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INFORMAŢII PERSONALE

Dragoș Cosmin Lucian PREDA
București (România)
cabinet.preda@mt.ro
https://www.linkedin.com/in/dragosclpreda/?originalSubdomain=ro
Data naşterii 13 Dec 82 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Secretar de stat pentru Comunicații în cadrul Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), Guvernul
României

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Sept 11–Prezent

Fondator, vicepreședinte
Asociatia "Clubul pentru Romania XXI", București (România)
https://clubulpentruromania.org/
Asociația „Club pentru România XXI” a susținut activitatea de cercetare științifică, patrimoniul cultural
național și s-a implicat în activități care vizează consolidarea dialogului intercultural, precum și
imaginea României pe plan internațional.
Asociația a colaborat cu diverse asociații în proiecte precum:
- Cele mai recente: evenimentele de dezbatere din seria FUTURE SKILLS (Abilitățiile Viitorului) serie
promovată alături de LSRS (Liga Studenților Români din Străinătate) și deschisă de însuși E.s.
Domnul Klaus Werner JOHANNIS, Președintele României (septembrie 2019)
- dar si cele mai putin recente: Simpozionul intitulat „Clasic și modern în actualele cercetări filologice
românești” / biblioteca de carte românească din Torino / Gala „Clasic e fantastic” / antrepriza socială
dedicată studenților „Centrul pentru dezvoltare” la Craiova / seria concertelor sub titlul „Simfonism
Scandinavian de Inspirație Românească ” (compozitorul Jukka PELKANEN) etc.
În 2019 a organizat mai multe evenimente culturale și științifice precum: Bradley BIRKENFELD,
bancherul lui Lucifer la Deutsche Bank Global Technology, București
https://www.facebook.com/1461864504082236/posts/2338377876430890/ // Moștenirea culturală
aromână - Armanamea la Muzeul Satului, București
https://www.facebook.com/rotarycismigiu/photos/pcb.2383966141872063/2383964161872261/?
type=3&theater
Continuă: pregătirile de lansare a primului Muzeu de Arte Vizuale din București (toamna anului 2020)

Tipul sau sectorul de activitate Cultură și Antreprenoriat social
Sept 18–Oct 18

Expert administrația publică
INACO - Initiative for Competitiveness, Bucharest (România)
https://inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/
- analiza cadrului legal actual și dezvoltarea de politici, sisteme și standarde alternative pentru
administrația publică, pentru optimizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul economic,
punând accent pe modul participativ de elaborare a bugetelor publice, în conformitate cu SCAP.
Tipul sau sectorul de activitate Managementul administrației publice și finanțare europeană

Oct 17–Oct 18

Manager proiect
C.A.E.S.A.R. Foundation, Bucharest (România)
http://www.fundatiacaesar.ro/

10/3/20

© Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 10

Curriculum vitae

Dragoș Cosmin Lucian PREDA

Antreprenor din Diaspora: Hai acasă! a oferit instruire online pentru abilități antreprenoriale pentru un
număr de 210 persoane care, la sfârșitul cursului, au elaborat un plan de afaceri pentru activitatea la
care doresc să se inițieze în România. Din cele 210 planuri de afaceri elaborate de cursanți, 26 au fost
selectate pentru a primi o subvenție de până la 40.000 de euro, iar 2/3 dintre ele au fost cele selectate
de Fundația CAESAR.
Mai multe despre proiectul Diaspora Antreprenor: Hai acasă! POCU / 89/3/7/107550
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/DIASPORA_STARTUP.pdf
Tipul sau sectorul de activitate Antreprenoriat și finanțare europeană
Sept 17–Sept 18

