Europass
Curriculum Vitae
Informații personale
Nume/Prenume

GINAVAR ANCA ILEANA

Adresă
E-mail

anca.ginavar@mdlpa.ro

Naţionalitate

Română

Stare civilă

căsătorită

Sex

Feminin

Competențe principale

•

august 2006 – prezent - experiență în cadrul administrației publice centrale
(minister) din care experiență de 2 ani în calitate de Director General Adjunct
și 5 ani Director General, 1 an si 4 luni director, 5 ani șef serviciu,
20 de ani de predare în învațământ universitar, post universitar si formare
profesionala continua în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului,
arhitecturii și administrației publice,
8 ani experiență de proiectare și consultanță în arhitectură și urbanism în
mediul privat

•
•

Experiență și expertiză în următoarele domenii:
•

•
•
•
•

•
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fundamentare și elaborare cadru legislativ primar și secundar privind
planificarea și dezvoltarea urbană și regională, urbanism, autorizarea și
realizarea lucrărilor de construcții, elaborare studii și documentații de
amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, investiții publice, analiza si
avizare a documentațiilor de amenajarea teritoriului, de urbanism , studii
de fezabilitate și proiecte de investiții publice
Administrație publică, strategii și politici publice, reforma instituțională,
analizare, fundamentare, participare la elaborare legislație europeană și
națională
Trainer Certificat în domeniul administrației publice din România
Trainer și mentor pentru funcționarii publici din programul Young
Professional Scheme
Specialist atestat cu drept de semnătură pentru coordonarea cateorgiilor
de documentaţii – Planuri de amenajarea teritoriul, plan de urbanism
general pentru municipii oraşe şi comuneîimpreună cu regulamentul
local, plan de urbanism zonal, studii de specialitate în domeniul
protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit, amenajare
peisagistică.
Verificator proiecte atestat potrivit legii 10/1995 privind calitatea în
construcții pentru următoarele cerințe fundamentale aplicabile:
B.1 - siguranta în exploatare pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice;
D – sănătatea oamenilor și protectia mediului, pentru toate domeniile;
E - izolația termica, hidrofugă si economie de energie, pentru toate
domeniile;
F - protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Director, Direcția Tehnică
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - România

Funcţia
sau postul
ocupat în prezent

Șef Serviciu
Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcția Tehnică
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice - România

Martie 2013- mai 2020

Director, Direcția Tehnică
Direcția Generală Derzvoltare Regională și Infrastructură
Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice - România
Experienţa profesională
Domeniul de ocupare

Administrație publică

Numele
și
angajatorului

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, România, str.Apolodor .

adresa

Perioada

2008 - martie 2013

Funcţia au postul ocupat

Director General, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială
administrație publică

Principale activități
responsabilități

▪

și

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
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Coordonarea activitatii de dezvoltare teritorială, urbană și amenajarea
teritoriului la nivel central
Coordonarea elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare Teritorială,
Coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice de amenajarea
teritoriului și urbanism
Elaborarea legislației în domeniul specific de activitate, analiza și avizarea
legislației în domenii conexe, elaborarea politicilor publice și a strategiilor,
susținerea proiectelor legislative în comisiile parlamentare,
Stabilirea și implementarea principalelor politicilor , scopuri, obiective și
proceduri specifice, gestionarea operațiunilor curente, și planificarea
modului de utilizare a resurselor umane
Prezentarea proiectelor de legi în Parlament
Participarea la grupuri de lucru inter-ministeriale
Colaborarea cu autoritățile locale cu privire la implementarea politicilor și
programelor din domeniu,
Coordonarea activităților financiare și bugetare în scopul de a maximiza
rezultatele și a crește eficiența utilizării fondurilor publice,
Membru al consiliului consultativ și al consiliului științific al administrației
rezervației naturale Delta Dunării
Elaborare propuneri de proiecte și coordonare implementare proiecte
finanțate de UE, - Observatorul teritorial national – sistem informatic
integrat sprijinirea politiclor publice de dezvoltare teritorială, Dezvoltarea
de instrumente şi modele de planificare strategică teritorială pentru
sprijinirea perioadei de programare post 2013, Platformă pentru dezvoltare
urbană durabilă şi integrată pentru orașe sub 50 000 locuitori, Strategie
comună de dezvoltare teritorială a zonei transfrontaliere România-Bulgaria,
Măsuri integrate pentru o abordare eficientă energetic, Consolidarea
capacității de planificare spațială , precondiție pentru dezvoltare urbană
Numit prin ordin de ministru pentru reprezentarea ministerului la lucrările
organismelor internaţionale şi în realţiile internaţionale bilaterale din
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului – Comitetul Dezvoltare
urbana si spatiala de pe langa DG Regio - Comisia Europeana, Grupul de
dezvoltare urbana, de pe langa DG Regio -Comisia Europeana, membru in
grupul de lucru pentru elaborarea Agendei teritoriale europene si pentru
Charta urbana privind orasele durabile aprobate la Leipzig în 2007
vicepreşedinte al comitetului înalţilor funcţionari de pe lângă Conferinţa
Miniştrilor Europeni Responsabili cu Amenajarea Teritoriului – CEMAT 20092013

Numele
și
angajatorului

adresa

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului , România ,
( 2007/2008)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
( 2006/2007)
Apolodor nr.17 , Bucuresti, Romania

Domeniul de ocupare

Administrație publică

Perioada

2006- 2008

Funcţia sau postul ocupat

Director general adjunct, Direcția Generală dezvoltare Teritorială

Principale activități
responsabilități

și

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Numele
și
angajatorului

adresa

Domeniul de ocupare

In limita mandatului dat de directorul general, conducerea Direcţiei
Generale Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Politica Locuirii.
Reprezentarea direcţiei în raporturile cu conducerea ministerului şi cu
celelalte direcţii din structura organizatoricã a ministerului, precum şi cu
autorităţi ale administraţiei publice, alte instituţii publice şi societăţi cu
activitate în domeniu
Conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii personalului din subordine
Cooperarea cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru
implementarea la nivel naţional a Convenţiei Europene a Peisajului
membru al Comisiei de avizare pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism
şi Arhitectură (CATUA), şi Comitetului Tehnic de Specialitate (CTS3),
Urmărirea aplicării legislaţiei în vigoare şi emiterea avizelor pentru
documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului în conformitate cu
acestea
Coordonarea
activităţii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT Bucureşti, a
Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului – CDCAS Bucureşti
Participarea la întocmirea strategiilor şi programelor în domeniul
urbanismului, amenajării teritoriului şi habitatului
Elaborarea, avizarea proiectelor de acte normative în corelaţie cu
legislaţia naţională şi reglementările U.E.
Participarea în limita atribuţiilor legale la programele instituţiilor
europene şi internaţionale privind urbanismul, amenajarea teritoriului şi
habitatul
Participarea ca reprezentant al MTCT la lucrările comisiilor parlamentare,
guvernamentale şi ministeriale pentru domeniul amenajării teritoriului,
urbanism şi habitat
Asigurarea îndrumării metodologice a direcţiilor de amenajarea teritoriului
şi urbanism din cadrul Consiliilor judeţene
Asigurarea finanţării de la bugetul de stat a elaborării documentaţiilor
necesare fundamentării din punct de vedere al amenajării teritoriului,
urbanismului a programelor guvernamentale şi strategice sectoriale
Asigurarea finanţării elaborării studiilor şi documentaţiilor din venituri
proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
în baza art. 40 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii,
modificată şi completată – în cadrul programului de reglementări tehnice
Numit prin ordin de ministru pentru reprezentarea ministerului la lucrările
organismelor internaţionale şi în realţiile internaţionale bilaterale din
domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului – Comitetul Dezvoltare
urbana si spatiala de pe langa DG Regio Comisia Europeana, Grupul de
dezvoltare urbana, de pe langa DG Regio Comisia Europeana,membru in
grupul de lucru pentru elaborarea Agendei Teritoriale Europene si pentru
Charta de la Leipzig, Urbana Privind Orasele Durabile

Universitatea de arhitectură și Urbanism “Ion MINCU”, str. Academiei, nr.
18-20, București, România.
Universitate

Perioada
1999 – 2016 – asistent universitar
2016- prezent cadru didactic asociat
Funcţia sau postul ocupat
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Principale activități
responsabilități

