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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Tița Ilie  

 

   

  

  

 

 

Sexul M | Data naşterii | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

 
 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
Consilier în cabinetul Secretarului de Stat  

 
15/01/2021 - 31/06/2021 Consilier tehnic al directorului general al Companiei 
Naționale ROMARM SA și directorul proiectului 59 PTE/2020 –  CHIMERA derulat 
de către C.N. ROMARM, cu finanțare din PNCDI; 

01/03/2020 - 03/10/2020 Consilier tehnic al directorului general al Companiei 
Naționale ROMARM SA; 

 
01/12/2013 - 31/01/2020 Departamentul pentru armamente / Ministerul Apărării 
Naționale - Locțiitor al șefului / șef al  Direcției tehnice și programe de înzestrare / 
Direcției management contractre; 

▪ Asigurarea coordonării fundamentării și implementării programelor de înzestrare 
din Ministerul Apărării Naționale; 

▪ Asigurarea coordonării activităților de atribuire, angajare și derulare  a 
contractelor de achiziții destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale; 

▪ Asigurarea conducerii Direcției tehnice și programe de înzestrare sau a Direcției 
management contracte; 

▪ Conducerea activităților de realizare a programului de înzestrare ”Avion multirol 
al Forțelor Aeriene” - F16; 

▪ Conducerea activităților de fundamantare, planificare și atribuire a programului 
de înzestrare ”Corvetă multifuncțională”; 

▪ Elaborarea conceptelor de implementare a programelor esențiale de înzestrare; 

▪ Dezvoltarea cadrului legislativ privind angajarea și plata contractelor de achiziție 
destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale.  

▪ Tipul sau sectorul de activitate: Management al structurilor centrale, Manager de 
proiect, Președintele comisiilor de coordonare/atribuire/evaluare proiecte - Apărare 
 

 01/08/2000 - 30/11/2013 - Departamentul pentru armamente / Ministerul Apărării 
Naționale - Expert procese de fundamentare și planificare resurse pentru 
înzestrare; 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 ▪ Fundamentarea proceselor de finanțare necesare programelor de înzestrare ale 
Ministerului Apărării Naționale (credite externe, acțiuni multianuale, titluri și naturi 
de cheltuieli); 

▪ Planificarea resurselor pentru programele de înzestrare ale Ministerului Apărării 
Naționale; 

▪ Disponibilizarea și evaluarea resurselor financiare pentru programele de 
înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale; 

▪ Coordonarea relației cu ESA în ceea ce privește metoda de evaluare a deficitului 
bugetar consolidat; 

▪ Dezvoltarea cadrului legislativ privind planificarea resurselor financiare necesare 
achizițiilor destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale.  

 ▪ Tipul sau sectorul de activitate: Manager resurse - Apărare 
 

 01/12/1993 - 31/07/2000 - Laboratorul Artileristic / Ministerul Apărării Naționale – 
Coordonator procese logistice și financiare; 

 ▪ Fundamentarea necesarului de produse, servicii și fonduri destinate funcționării 
Laboratorului Artileristic; 

▪ Planificarea și alocarea fondurilor necesare funcționării Laboratorului Artileristic; 

▪ Coordonarea achizițiilor și a evidenței materiele a Laboratorului Artiuleristic; 

▪ Coordonarea procesului financiar de fundamentare, planificare și plată a 
resurselor necesare Laboratorului Artileristic; 

 ▪ Tipul sau sectorul de activitate: Logistic - Apărare 
 

 01/08/1992 - 30/11/1993 - Școala de maiștri militari și subofițeri de artilerie Ioan 
Vodă, Sibiu / Ministerul Apărării Naționale - Lector catedra tehnică; 

 ▪ Lector informatică - subofițeri și maiștri militari; 

▪ Lector Desen tehnic - maiștri militari; 

▪ Lector Organe de mașini - maiștri militari; 
 

