
Informatii personate
N u m e/ Prenume
Adresa(e)

CHIPER NINA

Telefon(oane)
E-mail(uri)

Na{ionalitate(-tati)

Data na?terii

Sex

Loc de munca actual I Domeniu 
ocupational 

Experienta profesionala

Perioada
Funcjia sau postul ocupat

Numele §i adresa angajatorului 

Activ ity si responsabilitaji principale

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Perioada
Functfa sau postul ocupat 
Activ ity si responsabiiitaji principale

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Perioada
Functia sau postul ocupat

Numele §i adresa angajatorului 

Activ ity si responsabilitatf principale

Romana

10/07/1977

Feminin

Director General - SC Compania Regionala de Apa SA

Octombrie 2001 -  2004
Inspector de specialitate in cadrul Directiei generale urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice 
din cadrul Consiliului Judetean Bacau;

Consiliul Judetean Bacau, str. Marasesti nr. 2 , Bacau 

Activitati de protectia mediului
Membru in Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei de Protectia'Mediului Bacau 

Administratie publica

2006-2011
Consilier, Consiliul Judetean Bacau, str. Marasesti nr. 2 , Bacau 

Activitati de protectia mediului;
Membru in Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei de Protectia Mediului Bacau 
Implicarea in pregatirea Aplicatiei POS Mediu -  „Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Bacau;
Implicarea in pregatirea Aplicatiei POS Mediu „Extinderea §i reabilitarea infrastructurii de apa §i 
apa uzata In judetul Bacau” -  Sector apa/apa uzata

Administratie publica 

2011 - iunie 2014
Manager de proiect „Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Bacau”, 
implementat din fonduri europene -  Programul Operational Sectorial Mediu.
Consiliul Judetean Bacau, str. Marasesti nr. 2 , Bacau

Coordonarea, urmarirea si verificarea activitatii UIP din cadrul Consiliului Judetean Bacau 
Reprezentarea CJ Bacau in relatia cu institutiile publice cu atributiuni de control si pune la dispozife 
acestora informatiile solicitate
Asigurarea respectarii prevederilor Regulamentului de Organizare §i Functionare a CJ Bacau 
Asigurarea respectarii legislatiei nationale si europene in domeniul deseurilor si a achizitiilor publice 
Participarea la CTE-urile CJ Bacau pe probleme de investitii, atunci cand este convocat



erioada

unctia sau postul ocupat 
iumele §i adresa angajatorului
'Ctivitati si responsabilita^i principale

’erioada
unctia sau postul ocupat 
Jumele §i adresa angajatorului
\ctivit8{i si responsabilitati principale

3erioada

-unctia sau postul ocupat 
Mumele §i adresa angajatorului
^ctivitaji si responsabilitaji principale

Identificarea surselor de finantare pentru alte proiecte in corelatie cu cerintele Master Planuiui 
judetean
Asigurarea respectarii tuturor prevederilor impuse prin contractul de finantare si administrare a 
imprumutului

lunie2 0 1 4 -6  Mai 2016

Administrator public al judetului
Consiliul Judetean Bacau, str. Marasesti nr. 2 , Bacau 

Calitatea de ordonator principal de credite;
Coordonarea activitatii tuturor directiilor de specialitate, Compartimentului de audit public intern si 
Unitatii de Implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in 
judetul Bacau" din apararul de specialitate al Consiliului Judetean Bacau;
Estimarea, asigurarea si gestionarea resurselor umane, financiare, tehnice si/sau materiale;

In aceeasi perioada am desfasurat urmatoarele activitati:
Manager de proiect „Restaurarea si valorificarea durabila a Patrimoniului Cultural Observatorul 

Astronomic Victor Anestin Bacau”, finantat din fonduri europene -  Programul Operational Regional; 
Membru in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana .Dezvoltarea 
Infrastructurii Hardware §i Software pentru Oferirea de Servicii de E-Administrajie Inclusiv 
Gestionarea Registrului Agricol in format electronic in Judetul Bacau”

v

9 Mai 2016 -decembrie 2016
Director executiv adjunct -  Directia tehnic investitii si lucrari publice 
Consiliul Judetean Bacau, str. Marasesti nr. 2 , Bacau

