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Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon
E-mail(uri)

Dumitrașcu Eduard Călin
Str. Popa Soare, Nr. 14, Ap. 1, Sector 3
758626262

eduarddumitrascu@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

22.03.79

Sex

M

Experienţa profesională
Perioada

2016 – Prezent

Funcţia sau postul ocupat

Președinte

Activităţi si responsabilităţi
principale

Stabilirea strategiei și coordonarea activității

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
ONG, Smart City – dezvoltarea orașelor și comunităților inteligente

2015 – Prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director General

Activităţi si responsabilităţi
principale

Stabilirea strategiei și coordonarea activității

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Muntenia Servicii Generale
Aplicații web, comunicare, producție și organizare evenimente

2014 – 2016

Funcţia sau postul ocupat

Consilier Director General

Activităţi si responsabilităţi
principale

Stabilirea strategiei de transformare a regiei în societate comercială
Asistarea DG în derularea activității

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Regia Autonomă de Transport București
Transport public, Mobilitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2015
Consilier Primar General
Director AMPT - PMB

Activităţi si responsabilităţi Asistarea PG în derularea activității și coordonarea activității AMPT
principale
Numele şi adresa angajatorului

Primăria Capitalei

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administrație

Perioada

2014 – 2015

Funcţia sau postul ocupat

Secretar de Stat

Activităţi si responsabilităţi
principale

Conform Ordin Ministru

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Ministerul Fondurilor Europene
Administrația centrală

2014

Funcţia sau postul ocupat

Consiliul de Administrație

Activităţi si responsabilităţi
principale

Stabilirea strategiei și a bugetului anual al SRTV

Numele şi adresa angajatorului

Televiziunea Română

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Comunicații, media - tv

Perioada

2012 – 2015

Funcţia sau postul ocupat

Consilier Județean

Activităţi si responsabilităţi
principale

Stabilirea strategiei și a bugetului anual
Activitate în diferite comisii

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Consiliul Județean Buzău
Administrație locală

2012 – 2014

Funcţia sau postul ocupat

Consilier Parlamentar

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea departamentului de comunicare și politici publice

Numele şi adresa angajatorului

Parlamentul României

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administrație

Perioada

2000 – 2012

Funcţia sau postul ocupat

Administrator, Director General

Activităţi si responsabilităţi
principale

Coordonarea activității și stabilirea strategiei

Numele şi adresa angajatorului

MSG, M27, CedInvest
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Comunicare, Media, TV, Economic

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2016
Diplomă de absolvire
Școala Internațională de Vară ”GeoPolitica” ediția a XII-a cu tema
”GeoIntelligence și securitate în mediul global”

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Gestionarea informatiei în geointelligence, globalizarea terorismului,
riscurile de securitate informationala, evolutia mediului de securitate global,
rolul geointelligence în prevenirea si combaterea razboiului hibrid,
manipularea, dinamica comportamentului de grup.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din București
Facultatea de Geografie
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli –
INCAS București
Asociația de Geopolitică Ion Conea

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2014 - 2016
Master în domeniul sociologie
Program Studii de Securitate

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Importanța strategică a infrastructurii naționale
Geopolitică şi securitate
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Securitate si globalizare
Modul analiza informaţiilor - analiza rețelelor sociale

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din București
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Serviciul Român de Informații

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2015
Certificat de absolvire
Formator COR 242201

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Respectarea legislației practice și aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea și securitatea în muncă în domeniul situațiilor de urgență
Aplicarea normelor de protecție a mediului. Asigurarea calității activității
Pregătirea programului/stagiului de formare. Pregătirea formării practice
Realizarea activităților de formare. Evaluarea participanților la formare
Evaluarea pregătirii/stagiului de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Centrul de pregătire profesională CEPECOM

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

2013
Certificat de absolvire curs de Formare de Mediatori
Gestionarea, evaluarea și analiza conflictelor
Introducerea în metodele alternative de rezolvare a conflictelor
Procesul de mediere
Tehnici de mediere
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Abilitați de comunicare
Negociere
Teoria și analiza conflictelor
Rezolvarea alternativă a disputelor
Teoria și practica medierii
Etica în mediere
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Consiliul de Mediere
Centrul de Mediere Craiova
2014
Certificat de absolvire
Securitate Internationala – provocarile secolului XXI

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teoria şi gândirea strategica; provocarile conventionale si neconventionale
ale mediului de securitate; geopolitica conflictelor contemporane; organizatii
de securitate; chestiunea razboiului în secolul XXI; probleme de securitate
economica, societala, energetica, cibernetica;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Român

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2013 - 2014
Certificat atestare a competențelor profesionale în Științe Militare, Informații
și Ordine Publică
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în
domeniul securității și apărării naționale ”Probleme actuale ale securității
naționale”

Disciplinele principale Competenţe profesionale:
studiate/competenţele profesionale Descrierea şi utilizarea corectă a teoriilor şi metodologiilor utilizate în
dobândite procesul de analiză sistemică a unei organizaţii cu atribuţii în domeniul
securităţii şi apărării;
Explicarea şi interpretarea corectă a modalităţilor de întrebuinţare eficientă
a structurilor şi organizaţiilor în realizarea şi menţinerea nivelului optim de
securitate.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Colegiul Național de Apărare
Universitatea Națională de Apărare Carol I
2009 - 2012
Diplomă de licență
Licențiat în Științe Economice în domeniul Management

Disciplinele principale Competenţe generale:
studiate/competenţele profesionale Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, metodelor fundamentale
dobândite de cerrcetare și abordărilor specifice domeniului
Identificarea, colectarea și prelucrarea de informații cantitative și calitative
cu privire la activitățile, fenomenele și procesele specifice domeniului
Explicarea și interpretarea fenomenelor, proceselor, stărilor și tendințelor
specifice activităților economice la nivel micro și macro economic.
Competenţe specialitate:
Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea contextuală a conceptelor
manageriale specifice economiei globalizate
Evaluarea, interpretarea și explicarea într-o viziune integratoare a
fenomenelor și tendințelor manifestate în evaluarea organizațiilor de tip
economic
Numele şi tipul instituţiei de

Universitatea Româno-Americană
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învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Facultatea de Management-Marketing
1994 - 1998
Diplomă Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Matematică - Informatică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Liceul Dimitrie Bolintineanu

Rezultate representative obtinute
Participari la conferinte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiecte de cercetare

Premii si distinctii

SMARTPOLIS Workshop - Smart Cities in Central and Eastern
Europe, Mai 2017 organizat de Universitatea de Tehnologie și
Economie (BME) din Budapesta
Internet Of Things Tech Expo, Berlin, Mai 2017
Internet Of Things Tech Expo, Londra 2017
Transport Ticketing Global, Londra, Ianuarie 2017
Reuniunea Anuală a UITP - International Association of Public
Transport (UITP) - Royal Museums of Fine Arts of Belgium
Workshop Cyber Security, Bruxelles, Februarie 2017
World Bank & ECIPE: Smart Finance – Economic UncertaintyFeedback Loops Between Advanced and Emerging Economies.
Comitetul European al Regiunilor (CoR): Investing in Europebuilding a coalition of smart cities & regions, Februarie 2017
SEAF Investor Forum, Milano, Martie 2017
Inițiator și organizator al evenimentului internațional ”Smart City
URBAN Projects” cu prezențe din Polonia, Finlanda, Austria și
Marea Britanie, Martie 2017
Organizarea evenimentului internațional ”Administrative Expertise
Exchange China – Romania, Business Opportunities” la Camera
de Comerț și Industrie a României
Bucharest CITY.AI – co-organizator alături de Comunitatea AI din
România al primei ediții a Bucharest Artificial Intelligence
Inițierea, lansarea și coordonarea programului ”Smart Start Up
România”, un program de mentorat anual organizat împreună cu
Universitatea Politehnică din București
Organizare și moderare dezbatere ”Strategia Energetică a
României” împreună cu reprezentanți ai Ministerului Energiei
Am participat în calitate de partener la Workshop-ul organizat de
Universitatea Ecologică cu tema „Sustenabilitate și Eficiență
Energetică”.
Am lansat și coordonez în prezent proiectul educațional Smart
Education disponibil online pe platforma cursurifunctionari.net
Conferinte interne si internationale pe diverse teme – mass media,
securitate, globalizare, politica, comunicare, etc.

Harta Digitală a Proiectelor Smart City din România
Audit Smart City
Workshop ”Eficiența Energetică – între obligativitate și oportunitate”
Distincție oferită de Ambasada Japoniei, Institutul Diplomației Culturale și
Centrul Ortodox Filocalia pentru susținerea desfășurării expoziției initerante
de artă fotografică japoneză și pictură românească în memoria victimelor din
cataclismul din 11 martie 2011
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Membru în comitete de organizare
sau ştiinţifice ale unor conferinţe
studentesti

Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii
Politice și Administrative (SNSPA) şi Grupul de cercetare "Dezvoltare și
Planificare Urbană" - cea de-a V-a ediţie a conferinței „Smart Cities” ce va
avea loc în decembrie 2017

Membru in organizatii profesionale

Organizația de Mediere Constanța
Membru in Clusterul Start Inovare
Membru în Consiliul Executiv al Centrului de Antreprenoriat Studențesc din
cadrul Universității Politehnice București

Activitati sociale si culturale

Alte rezultate

Fundația Sf. Sava Buzău
Strângere fonduri și renovarea așezământul pentru persoane vârstnice
Năeni
Înființarea Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate
Realizarea primului Audit Smart City din România împreună cu profesori și
experți din Universitatea Politehnică și Comisia Europeană
Am inițiat și coordonez în prezent editarea revistei Smart City Magazine prima revistă dedicată profesioniștilor din industria Smart City
Am inițiat și coordonat realizarea primei hărți digitale a proiectelor dedicate
orașelor inteligente din România
Organizarea primelor cursuri Smart City
Organizarea premiilor Smart City Industry Awards în parteneriat cu CCIR –
Camera de Comerț și Industrie a României începând cu 2016
Semnarea unor protocoale de colaborare privind cercatrea, inovarea și
dezvoltarea conceptelor și inițiativelor pentru orașele inteligente cu
următoatele instituții:
– International Urban Alliance by Johns Hopkins Urban Fellows
– Universitatea Politehnica București
– Universitatea Ecologică București
– Universitatea Spiru Haret
– Facultatea de Energetică din cadrul UPB
– Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București
– Ministerul Energiei
– Uniunea Națională a Patronatului Român
– Taiwan Trade Center (TAITRA)
– Asociația Administratorilor Publici din România
– Camera de Comerț și Industrie a României
– Asoziația Zero CO2
– Asociația Recolamp
– Asociația Română pentru Iluminat
– Organismul Național de Standardizare din România
– Romexpo și Euroexpo

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză

Ascultare
C1

C1

Vorbire

Citire
C1

C1

Participare la
conversaţie
C1

C1

Scriere

Discurs oral
C1

C1

C1

C1
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(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitati excelente de lucru în echipa
O buna capacitate de integrare în medii culturale diferite
Abilitati foarte bune de comunicare
Excelente abilitati de comunicare dobandite de-a lungul anilor ca o
consecinta a interactiunii cu diferite tipologii umane, a functiilor dobandite
sau ca rezultat al relatiilor profesionale ierarhizate.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership dezvoltat în peste 10 de ani de lucru cu echipe/unitati gestionate
direct.
Adaptare rapida la schimbarile institutionale, deschis la idei noi, adaptare
rapida si pozitiva la situatii noi, depasirea circumstantelor imprevizibile, a
situatiilor extraordinare si gasirea solutiilor adecvate în scurt timp. Excelent
management al situatiilor de criza.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Nivel avansat
O foarte buna stapanire a suitei Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint
O foarte buna stapanire a aplicatiilor de grafica CorelDraw și Graphic
O buna stapanire a aplicatiei Adobe InDesign
O foarte buna stapanire a utilizarii internetului, motoarelor de cautare,
retelelor sociale si a altor resurse web
Cunostinte avansate de gestiune a platformei WordPress
Capacitate dezvoltata de utilizare a produselor Google: Docs, Calendar,
Analytics, App Engine, etc.
Google App Developer Certified
Apple iOS App Developer Certified
Apple Final Cut, Motion, Graphic, Xcode, Android Studio

Permis de conducere

Data

NU

Semnătura
_______________________
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