
 

 

 
Curriculum vitae 

Informaţii personale   
Nume / Prenume  CLAUDIA SAULEA (CASATORITA   IORDACHE) 

Adresă  Piatra Neamţ , jud. Neamt, România                      
Telefon  0722 / 94 24 37 
E-mail  klaudya_jordache@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  28 august 1968 

Locul de muncă actual 
AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU  AGRICULTURA -  
Centrul Judetean  NEAMT 

Domeniul ocupaţional  Institutie publica in cadrul Min. Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
Gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat  si a fondurilor 
europene pentru agricultura (FEGA, FEADR) 

Experienţa profesională   

Perioada  07 Februarie  2007 – pana  in  prezent 

Funcţia sau postul ocupat  

SEF SERVICIU ASMP (AJUTOARE DE STAT SI MASURI DE PIATA) – 
IN PREZENT ACNDPASCMP (AUTORIZARE PLATI NATIONALE 

DIRECTE COMPLEMENTARE SI AJUTOARE SPECIFICE 
COMUNITARE, MASURI DE PIATA) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Coordonarea  activitatii  Serviciului , coordonarea  depunerii ,verificarii  si  
aprobarii  cererilor  depuse  pentru  acordarea  ajutoarelor  comunitare,  
ajutoarelor  de  stat  si  subventiilor  din  bugetul  national  in  sectorul  
zootehnic (carcase  porcine,  scrofite, carcase  bovine,  familii  albine, oua  
consum, lapte conform norme UE, bunastare porcine , bunastare pasari), vegetal 
( legume  din  serele  incalzite, fructe  destinate  prelucrarii  industriale, ciuperci  
din  spatii  climatizate,  energie  termica  si  electrica, plante  medicinale, flori  
si  plante  dendrologice, subv seminte  certificate, acordarea bonurilor  valorice 
pentru infiintarea culturilor din  toamna, pajisti  zona  montana, subventionare 
acciza motorina utilizata in agricultura), neutralizare  deseuri  de  origine  
animala,  agricultura ecologica, renta viagera, prime asigurare, masuri  de  piata 
(sector  apicol,  ajutor  comunitar  pentru  furnizarea  laptelui  in  institutiile  
scolare, ajutor  comunitar  pentru  furnizarea  fructelor in  institutiile  scolare, 
interventia pe piata cerealelor, cote lapte)   
-implementarea  procedurilor  elaborate  de  APIA Bucuresti, diferentiate  pe  
fiecare  schema  de  sprijin 
-realizarea  calitativa  si  la  termenele  stabilite  a  lucrarilor  repartizate  

Numele şi adresa angajatorului  
AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU  AGRICULTURA -  

CENTRUL JUDETEAN  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  
COORDONARE, VERIFICARE  SI  APROBARE LA  PLATA  CERERI  
ACORDARE  SUBVENTII  SECTOR  ZOOTEHNIC  SI  SECTOR  
VEGETAL, PNCD SECTOR  ZOOTEHNIC, MASURI  PIATA 

Perioada  23 Nov 2006-07 Febr 2007 
Funcţia sau postul ocupat  DIRECTOR  APIA NEAMT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-coordonarea  activitatii  APIA NEAMT, si  reprezentarea  in  raporturile  cu  
APIA Bucuresti,  cu  organele  administratiei  publice  locale,  celelalte  
institutii  publice,  unitati  economice, persoane  fizice  si  juridice 
-asigurarea  si  raspunderea  pentru  crearea  conditiilor  necesare  realizarii  
obiectului  de  activitate  APIA,  cu  respectarea  prevederilor  legale 
-organizarea  activitatii  in  vederea  aplicarii  actelor  normative  in  vigoare,  a  
deciziilor  directorului  general  si  a  manualelor  de  proceduri 
-gestionarea  fondurilor  alocate  de  la  bugetul  de  stat si bugetul UE 



 
-organizarea,  controlul  si  raspunderea  pentru  realizarea  in  termen  a  
sarcinilor  stabilite  de  directorul  general  si  directorii  adjuncti  ai  APIA 

Numele şi adresa angajatorului  AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU  AGRICULTURA -  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  COORDONARE, VERIFICARE  SI  CONTROL ACTIVITATE  APIA NEAMT 

Perioada  01 Martie 2006 - 22 Nov. 2006 
Funcţia sau postul ocupat  SEF  SERVICIU  SECAMP 

Activităţi şi responsabilităţi  

-Coordonarea  activit.  Serviciului  Examinari  Cereri  Ajutor-Masuri  de  Piata 
-coordonarea  depunerii,  verificarii  si  aprobarii  cererilor  depuse  pentru  
acordarea  ajutoarelor  comunitare,  ajutoarelor  de  stat  si  subventiilor  din  
bugetul  national  in  sectorul  zootehnic (carcase  porcine,  scrofite, carcase  
bovine,  familii  albine,pasari, oua  consum, lapte conform norme UE), vegetal ( 
legume  din  serele  incalzite,fructe  destinate  prelucrarii  industriale,ciuperci  
din  spatii  climatizate,  plante  medicinale, flori  si  plante  dendrologice, subv 
seminte  certificate, prime asigurare, acordarea  bonurilor  valorice pentru 
infiintarea  culturilor din toamna), neutralizare  deseuri  de  origine  animala,  
masuri  de  piata   
-implementeaza  procedurile  elaborate  de  APIA Bucuresti, diferentiate  pe  
fiecare  schema  de  sprijin 
-realizarea  calitativa  si  la  termenele  stabilite  a  lucrarilor  repartizate  

