
VORBITORII PRINCIPALI 
 

Ray Shostak, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic 
fost director al Unităţii de Implementare sub conducerea Primului Ministru al 
Regatului Unit 
Regatul Unit 
 
Dl. Ray Shostak, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, este recunoscut pe plan 

internaţional ca expert în domeniul educaţiei şi al performanţelor structurilor guvernamentale. Domnia sa a fost şi 
director al Unităţii de Implementare aflată sub conducerea Primului Ministru, Director General al Departamentului de 
Management al Performanţei, şi membru al consiliului de administraţie al Trezoreriei Maiestăţii Sale între 2007 şi 2011. 
În trecut, Ray a fost şi Director al Serviciilor Publice în cadrul Trezoreriei Maiestăţii Sale, având sarcina coordonării a 
numeroase servicii publice şi probleme legate de controlul cheltuielilor, inclusiv reforme ale cadrului de aplicare a 
contractelor de servicii publice, crearea unui nou cadru de performanţă pentru structurile autorităţilor locale, precum şi a 
unei varietăţi de proiecte interne şi interguvernamentale (inclusiv crearea de politici publice şi evaluarea reformelor din 
domenii de îngrijire a copiilor, educaţie, tineret, reforma locuinţelor şi a proceselor de planificare, organizarea jocurilor 
olimpice găzduite de Marea Britanie, inspecţii privind serviciile publice). 

Recent, Ray s-a axat, în special, pe sprijinirea guvernelor din sistemele în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți 
serviciile publice, performanţele acestora, şi calcularea bugetelor în funcţie de performanţele avute în vedere. Activitatea 
sa include diverse colaborări cu Banca Mondială, Banca de Dezvoltare Inter-Americană, GIZ, FMI, sau chiar activităţi 
derulate direct pentru autorităţile anumitor ţări. 

 

Stefan Kiss 
Director al Departamentului de Politici Structurale şi de Cheltuieli  
Ministerul Finanţelor, Slovacia 

Dl. Stefan Kiss este directorul adjunct al Institutului pentru Politici Publice Financiare (Institute for 
Financial Policy – IFP) şi şef de departament în cadrul acestui institut, care este principalul organism 

analitic din cadrul Ministerului Finanţelor Republicii Slovace (MoF). Printre responsabilităţile principale care îi revin se 
numără realizarea de analize şi formularea unor recomandări de politici publice pentru sectoare cum ar fi piaţa muncii, 
educaţia, inovaţia, sănătatea, energia şi antreprenoriatul, precum şi interacţiunea acestora cu economia şi cu finanţele 
publice. Este responsabil cu întocmirea Programului de Reformare Naţională – strategie guvernamentală în domeniul 
politicilor publice economice. Este membru al Comitetului de Politici Publice Economice din cadrul Consiliului pentru 
Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene. Înainte de a obţine postul din cadrul Ministerului Finanţelor, a lucrat 
ca jurnalist economic. Stefan a absolvit Universitatea Erasmus din Rotterdam, urmând un profil economic. 

 
 
Frederic Martin 
Unul dintre fondatorii şi preşedinţii IDEA International, Canada 
 
Dl. Frederic Martin are 32 de ani de experienţă profesională, acumulată în 38 de ţări 
industrializate sau aflate în curs de dezvoltare. Activitatea sa constă în acordarea de asistenţă 
structurilor guvernamentale şi sectorului public pentru a implementa un management 

orientat pe rezultate, în special printr-o planificare strategică, organizarea bugetului în funcţie de rezultatele scontate, 
reforme în domeniul finanţelor publice, şi monitorizarea şi evaluarea orientate pe rezultate. A predat la Universitatea 



Laval din Quebec timp de 18 ani, unde a fost atât profesor, cât şi şef al catedrei de Dezvoltare Internaţională. Este unul 
dintre fondatorii Institutului pentru Dezvoltarea Economiei şi a Administraţiei (IDEA International), înfiinţat în 1997, şi 
este şi unul dintre cei doi preşedinţi ai Institutului. A făcut parte şi din consiliul de administraţie al Asociaţiei 
Internaţionale pentru Dezvoltare şi Evaluare (IDEAS) între 2008 şi 2013. Este autor şi co-autor a peste 115 publicaţii şi 55 
prezentări. Dl. Martin are doctoratul în Economie Agricolă, obţinut la Universitatea Michigan din Statele Unite ale 
Americii. 
 
 
 

 

Ioana Stan 
Expert M&E  
AAM Consulting, Ungaria 

Dra. Ioana Stan are o experienţă de peste 7 ani în managementul proiectelor, dezvoltarea 
capacităţilor instituţionale, evaluare şi analiză a politicilor publice în cadrul proiectelor derulate de 

Comisia Europeană şi de Banca Mondială cu administraţia publică din România. În prezent, este manager de proiect în 
cadrul companiei AAM Management Information Consulting, o companie de consultanţă din Ungaria, şi coordonează 
numeroase proiecte ce au ca scop întărirea centrului guvernului sau a randamentului ministerelor de linie. Printre acestea 
se numără „Monitorizarea şi evaluarea reformelor structurale în România” (asistenţă tehnică pentru Secretariatul General 
al Guvernului), „Dezvoltarea capacităţii de evaluare a Unităţii de Evaluare din cadrul Autorităţii de Management pentru 
Programul Operațional Regional” (asistenţă tehnică pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), 
„Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor anti-corupţie din cadrul SNA 2012-2015 la 
nivelul administraţiei publice locale” (asistenţă tehnică pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei 
Publice), „Evaluarea Impactului Programului Operaţional Regional” (asistenţă tehnică pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice). 
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