Manager proiect
C.A.E.S.A.R. Foundation, Bucharest (România)
http://www.fundatiacaesar.ro/
Proiectul ReSTART Diaspora este implementat în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020, în perioada septembrie 2017 - septembrie 2020. Din cele 400 de persoane instruite, 60
au fost selectate pentru a primi o subvenție de până la 40.000 €, iar 1/2 dintre ele fuseseră cele
selectate de Fundația CAESAR.
- proiectul ReSTART Diaspora a fost ales ca model pentru celelalte consorții de proiect
Pentru a afla mai multe despre proiectul https://diasporarestart.ro/
Tipul sau sectorul de activitate Antreprenoriat și finanțare europeană

Nov 15–Dec 16

Consilier superior, membru al cabinetului
Ministerul Tineretului și Sportului (Guvernul României)
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, Bucharest, ROMANIA, București (România)
http://mts.ro/
Reprezentant al guvernului în 3/5 grupuri de experți ai Comisiei Europene (Good Governance (GG),
Resurse Umane (HR) și Combaterea blaturilor) / Punctul național de contact pentru Consiliul
European (EPAS) / Coordonator al Grupului de lucru privind elaborarea Strategiei naționale de
educație fizică și sport și a planului său de acțiune / Coordonator al Grupului de lucru pentru
elaborarea strategiei naționale pentru HEPA (îmbătrânirea activă prin mișcare) / Coordonator al
Grupului de lucru privind elaborarea Strategiei naționale pentru Dubla carieră în sport / a acordat
asistență lansării site-ului românesc www.dc4ac.ro (centrul regional pentru politici privind dubla
carieră), finanțat prin programul european Erasmus + Sport și dezvoltat de Institutul Național de
Cercetare pentru Sport (INCS) / a transpus principiile Bunei guvernări în sport / a lucrat în parteneriat
cu alte instituții publice pentru a armoniza cadrul legal (precum: Autoritatea Națională pentru Protecția
Copilului (Ministerul Muncii), Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Șanse (Ministerul Muncii),
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Secretariatul General a Guvernului etc.) / Membru al
Consiliului național pentru Alianța Civilizațiilor România (UNAoC, Ministerul Afacerilor Externe, MAE) /
Membru al Comitetului consultativ pentru românii de peste hotare (MAE, Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni) / a elaborat schema de organizare a Ministerului și planul de lucru al unității
sale de politici publice (UPP).
Tipul sau sectorul de activitate Administrația publică și politici europene

Mar 14–Oct 15

Director de cabinet
Ministerul Tineretului și Sportului (Guvernul României)
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, Bucharest, ROMANIA, Bucharest (România)
http://mts.ro/
Directorul executiv al Cabinetului ministrului / Expert politici publice, reprezentant al Guvernului în 3/5
grupuri de experți la nivelul Comisiei Europene (Buna Guvernare, Resurse Umane și Combaterea
blaturilor) / Punctul național de contact pentru Consiliul European (EPAS) / Expert, în numele societății
civile (2013) în Grupul de lucru privind elaborarea Strategiei naționale pentru tineret, un model la nivel
internațional de cooperare cu experții UNICEF / Coordonator al Grupului de lucru de cercetare și
dezvoltare al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) cu privire la procesul de descentralizare din
România (elaborarea Strategiei naționale de descentralizare) / Coordonator al Grupului de lucru
privind elaborarea planului MTS pentru accesarea fondurilor europene pentru sport, precum și pentru
gestionarea capacității administrative / Punct de contact pentru revizuirea Codului Fiscal Național
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privind beneficiile fiscale pentru sport (în parteneriat cu experți ai Ernst & Young, EY) / Elaborarea
memorandumului explicativ MTS pentru semnarea contractelor de investiții de peste 100 de milioane
EUR pentru construcția a 400 de terenuri sportive polivalente (protocol semnat cu Ministerul
Dezvoltării Rurale și Administrației Publice, MDRAP, Compania Națională de Investiții, CNI) / membru
al Consiliului național pentru Alianța Civilizațiilor România (UNAoC România, MAE) / Membru al
Comitetului consultativ pentru românii de peste hotare (MAE, Departamentul Românilor de
Pretutindeni) / Coordonator, Programul MTS Delegatul de Tineret al României la Națiunile Unite (în
parteneriat cu OIF și UNICEF, alături de MAE și de organizațiile naționale pentru / de studenți).
Tipul sau sectorul de activitate Administrația publică și politici europene
Iul 08–Ian 14

Consilier / expert superior
Ministerul Apărării Naționale (Guvernul României)
Str. Izvor nr. 110, Sector 5, Bucharest, Romania, București (România)
https://www.mapn.ro/
Expert superior / responsabil pentru dosarul privind baza de date și portalul UE privind capacitățile
civile (România a devenit astfel primul Stat membru al UE numit coordonator) / a predat în limba
engleză, timp de 3 ani seminarii CSDP pentru cursul C2 (Comandă și Control), la Universitatea
Națională de Apărare (UNAp ) / Expert coordonator al Grupului de lucru privind elaborarea și
implementarea Strategiei naționale pentru capacități civile (civ-cap) (România s-a clasat pe locul 2 în
rândul Statelor membre UE în termeni de civ-cap în teatrele operații - TO) / implementarea foii de
parcurs, a cadrului legal relevant, precum și gestionarea sistemului informațional al portarului / Expert
al Grupului de lucru pentru Strategia națională în domeniul apărării / Expert al Grupului de lucru pentru
Cartea albă a Apărării / Expert responsabil pentru dosarele referitoare la: politica europeană de
securitate și apărare (PESA / PSDD) în domenii precum: Centrul de reconstrucție postconflict, Agenția Europeană de Apărare (EDA), Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SATCEN),
Cyber-def etc.
Tipul sau sectorul de activitate Consultanță strategică, politici de securitate și apărare, cyber-def

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Nov 12–Aug 13

MPA (bursier al Guvernului Republicii franceze)

Nivelul 7 CEC

École Nationale d’Administration (ENA, FRANCE), Strasbourg / Paris (Franţa)
Nov 12–Aug 13

Master, Relații internaționale

Nivelul 7 CEC

Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris (Franţa)
http://www.pantheonsorbonne.fr/
Oct 05–Iul 06

Master, Istoria relațiilor internaționale

Nivelul 7 CEC

Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris (Franţa)
http://www.pantheonsorbonne.fr/
Oct 04–Iul 05

Maîtrise (ultimul an al ciclului de licență, sistemul pre-Bologna),
Științe politice și relații internaționale

Nivelul 6 CEC

Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris (Franţa)
http://www.pantheonsorbonne.fr/
Oct 03–Iul 05

Licence (pre-Bologna), Știinte politice

Nivelul 6 CEC

Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris (Franţa)
http://www.pantheonsorbonne.fr/
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
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ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

