Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Viorel ALISTAR

Adresa

Comuna Tămaşi, judeţul Bacău

Telefon

0234.225084

Fax

-

E-mail

-

Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil:

0744623157

Română
23.03. 1955
Masculin

Locul de muncă vizat / Aria Susţinerea tezei de doctorat
ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2001 - 2005
Director, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bacău
Activităţi manageriale, administrative si de consultanţă în agricultură (formare profesionala, organizare
de demonstratii in fermel agricole, organizare de Simpozioane şi Seminarii tematice, elaborare de
proiecte SAPARD, ş.a.)
Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) Bucureşti
Agricultură
1981-1990; 1990-1991; 1991-2001; 2005-2008
Inginer şef fermă legumicolă; primar; manager Societate Comercială privată legumicolă
Coordonare, monitorizare activităţi tehnico-economice din cadrul fermei şi Societăţii Comerciale cu
profil legumicol
Trustul Horticulturii Bacău (1981-1990); Primăria Tămaşi ; S.A. AGROLEG Tămaşi
Agricultură – sector Horticultură : legumicultură

Educaţie şi formare
Perioada

1976-1981

Calificarea / diploma obţinută

Inginer horticultor

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Legumicultură, Viticultura, Pomicultura, Mecanizare, Economie agrară, Contabilitate, Organizare şi
conducerea unităţilor horti-viticole

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi/ Facultatea de
Horticultură

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
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Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba franceză

Franceza
Comprehensiune
Abilităţi de ascultare
bine

Vorbit

Abilităţi de citire
bine

Interacţiune
bine

Scris
Exprimare
bine

bine

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Competenţe manageriale, inginereşti şi abilităţi de lucru în echipă cu oamenii. Au fost fost dobândite
în activitatea de producţie la nivelul fermei legumicole, în timpul mandatului de Primar al comunei
Tămaşi, jud. Bacău, în calitate de Director al OJCA Bacău şi de maneger al S.A. AGROLEG Tămaşi.
Foarte bun organizator al activităţilor de producţie, economice şi de valorificare a producţiei.
Experienţă dobândită în cadrul funcţiilor ocupate în perioada 1981 - în prezent
Organizare de loturi demonstrative, câmp experimental, expoziţii, foarte bun tehnolog
Competent în utilizarea programelor Microsoft Office (Word)

Permis de conducere auto categoriile B .

Informaţii suplimentare Persoane de contact, referinţe : Ing. Burlui Ghiţă, Ing. Melinte Ion, Ing. Viziteu Constantin
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