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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ROBU ALEXANDRU DRAGOȘ 
Adresă Iaşi, Bd. Dacia nr. 32, bl. SC8, et. 2, ap. 5, jud. Iași 

Telefon 
Fax 

0740 243 184 
0332 425 374 

  

E-mail alexandru.robu@consolvo.ro; robu_dragos@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24.01.1986 

Sex Bărbătesc 

  

Experienţa profesională  

Perioada 01.02.2005 – 28.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- relaționarea, negocierea și ajustarea condițiilor contractuale cu furnizorii organizației 
reprezentând interesele financiare ale acesteia; 

- menținerea, actualizarea și utilizarea bazei de date cu colaboratorii și clienții 
organizației; 

- realizarea designului proiectelor de finanțare (cercetări pentru justificarea necesității 
proiectelor); 

- implicare în strângerea datelor pentru cercetarea primară, procesarea, analiza și 
interpretarea datelor, includerea lor în proiectele de finanțare; 

- asistență în realizarea activităților cuprinse în programul de implementare a proiectelor; 
- realizarea aprovizionării cu materiale auxiliare necesare funcționării organizației. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația ”Centrul de Dezvoltare Comunitară” Iași 
Iași, Str. Barbu Lautaru nr. 48A, jud. Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Întocmire și implementare proiecte de dezvoltare pentru comunitate 

  

Perioada 01.04.2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- administrarea veniturilor și cheltuielilor societății; 
- activități de elaborare și design a proiectelor de finanțare: întocmire cereri de finanțare, 

secțiune economică și tehnică studii de fezabilitate, elaborare memorii justificative, 
previziuni financiare pentru evoluția investiției; 

- asistență în obținerea documentelor justificative și întocmirea dosarelor de finanțare; 
- asistență în implementarea proiectelor de finanțare: întocmire documentații de achiziții 

și cereri de plată; 
- identificarea de noi potențiali clienți, relaționarea, negocierea și incheierea contractelor 

cu aceștia; 
- relaționarea, negocierea și ajustarea condițiilor contractuale cu furnizorii societății 

reprezentând interesele financiare ale acesteia; 
- asigurarea aprovizionării cu materiale auxiliare necesare funcționării organizației. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CONSOLVO S.R.L. 
Iași, Str. Niciman nr. 6, et. 2, jud. Iași. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități de consultanță pentru afaceri și management, realizare și implementare proiecte de 
finanțare 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2008 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode moderne de cercetare, Managementul proiectelor, Marketing agroalimentar; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 
Facultatea de Agricultură 
Doctorat cu specializarea ”Management și marketing în agricultură” 

  

Perioada 2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Masterat în ”Tehnologia și controlul calității băuturilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislația băuturilor, Tehnologia vinurilor speciale, Tehnologia distilatelor, Analiza si controlul 
calității băuturilor, Tehnologii fermentative. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 
Facultatea de Horticultură; 

  

Perioada 2004 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Management, Integrare europeană, Gestiune hotelieră și catering, Teoria 
generală a dreptului, Finanţe și bănci, Bazele contabilităţii, Statistică, Microeconomie, 
Macroeconomie, Informatică, Doctrine economice, Limba engleză, Limba germană, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
specializarea ”Relații Economice Internaționale” 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

idependent C1 Utilizator 
experimentat

Limba italiană  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Limba germană  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Capacitate de relaţionare 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută ca urmare a stagiului urmat in 
străinătate 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership 
Spirit organizatoric  
Experienţă în management de proiect 

  

Alte competențe și aptitudini Capacitate de analiză şi organizare 
Perseverenţă, responsabilitate 
Creativitate, capacitatea de a lua decizii 
Capacitate de coordonare 
Rezistență la efort prelungit 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a computerului 

Sisteme de operare MS–DOS → Windows 7, Apple și aplicații ale acestora; 
Pachetul de aplicații Microsoft Office, aplicații client e-mail, aplicații Internet browsing, 
aplicații editare grafică, aplicații editare audio, cunoștințe rețelistică TCP/IP, cunoștințe 
hardware; 

Permis de conducere Categoria B, data obţinerii 25.03.2004 

  

Specializări Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză Cambridge; 
Certificat de competență lingvistică pentru limba italiană eliberat de ”Universita degli studi 
della Tuscia”, Viterbo, Lazio, Italia; 
Octombrie 2010 – Februarie 2011, stagiu de cercetare științifică la ”Universita degli studi 
della Tuscia”, Viterbo, Lazio, Italia. 

  

Informații suplimentare Lucrări publicate 
1. Robu A. D., Robu T., Chiran A., 2009 – Research regarding the vegetable sources in 

Romania for the biodiesel production. Lucr. șt. Vol. 1/2009, Modernism and Progress in 
Arts and Sciences. The 33rd ARA Congress, Universitatea Alma Mater, Sibiu; 

2. Robu A. D., 2010 – Theoretical considerations regarding the need and importance of 
biodiesel production in the European Union. Lucr. șt. U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 53/2010, 
Seria Agronomie; 

3. Robu A. D., Robu T., 2010 – Studii privind repartizarea teritorială în România a 
resurselor vegetale – materie primă pentru producerea biodieselului. Lucr. șt. 
U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 53/2010, Seria Agronomie; 

4. Robu T., Robu A. D., Chiran A., Gîndu Elena, 2009 – Studies regarding the potential of 
biodiesel production in the North-East development region of Romania. Lucr. șt, 
Proceedings of the Fifth International Conference on Environmental Engineering and 
Management, ICEEM05 EEMJ, Vol. 8, nr. 5, Tulcea; 

5. Gîlcă I., Macovei Valerica, Doliș M., Doliș Luminița, Robu A. D., 2009 – Researches 
concerning the comparison of milk yield between cattle of schwyz breed imported from 
Switzerland and bruna of Maramureș breed, Lucr. șt. U.S.A.M.V. Iași seria Zootehnie, 
vol. 52 (14), pag. 219, ISSN 1454-7368; 

6. MACOVEI Valerica, Gîlcă I., Robu A. D., 2009 – Estimation of the quality of the waste 
water evacuated from Iași at the level of Dancu purifying station, Lucr. șt. U.S.A.M.V. 
Iași, seria Zootehnie, vol. 52 (14), pag. 280, ISSN 1454-7368. 

 
Colaborator in editarea cãrţii cu titlul “Plante medicinale autohtone”, autori Teodor ROBU 
şi Constantin MILICĂ, editura Institutul European, 2004 (atribuţii indeplinite: 
tehnoredactare si procesare imagini). 

 


