EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
24/10/2020 – ÎN CURS – Timișoara

președintele Consiliului Județean Timiș
județul Timiș
2004 – 23/10/2020

primarul comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş

Alin-Adrian
Nica
DATA NAȘTERII:

2005 – 2007

observator din partea României la Comitetul Regiunilor,
Bruxelles

13/03/1981

2005 – 2009

CONTACT
Cetățenie: română
Gen: Masculin
Bulevardul Revoluției din
1989, nr. 17, null
300034 Timișoara, România
alinnica@yahoo.com
(+40) 0732790999

preşedintele Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din
România şi vicepreşedinte la nivel naţional
2007 – ÎN CURS

membru din partea României în Comitetul Regiunilor,
Bruxelles
2008

raportor din partea Comitetului Regiunilor pentru dosarul
„Pachetul de extindere al Uniunii Europene”
2009 – 2013

vicepreşedinte al Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei
Comunelor din România
2010

raportor din partea Comitetului Regiunilor pentru dosarul
„Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate şi, în
special, a iniţiativei privind Parteneriatul estic: modernizarea,
reformele şi capacitatea administrativă a autorităţilor locale
2010 – 2012

preşedintele Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi
cercetare (EDUC) în cadrul Comitetului Regiunilor, Bruxelles
2012

raportor din partea Comitetului Regiunilor pentru avizul
Rețele de telecomunicații transeuropene
2013 – ÎN CURS

prim-vicepreşedinte al Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei
Comunelor din România
2013

raportor din partea Comitetului Regiunilor pentru avizul
Orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene

2014 – ÎN CURS

membru în Comitetul de Coordonare pentru Managementul
Acordului de Parteneriat 2014-2020 - organism de coordonare a
tuturor programelor de finanțare europeană, organism
coordonat de Ministerul Fondurilor Europene
2015 – 2017

președintele delegației României la Comitetul Regiunilor,
Bruxelles

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
1995 – 1999 – Timişoara, România

bacalaureat
Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
1999 – 2004 – Timişoara

licenţă - inginer de sistem
Universitatea "Politehnica" Timişoara - Facultatea de Automatică şi
Calculatoare
2013 – 2014

Politică externă și diplomație
Institutul Diplomatic Român
2014

Certificat de formator
FAXMEDIA CONSULTING
pregătirea programului/stagiului de formare
pregătirea formării practice
realizarea activităților de formare
asigurarea calității activității
respectarea legislației specifice

2017

Certificat „Elaborarea, adoptarea, emiterea și verificarea
legalității actelor administrative ale autorităților publice
locale”
FAXMEDIA CONSULTING
2011

Certificat de specialist relații publice
FAXMEDIA CONSULTING
competențe de comunicator
competențe în elaborarea și gestionarea de campanii de relații publice
competențe în elaborarea și gestionarea de strategii publicitare
competențe în implementarea și dezvoltarea sistemelor de comunicare
organizațională
competențe de mediator pentru managementul crizelor și conflictelor
competențe de comunicare interpersonală, inter-instituțională,
interculturală

2009

Certificat de expert fiscal
FAXMEDIA CONSULTING
capacitatea de însușire a procedurilor operative și de aplicare corectă a
legislației din domeniul fiscal
capacitatea de acordare a asistenței de specialitate privind inspecția
fiscală
abilitate de a organiza diseminarea informațiilor de specialitate
2011

Certificat „Planificare strategică educațională”
FAXMEDIA CONSULTING
2012

Certificat „Bazele administrației”
FAXMEDIA CONSULTING
2020

Certificat „Etică și transparență, incompatibilități și conflict de
interese în administrația publică locală”
FAXMEDIA CONSULTING

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

engleză
Comprehensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă
C2

Conversație
C2

Scris
C2

Citit
C1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

Citit
C1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B2

Citit
C1

Exprimare
scrisă
B1

Conversație
B1

Scris
B1

spaniolă
Comprehensiune
orală
C1

franceză
Comprehensiune
orală
C1

italiană
Comprehensiune
orală
C1

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
- Leadership (în prezent fiind conducătorul unei instituţii publice cu 30
de angajaţi);
- Spirit organizatoric;
- Experienţă în gestionarea de proiecte şi echipe.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE
Competențe de comunicare și interpersonale
◦ capacitate bună de adaptare la medii multiculturale, dobândită în
cadrul experienţei profesionale din ţară şi străinătate;

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ
Competenţe dobândite la locul de muncă
- experiență în scriere și implementare de proiecte europene
- experiență în lucru în echipă
- experiență în relații publice

