Curriculum Vitae

Instituția de care aparține: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT
Bucuresti
Funcţia în cadrul instituției: Consilier Juridic
1. Nume: CULIC
2. Prenume: Stela
3. Data şi locul naşterii: 14.01.1979, Rep. Moldova
4. Cetăţenie: Romana
5. Stare civilă: Casatorita
6. Studii: juridice
Instituţia
Perioada
Grade sau diplome obţinute
Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti,
1997 – 2001
Diploma de licenta
Romania
Relatii internationale si diplomatie, Universitatea
2009 - 2010
Diploma de master
Titu Maiorescu, Romania
7. Experienţa profesională:
Instituţia
Perioada
2012
INSTITUTUL
NATIONAL DE Prezent
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU
MICROTEHNO
LOGIE-IMT
BUCURESTI

Funcţia
Consilier
juridic

Descriere
- Consiliere si participare la negocierea contractelor comerciale si a
contractelor de finantare interna si internationala;
- Participare la organizarea achizitiilor publice, in special pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale,
europene și naționale;
- Reprezentare instituție în cazuri de litigii, în fața autorităților și a
partenerilor străini;
- Consiliere privind drepturile de proprietate intelectuală, brevetare
și transfer de tehnologie.
- Participare la implementarea programelor si proiectelor finantate
din fonduri nationale si internationale in domeniul cercetarii,
dezvoltarii si inovarii, de tip: FP7, Horizon 2020, STAR, COST,
etc ;
- Avizare legalitate acte cu caracter juridic ;
- participare organizare de seminarii, conferinte, workshopuri, in
domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii;
- Organizarea evenimentelor destinate sprijinirii comunitatilorde
romanii din afara granitelor;
- Elaborarea şi gestionarea campaniilor de promovare si relaţii
publice in relatia cu romanii de pretutindeni;
- Negocierea cu furnizorii, semnarea, monitorizarea si
implementarea contractelor pentru organizarea evenimentelor,
conferintelor, congreselor, taberelor, scolilor de vara, etc destinate
romanilor din afara granitelor;
- Redactarea comunicatelor de presa si gestionarea relatiilor cu mass
– media.
- Dezvoltare strategie de comunicare
- Elaborare şi gestionare campanii de promovare in relatia cu ONGurile de mediu din Romania;
- Negocierea cu furnizorii, semnarea, monitorizarea si
implementarea contractelor pentru organizarea evenimentelor,
conferintelor, congreselor, taberelor, scolilor de vara, etc, destinate
protectiei mediului;
- Elaborare program de management;
- Coordonare proces de instruire in domeniul reciclare vehicule
scoase din uz;
- Participare la transpunerea legislatiei europene in legislatia din
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Romania a prevederilor in domeniu;
- Organizarea evenimentelor destinate promovarii companiei;
- Elaborarea şi gestionarea campaniilor de promovare in relaţia cu
ONG-urile de mediu din Romania.
- Elaborare program de formare pentru tarile de export;
- Elaborarea documentatiei de formare;
- Organizarea cursurilor de formare comerciala pentru tarile de
export;
- Negocierea cu furnizorii, semnarea, monitorizarea si
implementarea contractelor pentru organizarea formarilor;

8. Limbi străine cunoscute: Rusa, Franceza, Engleza
9. Competenţe:
• Membru al Grupului de lucru “WG3 – Legal” al programului COST BESTPRAC (2015 - prezent)
• Membru si manager de proiect ONG “Centrul pentru Educatie Democratica”
- Coordonator proiect "Young people vote", finanțat de Departamentul de stat al SUA, 2010-2011
(eveniment dedicat pentru 2000 persoane);
- Coordonator proiect "Șanse pentru toți", finanțat de Comisia Europeana, 2 ediții, 2008-2009,
(eveniment dedicat pentru 2000 persoane).
• Participare activa la diseminare, management, actualizare, prezentare informații legate de domeniul de
activitate al institutului: micro si nanotehnologii.
10. Alte specializări şi calificări:
• Participare conferinta “ Aspecte de Proprietate Intelectuala in cadrul H2020” COST BESTPRAC, 14-15
Septembrie 2015, Budapesta, Ungaria;
• Participare sesiune de instruire “Implementarea de tehnologii moderne TIC pentru monitorizarea electronica a
datelor privind activitatile si infrastructurile din domeniul cercetarii si dezvoltarii”, 30.09 – 01.10.2015,
Bucuresti, Romania;
• Participare conferinta „H2020 - campanie de comunicare” , 04.03.2016, Bucuresti, Romania;
• Participare conferinta „Expertiza in Achizitii din Fonduri Europene”, 11.12.2015, Bucuresti, Romania;
11. Experienţa acumulată în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:
Programul/Proiectul
Funcţia
CENASIC - CENTRUL DE CERCETARE PENTRU
NANOTEHNOLOGII DEDICATE SISTEMELOR INTEGRATE
ŞI NANOMATERIALE AVANSATE PE BAZĂ DE CARBON,
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice“
Contract ESA, „0-level encapsulation of reliable MEMS switch
structures for RF applications”, 2014-2016;

Perioada

Participant

2013-2015

Bugetul
administrat
-

Participant

2013-2017

-

12. Alte menţiuni: Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data completării: 12.08.2016

