Numele: BĂDOIU
Prenumele: Cătălina
Vârsta: 35
Funcția ocupată în prezent: Consultant - Facilitator Proiect Rose-Banca Mondială
Instituția: Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice
Formator din: 2010
Formator Faxmedia din: 2012

Descriere personală
Bună ziua,
Sunt Cătalina BĂDOIU - formator, manager de proiect, evaluator de proiecte cu
acreditare A.N.C.. În prezent activez pe mai multe direcții: Consultant program Rose la
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice & Banca Mondială, antreprenor la
Katalyv Group, Manager informații în Afaceri la Asociația Atitudini și Alternative.
Am o experiență de peste 10 ani în activitatea de formare în invatamantul
preuniversitar și în formarea adulților. Printre cursurile pe care le susțin se numară: Manager
de proiect, Managementul documentelor, Formator , Expert accesare fonduri structurale și
de coeziune europene, Comunicare și negociere, Competențe antreprenoriale,
Managementul carierei etc, sesiuni de instruire furnizate atât tinerilor, cât și reprezentanților
din administrația publică și mediul de afaceri.
Experiența mi-a fost îmbogățită și prin poziția de Expert organizator al activității de
formare în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, proiect “Ruraltin-Servicii
integrate și personalizate pentru tinerii din mediul rural”, acolo unde am intrat în contact cu
toate etapele de cooordonare a formarii, dar și prin alte colaborari în proiecte europene cu
instituții publice, cum ar fi: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Centrul Regional
de Formare în Administrația Publică București etc.
Alte certificari: Curs Scriere Proiecte, Scrierea propunerilor de finanțare în Context
TIA, Management de proiect- Youth in action, „Le financement de project d’envergure
regionale, nationale et europeenne: limittes et opportunites du parteneriat public/ prive” –
Institutul European Român, Certificat Youthpass- Young Initiatives etc. În 2012 am participat
la „The 50th Graduate Study Programme” organizat de O.N.U., tema programului fiind
„Opportunities and challenges in a word of 7 billion”, Working group ”United Nations
Population Fund” (U.N.F.P.A.). Totodată, am studiat “Managementul schimbarii” la Essec
International Business School, Paris (stage doctoral P.O.S.D.R.U.).
Sunt licențiată a Facultății de Științe Economice, cu Masterat în Management Bancar
și în Asigurări, specializarea Economie Internațională și Afaceri Europene, în prezent
doctorand A.S.E. București și Universite Lille 1 (Franța) în Economie și Afaceri
Internaționale.
Este o onoare să fac parte, încă din anul 2012, din echipa de traineri cu care
colaborează Faxmedia dar și o plăcere să particip la cursuri – consider că și lectorul are tot
timpul cîte ceva de învățat.

