Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

TANASĂ LUCIAN

Adresă

Str. Constantin Langa, nr. 35, casa 7, ap.1, localitatea Miroslava, jud. Iasi

Telefon

0734.124.764

E-mail(uri)
www

lucian.tanasa@gmail.com, luciantanasa@ices.acadiasi.ro, lucitan2662@yahoo.com
http://ices.acadiasi.ro/ro/lucian-tanasa
http://luciantanasa.rdrp.ro/

Naţionalitate

Română

Data naşterii

6 Martie 1981, Piatra-Neamț

Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Masculin
Cercetare

Experienţa profesională
Perioada

- 2016 – Prezent
- 2011 - 2016
- 2007 – 2011

Funcţia sau postul ocupat

- Cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi
Sociale „Gh. Zane”
- Cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi
Sociale „Gh. Zane”
- Asistent de cercetare în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi
Sociale „Gh. Zane”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Participare la programele şi proiectele de cercetare sau la granturile de cercetare
- Cercetări privind valorificarea potenţialului economic tradiţional local şi regional din mediul rural
- Strategii şi politici de dezvoltare rurală
- Lanțuri agroalimentare scurte de aprovizionare, turism rural, marketing turistic, cicloturism
- Concepere şi implementare proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale

Numele şi adresa angajatorului

- Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, str. T.
Codrescu, nr. 2, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

- cercetare fundamentală
Iunie 2017 – prezent

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător în economie agroalimentară în cadrul proiectului „Monitorizare a activităţii Unității Pilot de
Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, în sezonul activ 2017”
Activităţi şi responsabilităţi - Monitorizare activitate UPCCG Prahova
principale - Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate
- Prelucrare date
Numele şi adresa angajatorului -Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate
Perioada

Iunie 2017 – prezent

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător în economie agroalimentară în cadrul proiectului „Monitorizare a activităţii Unității de Combatere
a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, în sezonul activ 2017”
Activităţi şi responsabilităţi - Monitorizare activitate Grup de Combatere Panciu și Grup de Combatere Vrancea Sud
principale - Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate
- Prelucrare date
Numele şi adresa angajatorului -Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate
Perioada

Iunie 2017 – prezent

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător în economie agroalimentară în cadrul proiectului „Monitorizare a activităţii Unității de Combatere
a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, în sezonul activ 2017”
Activităţi şi responsabilităţi - Monitorizare activitate Grup de Combatere Cotnari și Grup de Combatere Huși
principale - Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate
- Prelucrare date
Numele şi adresa angajatorului -Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate
Perioada

Aprilie 2017 - prezent

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător post-doctorat în cadrul proiectului „Efectele economice și sociale ale emigrației forței de muncă
de înaltă calificare din România”, PN-II-RU-TE-2014-4-1584, UEFISCDI
Activităţi şi responsabilităţi - Cercetare în domeniul migrației medicilor români
principale - Prelucrare baze de date
Numele şi adresa angajatorului -Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate
Perioada

2016

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător în economie agroalimentară în cadrul proiectului „Monitorizare a activităţii Unității de Combatere
a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, în sezonul activ 2016”
Activităţi şi responsabilităţi - Monitorizare activitate UCCG Cotnari
principale - Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate
- Prelucrare date
Numele şi adresa angajatorului -Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate
Perioada

2016

Funcţia sau postul ocupat -Cercetător în economie agroalimentară în cadrul proiectului „Monitorizare a activităţii Unității Pilot de
Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, în sezonul activ 2016”
Activităţi şi responsabilităţi - Monitorizare activitate Unitate Pilot Prahova
principale - Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate
- Prelucrare date
Numele şi adresa angajatorului -Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de -cercetare
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Mai 2014 – Septembrie 2015
- Bursier postdoctorat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 „Inovare şi dezvoltare în
structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)” cu
proiectul individual de cercetare ”Lanțul logistic agroalimentar scurt - element inovator în dezvoltarea
turismului rural românesc în contextul crizei economice actuale de pe piețele emergente”
- Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, str. T.
Codrescu, nr. 2, Iaşi
- cercetare fundamentală
Noiembrie 2012 - Ianuarie 2013

