Curriculum
Vitae

Informaţii
personale
Nume / Prenume
E-mail

POPA, Silviu Ioan
silviu.popa@integritate.eu

Naţionalitate

Română

Data naşterii

14 iunie 1985

Experienţa
profesională
Perioadă
Funcția sau postul
ocupat
Activități și
responsabilități
principale

07.01.2016 - prezent
Secretar General (înalt funcționar public)
-

Numele și adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Agenţia Naţională de Integritate
B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, Bucureşti, România
15.04.2013 – 06.01.2016
Director – Direcția Comunicare, Relații publice și Strategie

Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa
angajatorului

Coordonarea bunei funcționări a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul Agenției
Asigurarea legăturii operative dintre președinte, vicepreședinte și conducătorii tuturor direcțiilor și celelalte
compartimente din Agenție
Coordonarea implementării strategiilor naționale anticorupție la nivelul instituției și a procesului de implementare a
obiectivelor cuprinse în Mecanismul de Cooperare și Verificare – Condiționalitatea nr. 2
Coordonarea componentei de relații internaționale în ceea ce privește cooperarea cu instituțiile similare din străinătate
Coordonarea activității de elaborare a politicilor de personal din cadrul direcțiilor generale și a celorlalte
compartimente și principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor
Colaborarea cu secretarii generali din celelalte autorități ale administrației publice centrale, în probleme de interes
comun
Gestionarea relațiilor dintre Agenție și mass-media
Reprezentarea instituției în fața autorităților și instituțiilor publice în acțiuni interne cât și în relația cu organizații
internaționale
Coordonarea activității de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia, conform Standardelor
de protecție a informațiilor clasificate în România

Elaborarea și implementarea documentelor programatice ale Agenției Naționale de Integritate
Implementarea strategiilor naționale anticorupție la nivelul instituției
Coordonarea procesului de implementare a obiectivelor cuprinse în Mecanismul de Cooperare și Verificare –
Condiționalitatea nr. 2
Coordonarea componentei de relații internaționale în ceea ce privește cooperarea cu instituțiile similare din străinătate
Menținerea dialogului instituțional si consolidarea cooperării cu entități precum Banca Mondială, GRECO, Comisia
Europeană, OECD, OSCE etc.
Reprezentarea instituției în proiectele de cooperare la nivel național și internațional
Coordonarea activităţii Agenţiei pe componentele de pregătire profesională, comunicare, relaţii publice (nivel naţional
şi internaţional), protocol
Gestionarea relaţiilor dintre Agenţie şi mass-media
Promovarea și evaluarea imaginii instituției

Agenţia Naţională de Integritate
B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, Bucureşti, România

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

04.08.2008-15.04.2013
Consilier Personal al Președintelui Agenției Naționale de Integritate

Activităţi şi responsabilităţi
principale Numele şi adresa
angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Coordonarea activităţii Agenţiei pe componentele de comunicare, relaţii publice (nivel naţional şi internaţional),
protocol
Elaborarea studiilor de prevenție pe incidentele de integritate
Gestionarea relaţiilor dintre Agenţie şi mass-media
Promovarea și evaluarea imaginii instituției
Reprezentarea instituției în proiectele de cooperare la nivel național și internațional

Agenţia Naţională de Integritate
B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, Bucureşti, România

01.03.2006-04.11.2008
Consultant management
-

Consultanță în afaceri și management, oferind soluţii integrate de afaceri bazate pe competenţe multidisciplinare şi
complementare în management, finanţe, drept, marketing, HR şi achiziţii, pentru instituțiile publice și companiile de
profil

S.C. E.A.G. S.R.L. – București

Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea / diploma

2010
Studii postuniversitare – Diplomă de absolvire (Durata curs: 3 luni)

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Securitate națională

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Colegiul Național de Informații

Perioada
Calificarea / diploma

2004-2008
Licențiat în Științe Politice / Diplomă de absolvire, promoția 2008

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Sociologie politică, Relații internaționale, Sistemul politic al UE, Politica externă a României după 1989, Istorie Politică,
Comunicare Politică, Filosofie Politică, Sisteme Electorale, etc.

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ

Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București

Perioada
Calificarea / diploma

2000-2004
Absolvent / Diplomă de Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Limbi străine (engleză, franceză), Literatură universală, Istorie

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ

Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”, Onești, Jud. Bacău

Cursuri de
perfecționare
profesională absolvite

Decembrie 2014, București (România)
Curs “Auditarea securității rețelelor de calculatoare”
Septembrie 2012 , Predeal (România)
Seminar relații publice și comunicare
Iulie 2011 , București (România)
Seminar “Formare de formatori”
Mai 2011, București,( România)
Curs manageri de proiect
Martie 2009, București, (România)
Curs de instruire “Limitarea faptelor de corupție în structurile coordonate”, în cadrul Proiectului de twinning TF 2007
“Alinierea capacităților anticorupție ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative la standardele Statelor Membre ale
Uniunii Europene”
Curs “Leadership in the public policy process” – “The Leadership Institute”
Octombrie 2008, București, (România)
Curs “PR Communication Strategy; The management of a public institution image” în cadrul EU Twinning Project “Improving
Fight Against Corruption”
Iulie 2007, București, (România)
Curs de promovare și publicitate al Academiei Britanice de Afaceri și Comunicare

