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CURRICULUM VITAE                                                 
 
 
 
INFORMAȚII PERSONALE 
 

Prenumele și numele  CRISTIAN GHINEA 
Adresa de e-mail  cristian@cristianghinea.ro 

Naționalitatea  Română 
 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
 
 
 

• Datele   Decembrie 2020 – septembrie 2021 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

• Denumirea angajatorului  Guvernul României, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

• Datele   iulie 2019 – decembrie 2020 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Europarlamentar USR PLUS, Renew Europe Group 

Vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională  
Membru al Comisiei pentru Control Bugetar 
Membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Membru al Delegației pentru Republica Moldova 

• Denumirea angajatorului  Parlamentul European 
 

• Datele   decembrie 2016 – iunie 2019 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Deputat USR  

Membru în Comisia pentru Afaceri Europene 
• Denumirea angajatorului  Camera Deputaților, Parlamentul României 

 
• Datele  aprilie 2016 – octombrie 2016 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Ministru al Fondurilor Europene  

• Denumirea angajatorului  Guvernul României, Ministerul Fondurilor Europene  
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• Datele   decembrie 2015 – aprilie 2016 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Consilier de Stat pentru Afaceri Europene  

• Denumirea angajatorului  Guvernul României, Cancelaria Prim–Ministrului 
 

• Datele  ianuarie 2009 – octombrie 2015 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Membru fondator și Director 

• Principalele activități și 
responsabilități 

 Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)  este un think – tank 
dedicat UE care funcționează în România și Republica Moldova 
(www.crpe.ro). Are drept obiectiv sporirea rolului României ca membru 
responsabil al UE. Domeniile principale de politici acoperite de CRPE 
sunt politicile anticorupție, Parteneriatul Estic și agricultura. Am 
înființat CRPE în 2009 și l-am lăsat în 2015, când am început să lucrez 
pentru Guvernul României. Când am părăsit organizația, era unul dintre 
cele mai prestigioase think-tank-uri din România, cu o echipă de 12 
persoane. CRPE continuă să funcționeze și să activeze cu succes. 
 

• Denumirea angajatorului  Centrul Român pentru Politici Europene 
www.crpe.ro   

• Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate 

 Think-Tank 

 
• Datele   1998 – 2015 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Editorialist 

• Principalele activități și 
responsabilități 

 Dilema Veche este una dintre cele mai prestigioase reviste din România. 
Am scris o rubrică săptămânală centrată pe dezbateri intelectuale, 
sociale și europene. 

• Denumirea angajatorului  Dilema Veche – publicație săptămânală 
www.dilemaveche.ro 

 
COLABORĂRI ȘI CONSULTANȚĂ – SELECȚIE 
 

• Datele   noiembrie 2013 – noiembrie 2014 
• Ocupația sau poziția 

ocupată 
 Coordonator de proiect: “Indexul Sustenabilității Direcției 

Naționale Anticorupție”  
• Principalele 

activități și 
responsabilități 

 Am coordonat cercetarea pentru raportul inovator "INDEXUL 
Sustenabilității al Direcției Naționale Anticorupție (DNA)", un raport 
care are ca scop să ofere societății civile, instituțiilor judiciare și tuturor 
părților interesate relevante un instrument anual de evaluare și 
monitorizare a vulnerabilităților și amenințărilor cu care se confruntă 
organismele anticorupție din România.  

• Denumirea angajatorului 
și donatorului 

 Centrul Român pentru Politici Europene / Fundația Konrad Adenauer și 
Ambasada Marii Britanii în România 
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• Datele   martie – iunie 2013 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Expert: „Evaluarea capacității Comisiei Naționale de Integritate ", 
Republica Moldova 

• Principalele 
activități și 

responsabilități 

 Am evaluat capacitatea Comisiei Naționale de Integritate (CNI), o nouă 
instituție creată în Moldova, pentru a aborda problemele de integritate. 
Evaluarea mea a cuprins necesitățile de asistență ale CNI și este 
utilizată în prezent de către comunitatea donatorilor din Moldova pentru 
a prioritiza asistența instituției.  

