2 
Utilizator  

 independent 
B2 

Utilizator  
 independent 

Limba franceză   
A2 

Utilizator  
 intermediar 

A2 
Utilizator  

 intermediar 
A2 

Utilizator  
 intermediar 

A2 
Utilizator  

 intermediar 
A2 

Utilizator  
 intermediar 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilităţi de: analiză, capacitate de sinteză, lucru în echipă  şi individual, capacitate de adaptare în medii multiculturale  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, spirit organizatoric  

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

 Aptitudini tehnice dezvoltate în cadrul seminariilor/programelor de formare/schimburilor  de experiență: 

 2020-216 Cursuri: Strategic communication to counter security threats in the disinformation era - online, Universitatea Rey Juan Carlos, 
Spania; Soluții de prelucrare a datelor experimentale prin analiză statistică, în cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați”, Practical 
Aplication of Institutional Strategic Planning Instruments for the Ministry of Agriculture and Rural Development in Romania organizat de Banca 
Mondială. Participare la vizite de studii, în vederea cunoașterii metodologiilor de evaluare a impactului reglementărilor și planificare strategică 
utilizate în alte state membre ale UE ( Italia, Spania, Franța). 
 -2015 Evaluarea impactului documentelor de politici publice – cursuri cu formatori internaționali și vizite de studiu la 
  Londra, Amsterdam, Praga, Bruxelles; curs expert accesare fonduri structurale și de coeziune - certificat CNFPA 
 -2014 Cursuri:control managerial intern nivel avansat, planificare strategică, politici publice 
 -2012 Cursuri: Analiza cost beneficiu a proiectelor finanţate din fonduri europene - Institutul European de Administrație   
  Publică – Barcelona; Formare de formatori  - certificat CNFPA, politica agricolă comună, managementul proiectelor.   
  Schimburi de experiență: Ministerul agriculturii din Polonia – coordonator delegație și Olanda–reducerea costurilor  
  administrative generate  asupra mediului de afaceri 
 -2011 Schimb de experiență cu  Ministerul agriculturii din Spania – coordonator delegație 
 -2009 Planificare strategica, evaluarea politicilor publice -Tur de studii Danemarca și Lituania   
 -2008 Participare la conferinţa internaţională cu tema Construind pentru viitor: evaluarea în guvernare, dezvoltare 
   şi progres - Lisabona, Portugalia și  proiect PHARE Facilitatea de evaluare  coordonator al componentei  Evaluarea  
  ex-post a Programului de creştere a competitivităţii produselor alimentare 
 -2008 Cursuri de evaluator – LRDP KANTOR Ltd si Cycle Plan Ltd 
 -2008 Prezentare la conferința internaţională Tehnologii noi în industria alimentară şi textilă organizată de  
   METUTECH – Middle East Technical University Tehnopolis din Ankara,Turcia  
 -2007Curs Planificarea strategică- Guvernul României şi Universitatea din Birminghan 
 - 2005 Expert tehnic în cadrul proiectului  UNIDO Campden and  Chorleywood Magyarorszag Ungaria şi Tubitak   
  Marmara Research Center Turcia, privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul alimentar; Licenţă de gradator autorizat - 
Ord MAPDR nr.111/2005-Comisia Naţională de gradare a seminţelor de consum;  
 - 2005 Cursuri: Sistemul de management al calităţii ISO9001 și securitatea produselor alimentare (sistemul HACCP)  în contextul integrării în 
UE- Certrom București; Dezvoltarea produselor alimentare - cursuri şi tur de studii  la Campden and Chorleywood Ungaria 
 -2004 Formarea formatorilor- Institutul de cercetări alimentare Tubitak Marmara Research Center  
 -2004 Controlul oficial al alimentelor -  HACCP - TPF Group - Ministerul Sănătăţii ; 
 -2003 Legislaţia  UE - Contaminanţi în produsele alimentare -TPF Group - Ministerul Sănătăţii; 
 -2001 Curs, examen și certificat Manager sistem calitate - Asociaţia Română pentru Calitate; curs Siguranţa și igiena produselor  alimentare 
în UE- New Systems şi Calita 
 -2000 Cursuri: Standardizarea voluntară şi Directivele UE - ASRO, DIN – Institutul german pentru standardizare;  Curs     
  Tehnici de  prelevare probe pentru produse alimentare - TUV Reihland /Berlin Brandenburg 
 -1998 Curs ,,Calitatea alimentelor și sistemele de siguranţă  - GMPs- Bunele Practici în Producţie si HACCP- Analiza   
 Pericolelor.Puncte Critice de Control  -  Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti ;  
 -1996 - 1999  membră CERTAL– Organism de certificare a  calităţii produselor şi serviciilor din industria alimentară 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

Certificat ECDL 



Alte competențe Co-autor pentru lucrări științifice: 
 Borda D, Mihalache OA, Dumitraşcu L, Gafițianu D, Nicolau AI. 2021. Romanian consumers’ food safety knowledge, awareness on certified 

labelled food and trust in information sources, Food Control, Volume 120, 107544, ISSN 0956-7135, 

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107544. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713520304606) 

Zugravu CA, Gafiţianu D, Nicolau AI. 2021. Food, nutrition and health in Romania (Chapter 14) in Nutritional and Health Aspects of Food in 

the Balkans, ed. Alina-Ioana Gostin, Elsevier Science, ISBN: 9780128207864 (https://glose.com/book/nutritional-and-health-aspects-of-food-

in-the-balkans) 

 Ţenu,I, Gafițianu D, Bercovici C 2005 – Tehnica implementării standardelor de calitate şi siguranţă alimentară în unităţi de morărit de mică 
capacitate. Lucr.ştiinţifice, Anul XLVII – vol. 48, Seria Agronomie. 
 Ţenu I, Bercovici C, Gafiţianu D, 2005 – Cercetări privind evaluarea echipamentelor de procesare a grâului în vederea respectării 
standardelor de calitate şi siguranţă alimentară. Lucrări ştiinţifice, Anul XLVII – vol. 48, Seria Agronomie. 

 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107544

