ANEXA 9: FORMULAR CV – Formular electronic

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

JITĂREANU, SERGIU IULIAN
Şoseaua Rediu, nr. 6°, bloc 482E, sc. D, et. 8, ap. 33, IASI
ROMANIA

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat
Domeniul ocupaţional

sergiuj1975@yahoo.com ; sergiuj@univagro-iasi.ro;
sergiu.jitareanu@apia.org.ro
romana
04/07/1975
M
Director executiv
Functionar public

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul/sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul/sectorul de activitate
Perioada

august 2008-prezent
Director executiv adjunct
Coordonarea Centrului Judetean A.P.I.A. Iaşi
Primirea cererilor de subventii, controlul acestora, supravegere sistemului I.T.
Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Iaşi
Acordarea de subventii in agricultură
august.2006-august.2008
Sef serviciu
Coordonarea serviciului Controale pe teren
Verificare in teren a exploataţiilor agricole
Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Iaşi
Acordarea de subventii in agricultură
1999-2006

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar, asistent universitar,

Activităţi şi responsabilităţi

coordonarea cercurilor ştiiţifice studenţesti

principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul/sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Efectuarea de lucrări practice şi de proiect, cu studenţii anilor III şi IV de la
Facultatea de Agricultură, Specializările Agricultură şi Inginerie Economică şi ai
anului III de la Facultatea de Horticultură
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi
Invatamant superior
martie 1999 – septembrie 1999
Inspector debutant

Activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul/sectorul de activitate

Consultanta producatorilor agricoli, fond funciar
Direcţia Generală pentru Agricultură Maramureş
agricol

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

1999-2000
Diploma de studii postuniversitare de specializare
“Manager agricol”
Management in agricultură; Marketingul produselor agricole
organizarea, conducerea si optimizarea activităţilor specifice producţiei
agricole
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi

învăţământ/furnizorului de formare

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

studii postuniversitare de specializare
1999-2000
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea
personalului didactic
Psihologie scolara, metodica
Predarea in invatanantul superior
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi

învăţământ/furnizorului de formare

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

studii universitare
1994-1999
Inginer agronom / Diploma de inginer
Botanică; Fiziologia plantelor; Topografie si cartografie; Pedologie;
Agrotehnica; Agrochimie; Îmbunătăţiri funciare; Irigarea culturilor; Producerea
si pastrarea furajelor; Ameliorarea plantelor; Contabilitate; Management si
Marketing.
managementul producţiei agricole
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi

învăţământ/furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională
sau internationala
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza
Limba franceza

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de

studii universitare de licenţă

limba română
engleză, franceză – bine;
Vorbire

Înţelegere

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs
oral

Exprimare scrisă

B2

B2

B2

B1

B1

B2

B2

B2

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine
Comunicare, integrare, colaborare, responsabilitate, respect reciproc
schimbarea locurilor de muncă, lucrul in colective diferite
Coordonarea activităţii unui colectiv, gestionarea de resurse,
planificarea si realizarea unor activităţi –asistent universitar, sef de
serviciu, director executiv adjunct
desfasurarea activităţilor specifice de control a subventiilor acordate
producatorilor agricoli
Utilizator PC / Microsoft Office - Word, Excel, Power Point; Internet

utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe
1.
2.
3.
4.

Consultanţă în domeniul imbunataţiri funciare, irigarea culturilor
agricole
Deţin permis de conducere categoria B, din 1997.
Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
Diploma de studii postuniversitare de specializare
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea
personalului didactic
Diploma de Inginer
Diploma de Bacalaureat