franceză

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

A1

A1

A1

spaniolă

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare
Co-echipier motivat, sociabil și mereu deschis către inovație, bun ascultător căutând mereu și punctul
de vedere al colegiilor, conector în sens determinant productiv mai mult decât un așa-zis networker,
mereu flexibil, adaptabil sarcinilor profesionale
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Elaborarea, coordonarea și implementarea mai multor strategii naționale și a altor cadre instituționale.
Manager de proiect pentru programele finanțate de UE.
Fondator al unor ONG notabile din România cât și la nivel internațional (https://lsrs.ro/ ;
http://www.fundatiacaesar.ro/ ; http://rotarycismigiu.ro/ etc.)
Aptitudini dovedite în organizarea de evenimente mari (până la 1000 de participanți) și management
de proiect (precum și forumuri, conferințe internaționale, simpozioane, seminarii).
Abilități speciale în coordonarea echipelor mari de voluntari (până la 300 de persoane) și de experți
tehnici.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Nivel de educație: Master și superior: MPA - ENA, promoția „Lucie AUBRAC”, 2013 / Drd. ASE
- Numeroase premii atât de ordin profesional cât și din partea societății civile (experiență dovedită de
leadership dinamic, planificare strategică și inovație organizațională)
- Experiență de peste 10 ani în domeniul schimbului educațional internațional (alături de LSRS, Liga
Studenților Români din Străinătate) / co-organizator al primului eveniment de interes larg dedicat
educației, Forumul Educației 2010, precum și al următoarelor două ediții din 2011 și 2012 (la radio, în
parteneriat cu Radio România)
- Experiență demonstrată în managementul proiectelor, administrarea personalului și relații publice /
manager de proiect a două programe majore finanțate de UE: Diaspora Hai Acasa 107550 și
Diaspora Restart 107561 etc.
- Fondator al unor ONG-uri de impact la nivel național și internațional, precum: LSRS / GSORM în
Republica Moldova http://galastudentilor.md/editia-i/ / membru al juriului Galei Premiilor în Educației
2009 / membru al juriului Galei Societății Civile 2010 și a altor evenimente de prestigiu ale societății
civile etc.
- Abilitate dovedită de a interacționa eficient cu mediul academic român și internațional, oficialii
guvernamentali, reprezentanții ai ONG-urilor și lideri ai mediului de afaceri
- Abilități puternice de comunicare orală, scrisă și interpersonală
- Competențe lingvistice (engleză, franceză)
- Angajament demonstrat pentru egalitatea de șanse
- Aptitudini de informatice foarte bune, folosind diferite sisteme de operare. MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook etc.), pachet de produse Google (Documente, Calendar, Analytics etc.).

Competențele digitale
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AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator
independent

© Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 10

Curriculum vitae

Dragoș Cosmin Lucian PREDA

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Aptitudini foarte bune pe calculator, folosind diverse sisteme de operare. MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook etc.), pachet de produse Google (Documente, Calendar, Analytics etc.).
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Declarație personală

Mereu entuziasmat de cunoaștere și de descoperirea de noi culturi și de a întâlni oameni noi, de
importanța dezvoltării umane continue, elemente ce m-au determinat să dezvolt alături de prietenii și
colegii mei din toată lumea o rețea vibrantă de semeni din cele mai bune universități. Așa am creat în
urmă cu 11 ani cea mai mare rețea din diaspora românească, cu scopul de a prospera împreună, de
a oferi noi și mai bune oportunități celor dispuși să meargă pe aceeași cale și să faciliteze reîntoarcerea acasă.
Arhitect al comunităților civice și profesionale, emancipat de un spirit profund de echipă, evidențiat prin
competență și abilități înnăscute de leadership, cautând să mă dezvolt continuu atât în medii
guvernamentale, cât și private, academice sau ale societății civile.
Un diplomat natural, cu tact în toate interacțiunile, energizat de generarea unor relații durabile și
operaționale cât și prin crearea de parteneriate și încurajând costant încrederea și înțelegerea, pentru
a spori eficiența, dezvoltând o infrastructura integrată prin utilizarea de noi tehnologii.
Pasionat de prospectarea noilor orizonturi și determinarea acelor strategii care au ca scop integrarea
noilor tehnologii pentru a anticipa piețele emergente eficiente.
Mereu deschis noilor provocări și de a căuta alături de colegii soluții și de a avansa oportunități
inovatoare.

