Curriculum Vitae
Instituția de care aparține: INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti
Funcţia în cadrul instituției: administrator baze de date/ Director interimar CTT-Baneasa
1. Nume: MIRESTEANU
2. Prenume: IONICA
3. Data şi locul naşterii: 10.02.1978
4. Cetăţenie: Romana
5. Stare civilă: Casatorita
6. Studii:
Instituţia
Perioada
Grade sau diplome
obţinute
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si 2009-2011
Master
Calculatoare, Programul de studii: Managementul Inovarii si
Transferului Tehnologic
Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de
1996-2001
Inginer diplomat
Electrotehnica, Inginerie matematica
7. Experienţa profesională:
Instituţia
Perioada
INCD pentru
2001Microtehnologie-IMT
prezent
Bucuresti

Universitatea Politehnica
Bucuresti

2011-2012

Asociatia Romana de
transfer Tehnologic si
Inovare, AROTT

2011-2012

Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării,
UEFISCDI

2005-2007

Funcţia

Descriere

2005-prezent
Administrator baze
de date
2006-prezent
Director interimar
CTT-Baneasa
2001-2005Asistent cercetare

Activitati legate de valorificarea rezultatelor cercetarii:
- Prezentari, materiale pentru diverse publicatii,
conferinte.; - Publicare electronica - analiza structurii
documentelor, integrarea acestora in structura existenta
a paginillor web, realizarea paginilor de prezentare pe
baza informatiilor primite sustinute cu elemente grafice
pentru facilitarea si imbunatatirea comunicarii,
(aplicatii web, aplicatii internet, baze de date).; Management proiect, prezentare informatii legate de
domeniul micro si nanotehnologiilor.; - Participarea
in comitete de organizare evenimente stiintifice; Logistica pentru organizare de manifestari stiintifice;
- Participare in echipa de implementare a proiectelor
internationale coordonate de IMT-Bucuresti in cadrul
programului FP6/ FP7; -Asigurarea comunicarii la
diverse nivele in cadrul unor proiecte sau actiuni,
utilizand mijloace conventionale si moderne de
comunicare (Camere de Comert, Ministere, Agentii
Regionale de Dezvoltare); - Activitati legate de
Acreditare/reacreditare CTT-Baneasa (Centrul de
Transfer Tehnologic in Microinginerie);
Atribuţii de executie privind activitatea de training in
domeniul inovarii si transferului tehnologic

Expert,
Responsabil
activităţi training,
domeniul inovare
Specialist relatii
publice,
Responsabilul pe
probleme de
comunicare
Expert CDI
(Managementul
si organizarea
cercetarii)
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Monitorizarea subactivitatilor derulate de Prestator Promovare si vizibilitate proiect
Evaluarea si urmarirea indeplinirii masurilor de
informare si publicitate
Participare la evenimentele organizate de Prestatorul de
servicii pentru promovarea si vizibilitatatea proiectului
Mentinerea legaturii cu finantatorul (raportare)
Membru grup experti pentru elaborarea strategiei
nationale CDI pentru perioada 2007-2013.
Expert CDI (Managementul si organizarea cercetarii)-in
derularea unor evenimente de tip seminar, workshop
sau conferinta, cat si analiza si sintetizarea informatiilor
existente pe plan national referitoare la activitatea de
cercetare stiintifica si a modului sau de organizare,

conducere, finantare si valorificare.

8. Limbi străine cunoscute: Engleza
9. Competenţe:
- Abilitati de utilizare a cunostintelor aprofundate in domeniul managementului inovarii, cercetaredevoltare, proprietate intelectuala si transfer tehnologic (studii master, atestat ANC ( fost CNFPA) pentru
manager de inovare)
- Abilitati de comunicare si negociere (atestat ANC ( fost CNFPA) pentru asistent relatii publice si
comunicare)
Aptitudini
manageriale
bazate
pe
managementul
cunostintelor
(studii
master)
- Capacitate de modelare si evaluare a performantelor in procesele ITT (inovare si transfer tehnologic)
- Spirit organizatoric: organizare expozitii, manifestari stiintifice, conferinte de presa, organizarea de
intalniri de proiect si workshopuri in tara; participarea in echipe de organizare a unor conferinte nationale si
internationale, simpozioane.
- Spirit de echipa: elaborarea unor propuneri de proiect in echipa, activitati desfasurate in echipe de proiecte
diverse, inclusiv cu caracter didactic;
Aptitudini si competente tehnice: utilizare mijloace electronice de comunicare, cum ar fi platforma
electronica de comunicare tip Extranet, sistem pagini web interactive cu posibilitate de incarcare-descarcare
documente, sectiuni dedicate pregatirii unor evenimente.
- Colectare de informatii, utilizare baze de date;
- Realizare materiale pentru diseminare, pliante, postere, prezentari, cataloage, brosuri;
- Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - avansat cunoastere si utilizarea programelor
Microsoft Office;- aplicatii web, aplicatii internet, programe de grafica;
10. Alte specializări şi calificări:
- Program de specializare pentru ocupatia Manager de inovare, atestat ANC ( fost CNFPA) (COR 242106),
Oct. 2012
- Program de specializare pentru ocupatia Asistent relatii publice si Comunicare, atestat ANC ( fost
CNFPA) (COR 333906), Martie 2012
- Curs: Targuri si manifestari expozitionale- ASE Bucuresti-2010
- Curs: Comunicare de Afaceri si Negociere In IMM-URI- ASE Bucuresti-2010
11. Experienţa acumulată în alte proiecte de fonduri structurale si internationale:
Programul/Proiectul
Funcţia
Perioada
2011-2012
Responsabilul pe
Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor
probleme de
publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic
comunicare, AROTT
pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice
(Membru al echipei
durabile.
de management)
Cod SMIS 24120 (PODCA)
2011-2012
Expert, Responsabil
Manageri si angajati competenti si PERformanti prin
activităţi training,
FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii
domeniul inovare
antreprenoriale si valorificarea oportunitatilor de afacERi
(Membru al echipei
prin Inovare ''PERFORMERI”
de implementare)
Cod Proiect: POSDRU/92/3.1/S/63673 (POSDRU)
2010-2014
Fabrica microfluidica pentru auto-asamblarea asistata a
Responsabil cu
nanosistemelor (MICRONANOFAB),
promovarea
665/12609/209/20.07.2010 (POSCCE)
proiectului
(Membru al echipei
de management)
2005-2007
- “MINOS-EURONET” MIcro-NanOSystems EUROpean Participant
NETwork pursuing the integration of NMS and ACC in (Membru al echipei
ERA, FP6 SSA, Priority 2 -IST, Contract no: 015704 de implementare)
(2005-2007), Coordinator: National Institute for R&D in
Microtechnologies -IMT Bucharest (FP6 SSA)
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Buget
-

-

-

- “MINAEAST-NET” Micro and Nanotechnologies going
to EAESTern Europe through NETworking, FP6 SSAGeneral, Contract no: 510470 (2004-2006), Coordinator:
National Institute for R&D in Microtechnologies – IMT
Bucharest (FP6 SSA)
„Elaborarea strategiei nationale pentru CDI pentru
perioada 2007-2013, bazata pe elementele unei planificari
strategice”, proiect finantat de ANCS prin programul
sectorial, in coordonarea UEFISCDI

Participant
(Membru al echipei
de implementare)

2004-2006

Expert CDI
(Managementul si
organizarea
cercetarii)

2005-2007

12. Alte menţiuni:
Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: 28.07.2017
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