Funcţia sau postul ocupat

- Expert senior (Trainer și consultant) în cadrul proiectului “Rural Economic Education and
Development”(REED), Finanțator: Fundația Româno-Americană (RAF). Beneficiar proiect: Centrul pentru
Educație Economică şi Dezvoltare din Romania (CEED). Locaţii: Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și
Centru – Câmpulung Moldovenesc (SV), Târgu-Frumos (IS, Roman (NT), Matca (GL), Ditrău (HR)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- activitate de instruire, training și servicii de consultanță grupului-țintă

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Centrul pentru Educatie Economica şi Dezvoltare din Romania (CEED)
- instruire și consultanță în domeniul dezvoltării rurale
Octombrie 2011 – August 2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert non-cheie (Trainer, consultant) proiect POS – DRU nr. 92/3.1/S/62384, “Întreprinzător în Mileniul
Trei”. Beneficiar proiect: Centrul pentru Educatie Economica şi Dezvoltare din Romania în parteneriat cu
SC MBM SOFTWARE SRL . Cursuri: management antreprenorial. Locaţii: Regiunea de Dezvoltare NordEst, municipiile Iași (IS), Bacău (BC), Piatra-Neamț (NT), Suceava (SV).

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- activitate de instruire, training și servicii de consultanță grupului-țintă

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Centrul pentru Educatie Economica şi Dezvoltare din Romania (CEED)
- instruire și consultanță în domeniul dezvoltării antreprenoriale
2011

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea capabilităţii de
combatere a căderilor de grindină şi extindere a domeniilor de activitate pentru intervenţii active în
atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare MOLDOVA şi Punctul de comandă al
Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1, cu grupurile de combatere din structură.
Reactualizare.”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Raportări științifice și financiare
- Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Cercetare fundamentală
2010

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Monitorizarea activităţii privind combaterea căderilor de grindină
în arealul protejat de Grupul de combatere Cotnari, jud. Iaşi, realizat de Unitatea de Combatere a
Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, pentru anul 2011”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- Raportări științifice și financiare
- Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Cercetare fundamentală
Septembrie 2009 – Martie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert non-cheie (Trainer, consultant) proiect POS – DRU nr. 1/6/6.3/S/2, “Un viitor mai bun pentru
femei”. Beneficiar proiect: SC DEPRO Inovație SRL în parteneriat cu Centrul pentru Educație Economică
şi Dezvoltare din Romania (CEED) și Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). Curs certificat
CNFPA: Manager de proiect, curs non-CNFPA: management antreprenorial. Locaţii: Regiunile de
Dezvoltare Nord-Est și Centru, mun. Suceava (SV), loc. Cotârgași (SV), mun. Botoșani (BT), mun.
Târnăveni, jud. Mureş.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- activitate de instruire, training și servicii de consultanță grupului-țintă

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Centrul pentru Educatie Economica şi Dezvoltare din Romania (CEED)
- instruire și consultanță în domeniul dezvoltării antreprenoriale

Perioada

-

2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Modele economico-sociale de atenuare a inegalităţilor din
mediul rural în profil regional” - MESAIR

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Cercetare ştiinţifică privind inegalităţile din mediul rural
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare fundamentală

Perioada

-

2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului ”Model funcţional de estimare a
dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural” - DALFI

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Cercetare ştiinţifică privind forţa de muncă din mediul rural
Raportări financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare fundamentală

Perioada

Septembrie 2008 – Ianuarie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător în cadrul proiectului „Studiu de fezabilitate pentru Centrul Zonal de Coordonare Moldova și
punct de Comandă al Unitătii de Combatare a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Raportări științifice și financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Cercetare fundamentală
Septembrie 2008 – Ianuarie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător în cadrul proiectului “Studiu de fezabilitate pentru Puncte de lansare ale UCCG Moldova 1 Iași”
(DADR 6904)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului

Raportări științifice și financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Cercetare fundamentală
Septembrie 2008 – Ianuarie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător în cadrul proiectului “Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea capabilitățiii combaterilor
căderilor de grindină și extinderea domeniilor de activitate pentru intervenții active în atmosferă și
agricultura avansată a Centrului Zonal de Coordonare Moldova și Punct de Comandă al Unității
de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași. Obiectivul de investiții nr. 3”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Raportări științifice și financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Cercetare fundamentală
Septembrie 2007 – Septembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător expert în cadrul proiectului “Elaborarea și implementarea unor modele de exploatații apicole
viabile în contextul economice european” APIMODEL

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Raportări științifice și financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Cercetare fundamentală
August 2006 – Martie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător în cadrul proiectului “Promovarea convergentei regionale, modernizarea potențialului
știintific în domeniul dezvoltării rurale” – CEEX 124l01.08.2006

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Raportări științifice
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Cercetare fundamentală
2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător în cadrul proiectului DADR Vaslui 7038 cu titlul “Evaluarea prospectivă a dezvoltării economico
- sociale a spatiului rural din iudetul Vaslui”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Evaluare chestionare
Raportări financiare
Activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
Cercetare fundamentală
2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

-

Director department proiecte europene (2006 – 2007)
Colaborator concepere şi implementare proiecte europene (2007- 2008)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

responsabil concepere şi implementare proiecte europene beneficiari publici şi privaţi
activităţi de consultanţă de afaceri şi management

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SC T-BUSINESS GROUP SRL
-

Consultanţă de afaceri şi management

Perioada

2005 - 2006

Funcţia sau postul ocupat

Economist – consultant elaborare şi implementare proiecte europene preaderare

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

responsabil concepere şi implementare proiecte beneficiari privaţi
activităţi de consultanţă de afaceri şi management

SC KARACTER SRL
-

Consultanţă de afaceri şi management

Calificări cheie
Lista lucrărilor publicate
Experiență în implementarea
proiectelor de cercetare
științifică

1 carte de unic autor, peste 65 articole publicate, participarea la peste 45 manifestări științifice naționale și
internaționale (Profil Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Lucian_Tanasa)
Participare în echipa de implementare a 16 proiecte de cercetare științifică.

Experiență în conceperea și
implementarea proiectelor
de investiții publice/private

Peste 15 proiecte europene de dezvoltare rurală cu finanțare nerambursabilă pentru beneficiari
publici/privați

Activitate de instruire în
cadrul proiectelor cu
finanțare europeană

Senior-expert, expert-cheie, trainer și consultant în domeniul managementului proiectelor și
managementului antreprenorial în 2 proiecte europene POS-DRU (92/3.1/S/62384 și 1/6/6.3/S/2) și un
proiect finanțat de Fundația Româno-Americană (RAF).

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

2007 - 2012
Doctor în domeniul Agromonie
-

dezvoltare rurală
marketing şi management agricol
turism rural și marketing turistic

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
învăţământ / furnizorului de I.O.S.U.D.- Şcoala Doctorală
formare Facultatea de Agricultură
Specializarea: Managementul şi marketingul în agricultură
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitar – Studii postuniversitare
2005 - 2006
Diplomă de licenţă - economist
-

marketingul şi managementul întreprinderii

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Studii aprofundate: Crearea şi administrarea întreprinderii
Postuniversitar – Studii aprofundate
2003 - 2005
Diplomă de licenţă - economist

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

-

turism şi servicii
managementul proiectelor
managementul resurselor umane

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Domeniul: Turism şi servicii
Universitar – Facultate
2000 - 2003
Diplomă - economist
-

turism şi servicii
agroturism
management şi marketing turistic

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Colegiul de turism Piatra-Neamţ
Universitar – Colegiu
1996 - 2000
Diplomă de bacalaureat – Operator calculator
-

Matematică - informatică

Numele şi tipul instituţiei de Liceul de Informatică Piatra-Neamţ
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Preuniversitar – Liceu

Participări la cursuri de
formare şi vizite de lucru
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare

Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada

Decembrie 2012
Curs certificat CNFPA „Managementul proiectelor”, organizat de către Centrul pentru Educatie Economica
şi Dezvoltare din Romania, Bucureşti, România
12 – 16 Aprilie 2010
Sesiune de formare si de informare implementate prin proiectul “Sub-Măsura 431.1 Constructie
parteneriate public-private” ,Faza 1 “ Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea Programului Leader”
din cadrul PNDR 2007-2013. Consultant din partea GAL MOLDOPRUT, jud. Vaslui. Beneficiar: MAPDR,
Organizator: IDEL Romania, loc. Gura Humorului, jud. Suceava
Iulie – August 2010
Curs certificat CNFPA „Formare formator”, organizat de către Centrul pentru Educatie Economica şi
Dezvoltare din Romania, Bucureşti, România
5 - 6 Iunie 2009
“Connect, Innovate & Grow – How collaboration can drive business growth in changeling times”, A 3-a
Conferinţă Regională a organizaţiei CEED, Belgrad, Serbia
Iunie 2008

Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare
Perioada
Formare profesională,
consultanţă, cercetare

Expert consultant în cadrul sesiunii “Regional SAPARD Best Practices - A Guide For The Future IPARD
Usage” Skopje, Macedonia – prezentarea experienţei Programului SAPARD în România, perioada 20002008, organizat de către CEED Macedonia.
19 - 29 Aprilie 2007
Vizită de lucru în Irlanda pentru pregătirea consultanţilor în accesarea fondurilor europene 2007-2013,
organizată de către USAID/USDA. Experienţa Irlandei în Programul Leader şi accesarea altor fonduri
europene – NDP (Planul Național de Dezvoltare)
21 – 23 Februarie 2007
“Finanţarea UE şi oportunităţile de afaceri pentru mediul rural românesc – abordări practice”, organizat de
către USAID, în cadrul Programului de Dezvoltare a Liderilor Rurali (PDLR), cu sprijinul Center for
Entrepreneurship and Executive Development (CEED) Bucureşti, România
Noiembrie – Decembrie 2006
Programul Regional de Instruire pentru Tinerii Consultanţi „Accesul la surse europene de asistenţă
financiară pentru dezvoltare rurală” , organizat de către Centrul pentru Educatie Economica şi Dezvoltare
din Romania cu sprijinul USAID - Noiembrie 2006, Iaşi, România

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Română
Engleză, franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

B2

B1

B2

B2

Limba franceză

B2

B2

B2

B1

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

- Spirit de echipă, sociabil, proactiv

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Bun organizator, strateg
Abilităţi de comunicare şi managementul proiectelor
Calităţi în planificarea, administrarea şi implementarea proiectelor
Capacitate de organizare şi de luare de decizii
Abilităţi în gândire şi creativitate

Competenţe şi aptitudini
tehnice

-

Cunoştinţe de folosire a întregului echipament necesar pentru organizarea unui curs
Competenţe în tehnici de formare, dezvoltarea de planuri de formare şi planificare strategică

Competenţe şi aptitudini de Cunoştinţe nivel avansat de utilizare a pachetului Microsoft Office şi al bazelor de date:
utilizare a calculatorului - MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project
- Grafică: Corel, Adobe
- Navigare internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila FireFox, Safari, Opera)
- Cunoştinţe primare de programare -Turbo Pascal, C++, Visual Fox
Competenţe şi aptitudini
artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

-

Alte informații

-

Membru fondator al Platformei de cercetare RDRP - RURAL DEVELOPMENT RESEARCH
PLATFORM (http://rdrp.acadiasi.org/, http://rdrp.ro/prezentare/)

Membru în asociații
profesionale

-

Data,
01.02.2018

Membru în Asociația ECORURALIS din anul 2015;
Membru în COMITETUL ROMÂN PENTRU ISTORIA SI FILOSOFIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII,
Academia Română, Filiala Iaşi din anul 2014;
Membru în ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ECONOMIE RURALĂ ŞI AGROALIMENTARĂ„VIRGIL
MADGEARU” din anul 2015;
Membru în SOCIETATEA DE ISTORIE ȘI RETROLOGIE ARARĂ DIN ROMÂNIA (SIRAR) din anul
2010.
Semnătura,