Coordonarea, verificarea, urmarirea activitatii personalului din cadrul directiei;
Reprezinta Consiliul Judetean in coordonarea, din punct de vedere tehnic, a activitatii consiliilor 
locale ale comunelor si oraselor, in vederea reaiizarii serviciilor publice de interes judetean; 
Colaborarea cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean, cu 
ministerele si organismele si autoritatile administratiei publice locale si centrale, in problemele de 
dezvoltare economica si sociala a judetului;
Fundamentarea necesarului de fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, 
pentru programe de dezvoltare a infrastructurii si a altor lucrari publice, realizate de autoritatile 
administratiei publice locale;
Asigurarea, la cererea autoritatilor locale si institutiilor din subordinea Consiliului Judetean Bacau, 
de asistenta tehnica in ceea ce priveste initierea, contractarea, elaborarea, avizarea si aprobarea 
documentatiilor tehnico- economice pentru investitii proprii;
Parcitiparea in Comisiile de evaluare a ofertelor privind contractarea unor bunuri, servicii sau 
lucrari, aferente unor obiective de interes local sau judetean;
Fundamentarea de proiecte de hotarari care intra in competenta de aprobare a Consiliului 
Judetean.

3 ianuarie 201 7 - Septembrie 2017

Director Dezvoltare Programe
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A

Realizarea in termenele stabilite si in limita fondurilor alocate, a obiectivelor de investitii cu finantare externa 
din fonduri proprii;

Conducerea si coordonarea directa a activitatii urmatoarelor componente organizatorice:
•  Serviciul Unitatea de Implementare a Programului POS Mediu;
•  Serviciul Unitatea de Implementare a Programului POIM, 

in vederea
o  Implementarii proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si 
apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020”; 

o Implementarii proiectului Jntegrat fazat de dezvoltare a Infrastructurii de apa §i apa uzata, care 
asigura continuarea investipor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Mediu §i nefinalizate 
pana la finalul anului 20151 POIM 2014-2020” 

o  Implementarii proiectului ..Program Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa §i apa uzata 
in judetul Bacau, in perioada 2014-20201 POIM 2014-2020” .

Manager proiect ..Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru
Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, ii 
Perioada 2014-2020”



Perioada

Funcjia sau postul ocupat 
Numele §i adresa angajatorului

Perioada
Functia sau postul ocupat

STUDII

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Numele §i tipul institute! de 
invatamant/furnizorului 
de formare

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Numele §i tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului 
de formare

Perioda

Calificarea/diploma objinut

Numele §i tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de 
formare

Perioda

Calificarea/diploma obtinuta

Numele ?i tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului 
de formare

Perioada

Calificarea/diploma obtinuta

Numele §i tipul institutiei de 
invatamant/furnizorului de formare

Septembrie 2017 -  Februarie 2018 

Director General Adjunct
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A

2014-2015
Membru in Consiliul Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

1996 -2000 

Licenta

Universitatea AL.I.Cuza Iasi, Facultatea de Biologie, sectia Biochimie

v

4 iu n ie -8  iunie 2007

Implementarea Proiectelor finantate din instrumentele structurale 

Ministerul Administratiei si internelor -  Institutul National de Administratie

2006 -2008
Master Management Economico Financiar European

Facultatea de Economie -  Universitatea „Petre Andrei” Iasi

Perioada

07.02.2011 - 11.02.2011 

Manager de proiect

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul familiei si egelitatii de sanse 

31.10.2011 -11.11.2011

Manager al sistemelor de management al calitatii
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul familiei si egelitatii de sanse 

12.09.2013-16.09.2013

Calificarea/diploma obtinuta Auditor intern in sectorul public
Numele ?i tipul institutiei de j  Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul muncii, familiei, preotectiei sociale si persoanelor varstnice

Tnvatamant/furnizorului de formare



Aptitudini §i competenie 
personale

Limba materna

Limbi straine cunoscute

Autoevaluare 
Nivel european (*)

Engleza

Franceza

Italiana

Competence §i aptitudini

Competenie §i aptitudini de utilizare a 
calculatoruiui
Alte competen{e §i aptitudini

Romana

Injelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la 
conversatie

Discurs oral

C2 FB C2 FB C2 FB C2 FB C2 FB

C1 B C2 B C1 B C1 B C1 B

B2 B B1 B A2 B A2 B A2 B

Capacitate de organizare si conducere
Cunostinte privind legislatia nationala si europeana in domeniul deseurilor, mediului, achizitiilor 
publice, etc.
Capacitate de analiza §i decizie 
Gandire sistemica si capacitate de sinteza 
Abilita{i de negociere
Capacitati de comunicare §i lucru in echipa 
Corectitudine, seriozitate
Dorinta de dezvoltare §i autoperfec{ionare receptivitate la nou 

CUNOSTINTE PC (WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET) Certificat E'CDL

Experienta si cunostinte in implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale;
Permis conducere categoria B

Semnatura:


