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Europass

Informaţii personale
Nume
Adresă
Telefoane
Fax)
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Marilena Bogheanu
Municipiul Bucuresti, sector 3, Ale.Marius Emanoil Buteica, nr.12, bl.60, sc.1, et.3, ap.18
(+40251) 412780
Mobil: (+40721) 331661
(+40251) 412780
marilena.bogheanu@adroltenia.ro
Romana
16.09.1959
Feminin

Locul de muncă / Domeniul Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Martie 1999 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Director General
Activităţi şi responsabilităţi - asigura conducerea A.D.R. SV Oltenia, prin coordonarea activitatii directiilor,
principale departmentelor si compartimentelor, cu respectarea cadrului legal;
- coordoneaza urmarirea si controlul executiei programelor/ proiectelor de dezvoltare
regionala;
- coordoneaza realizarea atribuţiilor delegate de Autoritatea de Management privind
implementarea POR 2007-2013, conform Acordului –cadru de delegare;
- coordoneaza realizarea atribuţiilor delegate de Autoritatea de Management privind
implementarea POR 2014-2020, conform Acordului –cadru de delegare;
- semneaza contractele de finantare cu beneficiarii proiectelor in numele Agentiei si
coordoneaza respectarea obligatiilor contractuale;
- reprezinta ADR Sud Vest-Oltenia in relatia cu institutiile publice, cu societatea civila si
agentii economici, cu organismele si organizatiile internationale, etc.
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- coordoneaza activitatile de elaborare a strategiei de dezvoltare regionala, a
programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor, pe
care le supune spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regionala;
- coordoneaza si verifica activitatea tuturor structurilor functionale ale Agentiei,
conform structor organizatorice aprobate;
- propune si lanseaza initiative ce contribuie la dezvoltarea sectoarelor de activitate,
cu impact socio – economic;
- asigura incheierea de parteneriate nationale si internationale;
- promotor al initiativelor care vizeaza dezvoltarea regionala;
- asigura transferul de expertiza / AT pentru Administratia Publica Locala;
- promoveaza parteneriatul prin participarea echitabila in grupuri de lucru tematice a
tuturor actorilor interesati;
- detine functia de vicepresedinte al Biroului regional de cooperarea transfrontaliera
Calarasi, pentru care Agentia este membru fondator;
- detine functia de vicepresedinte al Biroului regional de cooperarea transfrontaliera
Timisoara, pentru care Agentia este membru fondator;
- am coordonat realizarea atribuţiilor delegate de Autoritatea de Management privind
implementarea POS CCE 2007-2013, conform Acordului –cadru de delegare;
- am coordonat monitorizarea ex-post a Programului Phare Coeziune Economica si
Sociala in regiunea SV Oltenia.
Numele şi adresa angajatorului Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Organizatie Non Guvernamentala
activitate

Perioada Aprilie 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepresedinte
Numele şi adresa angajatorului

Asociatia Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG

Tipul activităţii sau sectorul de Organizatie Non Guvernamentala
activitate

Perioada 2005 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepresedinte, membru fondator
Numele şi adresa angajatorului

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași

Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltare regionala şi cooperare transfrontalieră
activitate
In perioada 2005 – 2020, am ocupat functia de Vicepresedinte, iar in anul 2017, cat si
in anul 2020, am ocupat functia de Presedinte.
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Perioada Septembrie 2005 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Vicepreședinte, membru fondator
Numele şi adresa angajatorului Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara
Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltare regionala şi cooperare transfrontalieră
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Iulie 2004 – prezent
Presedinte
- Membru fondator;
- Coordoneaza activitatea Asociatiei de Turism Oltenia;
- Coordoneaza elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului;
- Furnizeaza consultanta in domeniul turismului;
- Elaboreaza Planul de Actiuni pentru dezvoltarea turismului in Regiune;
- Membru cu drept de vot in cadrul Comitetului de Monitorizare al POR 2007 -2013;
- Conduce activitatea de Marketing Regional prin initierea unor proiecte derulate la
nivel national si interational.
Asociatia de Turism Oltenia
Organizatie Non Guvernamentala in domeniul turismului

Perioada Iulie 2018 – Iunie 2021
Funcţia sau postul ocupat Manager General proiect CLAY - Cross Sector support for Innovative and
Competitive Artistic Ceramic SMEs (Sprijin intersectorial pentru IMM-urile inovative si
competitive ce activeaza in domeniul ceramicii artistice)
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Sprijinirea IMM-urilor ce activeaza in domeniul ceramicii artistice
activitate
Perioada Iulie 2018 – Iunie 2021
Funcţia sau postul ocupat Manager General proiect DeCarb – Supporting the clean energy transition of coalintensive EU regions (Sprijinirea tranzitiei in domeniul energiei verzi a regiunilor din
UE care exploateaza carbune)
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Sprijinirea regiunilor care exploateaza carbune in domeniul energiei verzi
activitate
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Perioada Iulie 2018 – Iunie 2021
Funcţia sau postul ocupat Manager General proiect FINCH - Financing impact on regional development of
cultural heritage valorisation (Impactul finanțării moștenirii culturale asupra dezvoltării
regionale)
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Promovarea valorificarii patrimoniului cultural in regiune
activitate
Perioada Iulie 2018 – Iunie 2021
Funcţia sau postul ocupat Manager General proiect RECREATE – REinforce Competitiveness of REgionAl
Transport SMEs (Întărirea competitivității regionale a IMM-urilor ce activează în
domeniul transportului)
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Competitivitatea IMM-urilor ce activează în domeniul transportului
activitate
Perioada Iulie 2016 – Aprilie 2018
Funcţia sau postul ocupat Manager General proiect REGIO-MOB – Interregional Learning towords Sustainable
Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Mobilitatea sustenabila regionala

Perioada Aprilie 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru in Comitetul de Coordonare al proiectului „Boosting Smart and InovationDriven Growth for Romanian SMEs”, cod proiect 649475
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului ADR SV Oltenia;
principale Supervizeaza activitatile realizate de catre echipa de implementare a proiectului la
nivelul ADR S-V Oltenia;
Supervizeaza derularea activitatilor conform planului si graficului proiectului;
Supervizeaza implementarea activitatilor proiectului, conform planului de lucru;
Supervizeaza serviciul de helpdesk pentru regiunea Sud-Vest Oltenia;
Coordoneaza activitatea de monitorizare cu privire la indeplinirea indicatorilor ce s-au
stabilit in cererea de finantare;
Monitorizeaza calitatea implementarii activitatilor proiectului;
Promoveaza reteaua prin intermediul Promote the network through mass-average;
Participa la activitatile Retelei Enterprise Europe Network;
Participa la evenimente, misiuni economice organizate in cadrul retelei;
Participa in cadrul Comitetului Consultativ al Ro-Boost SMEs;
Aproba realizarea profilelor de parteneriat pentru IMM-uri;
Pagina 4 /12 - Curriculum vitae
Bogheanu Marilena

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Aproba strategia de comunicare a consortiului;
Aproba informatiile in vederea actualizarii website-ului;
Monitorizeaza respectarea principiilor si procedurilor de management al calitatii de
catre toti membrii echipei;
Asigura comunicarea procedurilor tuturor persoanelor implicate in implementarea
proiectului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia;
Contribuie la stabilirea unor forme de colaborare intre IMM-urile din UE si IMM-urile
din Regiunea Sud-Vest Oltenia.
Numele şi adresa angajatorului Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia, Aleea Teatrului Nr.1, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltarea unei structuri de suport pentru IMM-urile din Macroregiunea 4
activitate
Perioada Februarie 2015 – Decembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant legal - proiect POSDRU/176/3.1/S/150319
“Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si
Bucuresti-Ilfov”
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea generala a implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Promovarea antreprenoriatului in scopul dezvoltarii economice
activitate
Perioada Aprilie 2014 – Decembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect „Coordonarea și monitorizarea implementării strategiei de
dezvoltare a polului de competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 50141.
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor – poli de competitivitate
activitate
Perioada Martie 2014 – Februarie 2016
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect „CLUS3”, cod proiect SI2.66815762/G/ENT/CIP/13/C/N04C031,
finantat prin Programul Towards Word Class Cluster: Promoting Cluster Excellence
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului ADR SV Oltenia
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Dezvoltarea clusterelor la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

Perioada Octombrie 2010 – Iulie 2013
Funcţia sau postul ocupat Lector Asociat in cadrul Programului de masterat „Dezvoltare Regionala si
Proiecte Europene” – pe perioada derularii studiilor doctorale in cadrul
Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor
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Activităţi şi responsabilităţi Sustinere si redactare de cursuri la disciplinele: Strategia de dezvoltare a regiunii
principale Sud-Vest Oltenia, Finanțarea dezvoltarii regionale, Instrumente europene si
programe operationale pentru sectorul public, coordonare activitati cercetare,
indrumare activitate studenti.
Intocmirea planurilor si a suporturilor de curs pentru studenti
Pregatirea si sustinerea de prelegeri in cadrul cursurilor si seminariilor
Coordonarea sesiunilor anuale de examinare pentru studenti
Elaborarea de articole si lucrari stiintifice
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Invatamant superior de stat

Perioada Iulie 2010 – Iunie 2013
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect POSDRU/93/3.3/S/61944 „Consolidarea capacității instituționale a
Consorțiului Regional pentru educație și formare profesională”
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea implementarii proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

ADR SV Oltenia
Dezvoltarea resurselor umane

Perioada Octombrie 2009 – Septembrie 2011
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect POSDRU/28/3.1/G/37867, "Antreprenoriat, initiativa si dezvoltare
pentru Oltenia”
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului ADR SV Oltenia
Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltarea resurselor umane
activitate

Perioada Aprilie 2009 – Iunie 2012
Funcţia sau postul ocupat Manager proiect ,,Inter-regional Cooperation for Valorisation of R&D”, Project ID
SEE/A/426/1.1/X, Transnational Cooperation Programme South East Europe
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea proiectului
principale
Numele şi adresa angajatorului

ADR SV Oltenia

Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare
activitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Octombrie 1997 – Februarie 1999
Director
- Coordonare activitate Centru;
- Organizare de mese rotunde, seminarii,cursuri;
- Acordare de consultanta;
- Elaborare planuri de afaceri;
- Elaborare studii de fezabilitate;
- Incheierea de parteneriate cu actorii Administatiei Locale;
- Relatii cu mass-media locala;
- Secretar al Clubului Oamenilor de Afaceri Oltenia
- Coordonare curs ,,Consultanta pentru infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii,,
Numele şi adresa angajatorului Fundatia "Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii" Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de Organizatie Non Guvernamentala
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie 1987 - Octombrie 1997
Inginer
- Departamentul de Mase Plastice, activitatea de marketing;
- Elaborare planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
- Organizare de intalniri de afaceri
Numele şi adresa angajatorului Institutul pentru Analiza Sistemelor
Tipul activităţii sau sectorul de Societate pe actiuni
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Septembrie 1985 – Martie 1987
Inginer
- Compartimentul "Pregatirea Fabricatiei" - inginer tehnolog;
- Compartimentul "Asimilare Produse Noi si Modernizate" - secretar tehnic;
- Compartimentul "Asigurarea Calitatii" - inspector
Numele şi adresa angajatorului Societatea de Masini Agricole si Tractoare, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de Companie de stat
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele si tipul institutiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
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Perioada Decembrie 2010 – Ianuarie 2011
Calificarea / diploma obţinută Formator – cod COR 241205
Disciplinele principale studiate Pregatirea profesionala a personalului
/ competenţe profesionale - Pregatirea formarii
dobândite - Realizarea activitatilor de formare
- Aplicarea metodelor si tehnicilor specifice de formare
- Marketing-ul formarii
- Proiectarea programelor de formare
- Organizarea programelor si a stagiilor de formare
- Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a staiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si
învăţământ / furnizorului de Inovarii
formare

Perioada 11 – 14 Februarie 2003
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate Comunicare
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de CRAIFOR, Craiova
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 17 -19 Iunie 2002
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate Leadership
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centrul Euroregional pentru Democratie
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Septembrie 2000 – Iunie 2001
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate Managementul Afacerilor Internaţionale
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Stiinte Economice Bucuresti – cursuri post universitare
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 8 – 12 Iulie 2000
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Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate Scrierea cererilor de finantare si managementul proiectelor
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul Romano-Francez FORDOC
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Iulie – Decembrie 1998
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Noiembrie – Decembrie 1997
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate Politica de protectie a concurentei si dezvoltarea sectorului privat
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de C.R.I.M.M. Bucuresti - proiect co-finantat prin Programul Phare de catre Fundatia
învăţământ / furnizorului de pentru Dezvoltarea Societatii Civile
formare
Perioada Ianuarie 1997
Calificarea / diploma obţinută First certificate in English
Disciplinele principale studiate Limba engleza
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Societatea Ergonomica Bucuresti si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Ianuarie - Iunie 1994
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate Analiza si Ingineria Valorii
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul National de Management si Informatica Bucuresti
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Septembrie 1980 - Septembrie 1985
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer
Disciplinele principale studiate Specialitatea Masini – Unelte
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe - Experienta si abilitati in furnizarea de asistenta si traning pentru dezvoltarea de noi
personale proiecte;
- Capacitate de identificare a oportunitatilor financiare si de dezvoltare pentru
comunitatile locale;
- Experienta in implementarea proiectelor europene.
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Engleza

C Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator
1 experimentat 1 experimentat 1 experimentat 1 experimentat 1 experimentat

Franceza

Utilizator
Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
B2
independent
independent 2 independent 2 independent 2 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

B2

-

Capacitate de solutionare a situatiilor legate de cetatenii si autoritatile publice;
Abilitati de comunicare, coordonare si relatii publice;
Capacitate de coordonare a echipei

Competenţe şi aptitudini - Experienta buna a managementului de proiect si al echipei;
organizatorice
- Capacitate de organizare si lucru in echipa;
- Capacitate de intelegere si solutionare a situatiilor noi.
Competenţe şi aptitudini - Abilitati tehnice dobandite ca inginer;
tehnice - Intelegere larga a problemelor tehnice si tehnologice.
Competenţe şi aptitudini de Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini - pictura
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere Categoria B
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Informatii suplimentare
Experienta anterioara in
dezvoltarea clusterelor, in calitate
de initiator/membru
fondator/manager

➢ Polul de Competitivitate Turism Oltenia – Inovare si Traditii in Turism TurOlt InoTT are 66 de membri (mici producatori de artizanat, ceramica,
tesaturi, lemn si mobila, agentii de turism, firme de soft, de consultanta,
furnizori de formare, ONG-uri), fiind creat in scopul de a construi un brand
regional unitar in turism, astfel incat pana in anul 2020 regiunea Sud-Vest
Oltenia sa-si imbunatateasca pozitia ca destinatie turistica pe plan national si
international, iar fluxul turistic anual sa creasca cu 15% (circa 50.000 de turisti
pe an).
➢ AGROPRO Oltenia Cluster are un numar de 24 de membri (autoritati publice,
centre CDI, institutii de formare, asociatii de producatori) si sustine cresterea
competitivitatii in sectorul agricol in regiunea SV Oltenia, prin participarea
producatorilor pe pietele de desfacere; cresterea ratei de ocupare a fortei de
munca in agricultura prin interconectarea de oameni, abilitati, competente si
cunostinte; dezvoltarea si promovarea serviciilor si produselor membrilor
clusterului; participarea si/sau initierea de proiecte de inovare, dezvoltare si
planuri de afaceri in domeniul agricol.
➢ Asociatia "Construct Cluster Oltenia” are 21 de membri si activeaza in
sectorul constructiilor si domeniile adiacente (productia materialelor de constructii,
cercetare – inovare in domeniul productiei de materiale de constructii si a realizarii de
constructii, proiectare – avizare si formare profesionala).

➢ Cluster Logistica Urbana – IPA are un numar de 16 de membri (institutii de
educatie, formare profesionala si CDI, firme care isi desfasoara activitatea in
sectorul logisticii urbane) si isi desfasoara activitatea in domenii precum:
logistica urbana, electronica, software si mobilitati, planificare urbana,
echipamente, sisteme, activitati CDI, programe pentru managementul traficului,
sisteme de management electric si energetic urban, automatizari, informatica,
transmisii de date.
➢ Polul de competitivitate „Inovtrans” numara 25 de membri si are ca obiectiv
promovarea si dezvoltarea industriei prelucratoare si de fabricare a materialului
rulant.
➢ Cluster ,,Turismul de sanatate in regiunea Sud-Vest Oltenia – SanoTour"

Nominalizari emise de forumuri
internationale
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➢ American Biographical Institute (USA) – Woman of the Year 2004
(24.11.2004)
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