Numele
și
angajatorului

și

adresa

- responsabil adjunct cooperare internationala la masterul franco-roman
“dezvoltare urbana integrată”
- co-titular curs “Drept urban” facultatea de urbanism anul 5 – universitatea de
arhitectura si urbanism “Ion Mincu”
- co-titular modul “cadrul juridic al dezvoltarii si planificarii urbane” – la
masterul franco roman “ dezvoltare urbana integrata” si la masterul
“management urban” desfasurate la UAUIM,
- responsabil sectiunea cadru legislativ in proiectul de cercetare REAL –
reabilitarea ansamblurilor de locuire colectiva, Proiectul CNCSIS tip A – Consorţiu
“abordare interdisciplinară privind creşterea calităţii locuirii prin reabilitarea
marilor ansambluri de locuit din România”_ finantat de Ministerul Educatiei si
Cercetarii
- cursuri de legislatie si drept urban la facultatea de urbanism anul 5
- Indrumare la proiecte de urbanism anul 2,3,4,5
– seminarii pentru cursul de elemente de mediu si indrumare la proiectul de
urbanism (lotizare) de anul 3, indrumare la atelier la proiectul de urbanism «
partiu urban » an 4
– seminarii pentru cursul Tehnici de proiectare urbana,
- îndrumare la proiectul de peisagistica an 5,
- seminarii cu grupele de an 3 ale facultatii de urbanism pentru cursul « locuirea
între arhitectura si oras »,
- curs cu studentii de la colegiu de arhitectura cladirilor an 2 - « locuirea intre
arhitectura si oras »
- redactarea temelor de diploma, indurmare, corectura, secretariat de comisie
de diplôme, la proiectele de diploma la masterul franco-roman de Dezvoltare
urbana integrata
– modulul « proiect urban » la masterul de management urban
- modulul « cadrul juridic al planificarii si dezvoltarii urbane » la masterul de
dezvoltare urbana integrata
- modulul « bazele administratiei publice » la masterul de management urban.
- modulul- deonotologia functionarului public la programul de licență urbanism
și administrarea teritoriului
- modulul - administrație publică și management la programul de licență
urbanism și administrarea teritoriului
Universitatea București
Facultatea de Geografie - Master planificare teritorială

Domeniul de ocupare

Invațamânt universitare

Perioada

2006- 2018
Sustinere cursuri privind cadrul legal în domeniul dezvoltării urbane și regionale
Facultatea de Drept – Master DREPTUL URBANISMULUI ŞI AL PLANIFICĂRII
TERITORIALE( în limba franceză –)
Invitat pentru susținere prelegeri și dezbatere studii de caz privind legislația
referitoare la teritoriu și dezvoltare durabilă, autorizare și control în domeniul
urbanismului și construcțiilor
2014 – prezent

S.C. ROSTRADA S. A.
Numele
și
adresa Proiectare și consultanță în arhitectură și urbanism
angajatorului
1999-2004
Domeniul de ocupare
Funcția - expert arhitect
Perioada
Participare în contractare, elaborarea și implementarea de proiecte cu
Principale
activități
și finanțare publică și privată, națională și internațională
responsabilități
Elaborare planuri de urbanism, elaborare studii de prefezabilitate, elaborare
studii de fezabilitate, elaborare norme metodologice și reglementări tehnice și
activități specific de reglementare în urbanism și construcții, elaborare
proiecte de amenajare peisagistică parcuri istorice, proiecte de arhitectură
pentru imobile de locuințe individuale, locuințe colective, clădiri de birouri,
centru de intervenție și coordonare autostrada.
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Educare
și
profesională

formare

Numele
şi
tipul
organizaţiei de educaţie
şi formare

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti
Stagiu de cercetare - Ecole doctorale “Espace economie, modelisation des
comportements”- Universite Lyon II, Franta
Unite mixte de recherche 5600Centre National de la Recherche Scientiphique,
laboratorul “Ville et societe“

Tematica
bază/competenţe
acumulate

de

Dinamica participarii publice şi transparenţă decizională în procesele de
transformare urbană, strategii si politici de dezvoltare locală, politici de locuire

Diploma sau certificatul
obţinute

Doctorat în urbanism - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,
Bucureşti
sustinerea tezei estimată pentru noiembrie- decembrie 2020

Perioada (de la-până la)

Oct. 1999 – Feb. 2001

Numele
şi
tipul
organizaţiei de educaţie
şi formare

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti in cooperare cu
Institut National de Sciences Appliqués – Lyon Franta

Tematica
bază/competenţe
acumulate

program de formare interdisciplinar si interuniversitar care se situează în câmpul
studiilor urbane si amenajarii spatiului urban

de

Diploma sau certificatul
obţinute

Master în Dezvoltare Urbană Integrată

Perioada (de la-până la)

Oct. 1993 – iulie 1999

Numele
şi
tipul
organizaţiei de educaţie
şi formare
Tematica
bază/competenţe
acumulate

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, facultatea de
arhitectură

de

Arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului

Diploma sau certificatul
obţinute

Diplomă de licenţă în arhitectură

Aptitudini
și
competențe personale
Limba maternă

Română

Alte limbi străine

Engleză, Franceză, Italiană (*) Common European Framework of Reference
for Languages

Auto-evaluare

citit

Vorbit

Scris

Engleză

C2

C1

C1

Franceză

C2

C1

B2

Italiană

C2

B2

B2

Nivel european (*)

Abilități și Competențe
organizationale
Abilităţi de coordonare şi
administrare
(oameni,
proiecte,
bugete)
la
serviciu, în activităţi
voluntare (ex: cultură şi
sport), acasă etc.

-

Capacitate de analiza si sinteza
Asumarea raspunderii
Monitorizarea echipelor de lucru
Capacitatea de adaptare la situaţii noi
Capacitatea de a genera idei noi
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Abilități și Competențe
Sociale
Abilitatea de a lucra şi
coabita împreună cu alte
persoane,
în
medii
multiculturale,
în
situaţii
în
care
comunicarea şi munca în
echipă sunt elemente
esenţiale
(
ex:
în
activităţi
culturale,
sport) etc
Abilități și Competențe
Tehnice
În lucrul cu computerul,
cu diferite tipuri de
echipamente, utilaje etc.

-

-

Adaptabilitate, spirit de echipa, initiativa si perseverenta
Capacitate de adaptare la activitati în echipe
Abilitati de prezentare publică
Capacitatea da a aplica cunostinţele în practică
Abilităţi de utilizare a informaţiilor (abilitatea de a
extrage şi analiza informaţiile din diverse surse)
Abilitatea de a munci intr-o echipă interdisciplinară
Abilitatea de a lucra în context internaţional

Word, PowerPoint, micrografx (picture publisher, designer),autocad,
adobe,

Aptitudini
și
Competențe Informatice
Alte
Aptitudini
Competențe

și

Informații Suplimentare

Membru în asociatii profesionale sau comisii
- Membru în Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania - APUR
- Iunie 2005 – august 2006 delegat APUR pe lânga Consiliul European al
Urbanistilor - ECTP
- membru al Ordinului Arhitectilor din Romania;
- membru în Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România
- membru în Comisia națională a monumentelor istorice
- membru în Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială
- membru în Comitetul Științific al EURA - European Urban Research
Association - 2007- 2014
- fost membru în comitetul științific al Rezervației Biosfera Delta Dunării
- participant la cursul de formare de formatori de la Harvard Business School
în 2007, Boston-Implementing Microeconomics of competitiveness Course,
sub coordonarea profesorului Michael Porter
- expert în planificare urbană și regională proiectul “Supporting Turkey’s
administrative reform process and progress towards fulfilling the criteria
for EU accession”, proiect implementat de Institut für Europäische Politik
from Berlin, Germany implements for the Internationale Entwicklungs- und
Weiterbildungsgesellschaft (InWEnt – Capacity International)
- Expert cheie coordonator pentru componenta 2 – “planificarea teritorială
și dezvoltare regională integrată intr-o un cadru unic de planificare” a
proiectului Twinning - proiect de consolidare a capacității de dezvoltare
regională în Republica Moldova MD10/ENP-PCA/0T/10
- raportor national “Study on the incorporation of the Habitat Agenda
adopted at Istanbul in 1995 into the national legislation of Germany,
Finland, the Netherlands, Romania and Turkey
- raportor național privind participarea cetatenească, dialogul si democratia
locala în proiectul Action Incitative Ville – Franța 2002
- Expert şi membru în steering committee în cadrul proiectului “URBAN ERA
NET” – consortiu European pentru coordonarea cercetarii în domeniul
urbanismului la nivel european
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