• Denumirea angajatorului și 
donatorului 

 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) 

 
• Datele   ianuarie 2010 – februarie 2011 

• Ocupația sau poziția 
ocupată  

 Expert în politici anticorupție  

• Principalele activități și 
responsabilități 

 Evaluarea mecanismului de cooperare și verificare (MCV) în 
domeniul Justiției - un proiect care a analizat rezultatele mecanismului 
în România. Am coordonat echipa de cercetare.  

• Denumirea angajatorului și 
donatorului 

 Centrul Român pentru Politici Europene, în parteneriat cu Societatea 
Academică din România (SAR)   

 
• Datele   februarie 2010 – decembrie 2010 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Expert în Politici UE. Expert cheie Moldova  

• Principalele 
activități și 

responsabilități 

 Responsabil pentru coordonarea proiectului "Parteneriatul România-
Moldova pentru integrarea în UE". Proiectul a oferit expertiză 
guvernelor României și Moldovei în vederea implementării unor 
proiecte comune menite să aducă Moldova mai aproape de UE. 

• Denumirea angajatorului 
și donatorului 

 Centrul Român pentru Politici Europene / Soros Foundation 
  

 
• Datele   septembrie 2004 – septembrie 2006 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Coordonator de proiect 

• Principalele 
activități și 

responsabilități 

 Cenzura financiară în România "a fost un proiect de cercetare finanțat de 
Open Society Justice Initiative, care urmărea să studieze modul în care 
instituțiile cheltuiesc banii publici. Ca rezultat, am reușit să convingem 
Guvernul României să adopte o lege specială care să reglementeze 
această problemă. A doua fază a proiectului a inclus instruiri speciale 
pentru funcționarii români care implementează noua legislație în 
sistemul de achiziții publice”.  

• Denumirea angajatorului  Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) 
 

• Datele   ianuarie 2002 – februarie 2003 
• Ocupația sau poziția  Coordonator de program 
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ocupată 
• Principalele 

activități și 
responsabilități 

 Responsabil pentru proiecte de Transparență și Responsabilitate  

• Denumirea angajatorului  Societatea Academică din România (SAR) 
  

 
• Datele   2000 – 2002 

• Ocupația sau poziția 
ocupată 

 Asistent de cercetare pentru Early Warning Reports (EWR), 
România  

• Principalele 
activități și 

responsabilități  

 EWR sunt rapoarte editate de către Societatea Academică Română 
pentru Dezvoltarea Națiunilor Unite. 

• Denumirea angajatorului  Societatea Academică din România (SAR) 
  

 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

• Datele  2007 – 2008 
• Calificarea obținută   Master în "Politică și guvernare în UE" 

Câștigător al unei burse Chevening, acordată de guvernul britanic 
tinerilor cu potențial de lider.  
Am absolvit cu mențiunea “Graduated with merits” 

• Denumirea organizației de 
educație sau formare  

 London School of Economics and Political Science (LSE) 
Disertație: "Eficacitatea condiționalităților anticorupție ale UE în 
România". 

 
• Datele  1996-2000 

• Calificarea obținută   Facultatea de Științe Politice, Studii de licență 
• Denumirea organizației de 

educație sau formare 
 Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) 

 
• Datele. Bursă de studii pe 

termen scurt 
 iunie – iulie 2006 

European Marshall Memorial Fellow 
• Denumirea organizației de 

educație sau formare  
 The German Marshall Fund of the Unites States (GMF) 

 
PUBLICAȚII – SELECȚIE 
 

Titul Anul 
“Eu votez DNA! De ce merită să apărăm instituțiile anticorupție” Editura Humanitas 2012 
“Struggling with Media Capture: Romania” 
coautor, publicat în Palgrave Macmillan, secțiunea “Understanding Media Policies. A 
European Perspective” 

2012 

“EU Approach to Justice Reform in Eastern and South-Eastern Europe. Case studies: 2011 
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Romania, Republic of Moldova, Ukraine, Croatia and Macedonia 
Editor CRPE  
“Politica româneasca de redobândire a cetățeniei în comparație cu alte state din UE” 
coautor, Soros Foundation Romania 2011 

“Moldova. La răscruce”  
coautor, Soros Foundation Romania  2009 
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