Dezvoltare profesională și stagii
- 07.2016, Bursier, Academia Internațională pentru Leadership (IAF) 2016, Friedrich-NaumannStiftung für Freiheit Internationale Akademie für Führungskräfte (IAF), „Politica locală și participarea
cetățenilor”
- 03-04.2013, Intern, Delegația Generală pentru Relații Internaționale (DGRI, Primăria Paris);
Activitate: conducerea unei analize specializate privind măsurile de eficiență pentru cooperarea
descentralizată: Nord-Sud / zone de evaluare: ajutor pentru dezvoltare, autorități locale și pe AIMF
(Asociația Internațională a Primarilor Francofoni), flancul estic; Reprezentant DGRI pentru
supravegherea minorității rome (întâlniri de lucru prilejuite de prefectul orașului Paris);
- 08-09.2011, Certificat, formator de formatori (ToT), seminarul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici CNFPA;
- 2010 și 2011, Certificat, Leadership în educație, seminar UEFISCDI (Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului);
- 11.2010, Certificat, Politică comună de securitate și apărare (CSDP), Ministerul Apărării Naționale
(AUSTRIA);
- 10.2010, Certificat, Reconstrucție post-conflict, UNDP (ROMÂNIA) și MAE;
- 08.2010, Certificat, Dialog multicultural și Gestionarea crizelor, UNAoC, prima școală de vară AoC
(UN / UNESCO), Universitatea din Aveiro, PORTUGALIA;
- 06.2010, Certificat, CSDP, Eurodefence (FRANȚA) și Școala Militară Saint Cyr;
- 05.2010, Certificat, Managementul crizelor, MAE (ROMÂNIA);
- 10.2009-01.2010, Certificat, Securitate și apărare, Colegiul Național de Apărare, parte a rețelei
europene a colegiilor de securitate și apărare (Universitatea Națională de Apărare);
- 11.2008, Certificat, Politici publice, dezvoltare și implementare, Institutul Național de Administrație;
- 06-08.2004, Intern, Delegația Permanentă a României la UNESCO (Paris, FRANȚA);
- 06-08.2003, Intern, Departamentul de integrare euro-atlantică, Ministerul Apărării;
- 06-08.2002, Intern, Comisia de apărare, Senatul României.
Rezultate notabile

Premii
- TOYP 2018 - JCI Zece tineri excepționali http://toyp.jciromania.ro/editia-2018/
- Bursier al Academiei Internaționale pentru Leadership (IAF) 2016, Friedrich-Naumann-Stiftung für
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die Freiheit Internationale Akademie für Führungskräfte (IAF), „Politica locală și participarea
cetățenilor”
- Bursier al Guvernului Republicii francezw 2012-2013, al 50-lea bursier român la École Nationale
d'Administration (ENA)
- Laureat al Forbes Romania 2012, Top 30 sub 30 (ediția I) etc.
Colaborări la studii și publicații de relații internaționale
- SUA - România. Relații diplomatice, 1912-1919; 1968, Primăvara Praga; România - Republica
Federală Germania. Relații diplomatice, Vol. 1 1966-1967; România la Conferința de pace de la Paris,
1919-1920, vol. 1; Alexander TELEMAQUE, Efemeride diplomatice, 1906-1912 etc.
Proiecte de cercetare - „La réforme de l’armée roumaine” (Univ. Paris 1, Pantheon-Sorbonne) / - „Les
Nouveaux Acteurs de la Gestion des Crises; Paris et la Diplomacie des Villes” (Ecole Nationale
d’Administration) etc.
Co-organizator al unor conferințe profesionale în domeniile: dezvoltării regionale, cooperării
descentralizate și orașelor inteligente, fondurilor UE, administrației publice, diasporei, culturii și
educației
Publicații și colaborări media: PREDA, Dragos, "Diplomația orașului. Noii actori ai relațiilor
internaționale și managementul crizelor. Contributia București - Paris" în Transatlantic Romania
(2016), Cuvânt înainte de George FRIEDMAN, contribuție specială de Thierry de MONTBRIAL,
București / La sécurité régionale du Sud-Est de l’Europe. De la Petite Entente et l'Entente balkanique
à l'OTAN, în Euro-Atlantic Studies, nr. 11/2007; - Romania’s Accession to NATO, în Loyno, Revista
Universității Loyola din New Orleans
Articole și interviuri pe teme legate de: relații internaționale, securitate și apărare, studii prospective,
educație, societate civilă, voluntariat, în publicații precum: Forbes România, ZF (Ziarul Financiar),
Hotnews / Campusnews, Dilema Veche, Adevarul, Gandul, Wall - Street Journal, The Market for
Ideas etc.
Apariții media (TV: ARTE, TVR, PRO TV, PRO TV International, Money Channel, Intact Media Group,
TVRM etc . și emisiuni radio: Radio România, Radio Guerrilla, Radio România 3Net „Florian Pitis”,
Radio Lynx etc.)
Antreprenoriat social și
apartenență la organizații
profesionale