▪ Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ - Apărare 

 - Inginer electromecanic, roboți industriali - Universitatea 
Politehnica București, 1990-1996; 

 

- Subinginer artilerie și rachete - Academia Tehnică Militară București, 1989-
1992; 

- Electromecanic naval - Liceul industrial de marină Tulcea  - 1984-1988; 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba engleză 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Specificaţi limba străină C1  C1 C1  C1 B2 
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  Competenţe de 
comunicare  

- Bune competențe în planificarea proceselor și resurselor - competențe dobândite 
prin experiență proprie în sistemul de planificare, programare, bugetare și 
evaluare al Ministerului Apărării Naționale; 

- Bune competențe de negociere – competență dobândită prin experiență proprie 
în procesul de negociere a termenilor și condițiilor de realizare a achizițiilor 
interguvernamentale din programul F-16 și comerciale din programul Corvetă 
multifuncțională; 

- Bune competențe de comunicare – competență dobândită prin experiența proprie 
de manager al structurilor tehnice și contractuale; 

- Bune competențe manageriale competență dobândită prin cursuri de manager 
de proeict și implementate în activitatea proprie. 

 

Competenţe 
organizaţionale /  

manageriale  

 

 

- Leadership - în perioada 2013 - 2018 am condus echipele de proiect și de 
decizie a programului F-16; 

- Organizator și negociator - în periooada 2018-2020 am condus procesul de 
negociere și activitatea comisiei de evaluare a programului Corvetă 
multifuncțională; 

- Spirit de inițiativă - în perioada 2004 - 2017 am inițiat, proiectat și reglementat 
procesele interne ale Ministerului Apărării Naționale și la nivel național în 
domeniul resurselor pentru înzestrare, cum ar fi: 

              ▪ în perioada  2013 - 2017 am elaborat, susținut în fața comisiilor 
Parlamentare și implementat cadrul legislativ necesar realizării programului F-
16 (Legea nr. 240/2013 cu modificările și completările ulterioiare); 

              ▪ în anul 2015 am inițiat și promovat cadrul legislativ necesar 
dezvolării instrumentelor de plată multianuală a achizițiilor realizate prin plăți 
în avans și acreditiv (OuG nr. 57/2015, parte din document); 

               ▪ în anul 2016 am inițiat și promovat primul cadru normativ necesar 
unei achiziții destinate satisfacerii interesului esențial de înzestrare (H.G. nr. 
906/2016); 

                ▪ în perioada 2015 - 2016 am elaborat   și inițiat primele documente 
de fundamentare a achizițiilor destinate satisfacerii intereselor esențiale (Hot. 
CSAȚ nr. 174/2016); 

      În perioada 2004 – 2013 am dezvoltat, fundamentat și implementat 
procesul de planificare financiară multianuală a programelor de înzestrare din 
Ministerul Apărării Naționale. 

 

  

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

- Cunoașterea sistemului de management al calității ca urmare a partticipării în 
cadrul Grupurilor de lucru NATO - LCMG/WG2; 

- Cunoașterea sistemului de management al proiectelor în NATO ca urmare a 
participării în cadrul grupurilor de lucru NATO / LCMG/WG1; 

- Cunoașterea sistemului de elaborare și implementare a operațiunilor 
compensatorii – ca urmare a activităților din cadrul contractelor de achiziție și 
procedurilor de atribuire care implică și OCATS; 

- Cunoașterea sistemului de achiziții FMS -  ca urmare a activităților în cadrul 
programului F-16; 

- Cunoașterea sistemului de management al calității și a sistemului de 
supraveghere a calității la furnizori conform AQAP - coordonarea structurilor 
de management și supraveghere a calității la furnizori. 

 
 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 
 

 
INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesare
a 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 

de 
probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

Permis de conducere  Permis de conducere categoriile B, C, B+C, E 

 ▪ Curs de manager de proiect; 

▪ Curs de management al resurselor pentru apărare. 


