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Descriere personală
Este dublu licențiat (sociologie și administrație publică) și activează de peste 10 ani în domeniul
elaborării politicilor, strategiilor și studiilor dedicate dezvoltării instituționale și locale. Ca facilitator comunitar
(1999) are expertiză în domeniul facilitării și evaluării dezvoltării locale. Are o vastă experienta in
implementarea proiectelor cu finanțare europeană (POSDRU, POCA), națională și Grant-uri SEE 2009-2014,
ocupând pozițiile de expert sociolog, moderator, consultant, facilitator comunitar sau formator, după caz.
Ca expert sociolog a fost implicat atât în cercetări cantitative (construcția metodologiei, inclusiv
eșantionare, elaborarea și gestionarea bazei de date, coordonarea operatorilor, prelucrarea datelor și
elaborarea raportului de cercetare), cât și calitative (analiza participativă a nevoilor comunitare, moderare
focus-grup etc., acestea fiind precedate de elaborarea metodologiilor și instrumentelor specifice). Nu în ultimul
rând, toate proiectele în care a fost implicat a presupus activități complexe în cadrul unei echipe de experți,
demonstrând astfel abilitățile și profilul dezirabil derulării muncii în echipă.
Absolvent totodată a două programe de masterat în domeniile administrație publică și comunicare și
relații publice, Victor a contribuit direct la dezvoltarea comunitară prin elaborarea a numeroase strategii și
politici publice, dar și formarea și incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, facilitarea schimburilor de bune
practici între partenerii sau beneficiarii cu care a lucrat, având capabilitățile necesare oferirii de suport în tot
ceea ce înseamnă, în sens larg, dezvoltare socială și instituțională.
Formator certificat ANC, Victor a susținut peste 40 de sesiuni de instruire în domeniile: managementul
administrației publice, anticorupție, antifraudă, strategii de dezvoltare locală, management de proiect,
comunicare, negociere, mediere, incluziune socială, planificare strategică etc. Activitatea pedagogică a fost
imbogățită prin furnizarea unor cursuri pentru tineri (educație non-fomală, dezvoltare personală) și studenți
(educație formală- fost profesor asociat în cadrul SNSPA).
Deși este beneficiar al unei experiențe impresionante și o bogată instruire, certificată în țară și
străinătate, Victor consideră că «Dincolo de „bagajul” obținut (o carieră construită „cărămidă cu cărămidă” –
fără a sări etape în parcursul profesional), adevăratul câștig este reprezentat de reușita facilitării schimburilor
de bune practici între partenerii sau beneficiarii cu care am lucrat. Nu este vorba numai de legătură emoțională,
ci de un rezultat calitativ - servicii/ instrumente livrate, ce contribuie efectiv la dezvoltare (instituțională,
comunitară și, nu în ultimul rând, personală). Pentru că finalmente, utilitatea unei intervenții sociale sau a unei
politici publice depinde de măsura în care oamenii cu care am construit echipe au reușit ulterior să-și identifice
direcții și alternative fiabile, care să producă o schimbare sustenabilă.»