Membru fondator, prim-vicepreședinte - Platformă pentru acțiuni civice pentru tineret (PACT)
https://www.pactpentruromania.ro/ - ianuarie 2016 până în mai 2019 Tipul afacerii sau sectorului:
Politică, administrație și politică socială
Fondator, fost președinte, Paul Harris Fellow - Rotary Club București Cișmigiu http://rotarycismigiu.ro/
- decembrie 2014 - prezent Tipul afacerii sau sectorului: Caritate, servicii sociale, educație și cultură
Co-fondator și vicepreședinte - Fundația C.A.E.S.A.R. (Centrul de Acces la Expertiza Studenților și
Absolvenților Români) http://www.fundatiacaesar.ro/ - Septembrie 2011 până în decembrie 2015 Tipul
afacerii sau sectorului: ONG / Societatea civilă și politica socială
Co-fondator și vicepreședinte - Liga Studenților din România care studiază în străinătate (LSRS)
https://lsrs.ro/ - ianuarie 2009 până în ianuarie 2013 (de atunci vicepreședinte de onoare) Tipul afacerii
sau sectorului: ONG / Societatea civilă și educație
- Membru al juriului: Gala Premiilor Educației (ediția 2009), Gala Societății Civile (ediția 2010) etc.
- Membru al grupului de pilotaj al BRAIN ROMANIA (portalul Diasporei ștințifice, un proiect al
Ministerului Educației, UEFISCDI);
- Premiat în prima ediție a Forbes România Top 30 sub 30 (2012);
Membru și co-inițiator al altor ONG-uri și inițiative ale societății civile și programe profesionale
- (Studii prospective) Millenium project - Nodul România (inițiat de Instituția Smithsonian, The
International Futures Group și Universitatea Națiunilor Unite (UNU));
- (Studii de securitate și politici de apărare) EURODEFENSE, capitolul România; Activitate:
elaborarea de studii privind securitatea cibernetică și apărarea cibernetică ca cercetător principal
asociat al Fundației EURISC;
- (Studii de securitate și relații internaționale) SoRin (Societatea Română pentru Relații Internaționale);
- (Relații internaționale și educație diplomatică) Fondator al C.R.R.E.D.A.E. Asociația (Clubul Român
pentru Relații Externe, Diplomație și Afaceri Europene);
- (Geopolitică și relații internaționale) Membru APECS (Asociația Tinerilor Oameni de Știință în Studii
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Polare);
- (Relații economice internaționale) Membru al INACO (Inițiativa pentru competitivitate);
- (Cultură și identitate) Fondator al Clubului pentru România XXI;
- (Arte vizuale): Fondatorul ONG-ului Graphis 122;
- (Cultură și lingvistică): membru de onoare al Asociației I. Philippide, din cadrul Institutului omonim al
Academiei Române, Iași (ROMÂNIA);
- (Educație): membru al consiliului director al IRSCA Gifted Education;
- (Educație): membru fondator al ARBGF (Asociația Română a Bursierilor Guvernului francez);
- (Caritate): Fost membru al Rotary Club Bucharest Triumph (2009-2014)
Inițiative antreprenoriale
Co-fondator al RISE Consortium https://www.riseconsortium.com/ - iulie 2017
Fondator al S.C. Orbis Conecto S.R.L. - Ianuarie 2014
Co-fondator și vicepreședinte al Camerei bilaterale România - Cuba - octombrie 2011
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