Reuniuni de lucru

Martie 2016, Chișinău (Rep. Moldova)
Participant și speaker în cadrul evenimentului de lansare a ghidului pentru practicieni din Rep. Moldova “Conflictul de
interese în achizițiile publice”, organizat de Academia de Administrare Publică și Agenția de Cooperare Internațională a
Germaniei
Decembrie 2015, Strasbourg (Franța)
Participant la cea de-a 70-a Reuniune Plenară a GRECO (Gupul Statelor Împotriva Corupției), eveniment în cadrul căruia a
fost dezbătut și adoptat cel de-al patrulea Raport de evaluare a României privind prevenirea corupției în rândul membrilor
Parlamentului, judecătorilor și procurorilor
Noiembrie 2015, Kiev (Ucraina)
Speaker în cadrul Conferinței Internaționale Anticorupție de la Kiev, organizată de Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (UNDP)
Octombrie 2015, Viena (Austria)
Participant la reuniunea Dimensiunii Economice și de Mediu a OSCE
Iulie 2015, Amsterdam (Olanda)
Speaker la cea de-a șaptea Sesiune a Panelului Dedicat Luptei Împotriva Corupției, în cadrul Parteneriatului Estic, la
invitația Comisiei Europene
Aprilie 2015, Istanbul (Turcia)
Trainer la semninarul organizat de Banca Mondială cu tema “Building a strong, effective state, with accountability to
citizens and business, and the rule of law”
Aprilie 2015, Chișinău (Rep. Moldova)
Participant la seminarul organizat de OSCE pe tema întăririi cooperarii între mediul de afaceri și autorități publice în ceea
ce privește prevenirea corupției
Martie 2015, Bruxelles (Belgia)
Participant la audierea publică organizată, la Bruxelles, de Comitetul Economic şi Social European pe tema "Fighting
corruption in the EU: meeting business and civil society concerns"
Februarie 2015, Chișinău (Rep. Moldova)
Trainer și susținere prezentare cu privire la experiența A.N.I. în colectarea declarațiilor de avere și interese, precum și
relația A.N.I. cu persoanele desemnate din instituțiile publice, în cadrul cursului Formare de Formatori pentru Comisia
Națională de Integritate, organizat în cadrul Proiectului “Consolidarea capacității CNI prin transfer de expertiză și bune
practici”
Aprilie 2014, Caserta (Italia)
Speaker in cadrul seminarului organizat de Banca Mondiala si OECD pe tema declarațiilor de avere și de interese

Iunie 2013, Jinan (China)
Participant la seminarul pe tema anticorupției organizat de Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA)
Octombrie 2012, Kuala Lumpur (Malaysia)
Participant la cea de-a șasea conferință anuală a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA)
June 2012, Washington (Statele Unite ale Americii)
Participant la seminarul „Dezvoltarea aptitudinilor pentru expertii anticoruptie” - George Washington University Law School
Participant la conferința „International Corruption Hunters Alliance”, eveniment organizat de Banca Mondială
Martie 2011, Vilnius (Lituania)
Speaker în cadrul evenimentului "Anti-corruption Policy and integrity training" (eveniment organizat de OECD - ACN)
Martie 2011, Bucuresti (Romania)
Participant la workshopul – „Strengthening the National System for the Identification, Tracking, Seizure of the Proceeds of
Crime and Recovery of Goods” (Ambasada Marii Britanii în România și Ministerul Justiției)
Decembrie 2010, Varsovia (Polonia)
Participant la conferința „Efficient mechanisms to prevent and counter the conflicts of interests and incompatibilities”
(Organizator: Biroul Central pentru Anticoruptie din Polonia)
Septembrie – Octombrie 2010, Ankara (Turcia)
Participant la conferința „Meeting on Strengthening Cooperation on Corruption and Enforcement in Eastern Europe and
Central Asia” (organizator: Banca Mondiala)
Mai 2010, Chicago (Statele Unite ale Americii)
17th National Government Ethics Conference – Excellence in Ethics – Conferință internațională organizată de Biroul de
Etică Guvernamentală (O.G.E. – Statele Unite ale Americii)

Limba maternă

Română

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat
Italiana B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Franceza B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

Spirit de echipă, abilitate de adaptare la medii multiculturale, nivel foarte bun de comunicare, intuiție, spontaneitate

Competenţe şi
aptitudini de utilizare a
calculatorului

Nivel avansat în operarea pe platformele OpenMM, Wordpress și suita MS Office

Permis de conducere

Categoria B

Informaţii - Expert desemnat din partea Agenției Naționale de Integritate în cadrul Rețelei Parteneri Europeni împotriva Corupției
suplimentare (EPAC)
- Expert desemnat din partea Agenției Naționale de Integritate în cadrul Rețelei Experților în domeniul Integrității
- Asistent manager în cadrul Proiectului finantat din fonduri UE - „Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii
de completare, arhivare și analiză a documentelor în cadrul Agenției Naționale de Integritate și facilitarea
accesului electronic la informații de interes public”, Cod SMIS: 34972
- Peer reviewer pentru proiectul Băncii Mondiale „Getting the Full Picture on Public Officials: A Practical Guide to
Finnancial Disclosure”