Numele şi adresa angajatorului  AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU  AGRICULTURA -  Sucursala  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  
VERIFICARE  SI  APROBARE LA  PLATA  CERERI  SUBVENTII 
SECTOR  ZOOTEHNIC  SI  SECTOR  VEGETAL 

Perioada  Martie  2005 – Februarie 2006 
Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER  I   SUPERIOR 2 

Activităţi şi responsabilităţi  

-Verificarea  respectarii  instructiunilor  privind efectuarea  platilor directe  
aferente sumelor autorizate 
- Intocmirea raportului in  vederea platii, a necesarului de fonduri 
-Implementarea  de  masuri  de  sprijinire  a  producatorilor  agricoli  prin  plati  
finantate  din  bugetul  U.E 

Numele şi adresa angajatorului  AGENTIA  DE  PLATI  SI  INTERVENTIE  PENTRU  AGRICULTURA -  Sucursala  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  APROBARE LA  PLATA  SUBVENTII  SECTOR  ZOOTEHNIC  SI  SECTOR  VEGETAL 

Perioada  Iulie 2003 – Februarie  2005 
Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER  I  SUPERIOR 

Activităţi şi responsabilităţi  

- Exercitarea  operatiunilor  de  lichidare  a  cheltuielilor  prevazute  de  
O.M.F.P. 1792 / 2002  pentru  acordarea  de  subventii,  prime  si  transferuri  
producatorilor  agricoli 
- Indeplinirea  sarcinilor  biroului financiar contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului  DIRECTIA  PENTRU  AGRICULTURA  SI  DEZVOLTARE  RURALA  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  BIROU  FINANCIAR  CONTABILITATE - SECTOR  ECONOMIC 

Perioada  Iunie 2000 – 2003 
Funcţia sau postul ocupat  CONSILIER PRINCIPAL  - ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi  

-Verificarea  documentelor  justificative  pt.  acordarea  de  prime  lapte  conf. 
O.U.G. 29 / 2000  cu  modif.  ulterioare 
- Intocmirea  centralizatoarelor beneficiarilor  de prime  in  vederea  platii  
- Lichidare  cheltuieli – subvenţii pentru juninci la prima fătare , viţei , scrofiţe 
de reproducţie , oi , mioare, berbeci  

Numele şi adresa angajatorului  
DIRECTIA  GENERALA  PT.  AGRICULTURA  SI  INDUSTRIE  ALIMENTARA 

NEAMT 
Tipul/sectorul de activitate  SERVICIUL  DE  PLATI  - SECTOR  ECONOMIC 

Perioada  August 1994 – 2000 
Funcţia sau postul ocupat  INSPECTOR  DE  SPECIALITATE – ECONOMIST   



 

Activităţi şi responsabilităţi  

-Evidenta  agentilor  economici  din  domeniul  industriei  alimentare,  a  
capacitatilor  de  productie  si  a  licentelor  de  fabricatie  eliberate  de  
D.G.A.A. Neamt 
-Coordonator   Sistem  informational  de  piata  MIS – PHARE; elaborarea  
buletinelor  de  preturi  informative  pe  judete,  pe  piete,  pe  grupe  de  
produse 
- Coordonator  RICA- sistem  informational  experimental  de  contabilitate  
agricola  nefiscala 

Numele şi adresa angajatorului  DIRECTIA  GENERALA  PENTRU  AGRICULTURA  SI  ALIMENTATIE NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  SERVICIUL DE  INDUSTRIE  ALIMENTARA - SECTOR  ECONOMIC 

Perioada  Septembrie 1987 – Iulie  1994 
Funcţia sau postul ocupat  OPERATOR /  CONTROLOR  DATE 

Activităţi şi responsabilităţi  
-Operare, control  date  rapoarte  , sinteze, statistici,  date  si  informatii privind  
activitatea  Directiei  agricole 
 -Implementare  program  salarii  

Numele şi adresa angajatorului  DIRECTIA  GENERALA  PENTRU  AGRICULTURA  NEAMT 

Tipul/sectorul de activitate  OFICIUL  DE  CALCUL - ECHIPAMENTE  CALCUL  ELECTRONIC 
Educaţie şi formare   

Perioada  1983 – 1987 
Calificarea / diploma obţinută  DIPLOMA  DE  BACALAUREAT  

Disciplinele principale studiate  Matematică -  Fizică 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
STUDII MEDII 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul  de  Matematica-Fizica”PETRU  RARES”  PIATRA-NEAMT 

Perioada  1987 – 1988 
Calificarea / diploma obţinută  

ADEVERINTA  DE  ABSOLVIRE 
OPERATOR  ECHIPAMENTE  PREGATIRE  DATE 

Disciplinele principale studiate  INFORMATIC 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
PERFECTIONARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

MINISTERUL  AGRICULTURII - C.S.P.P.P.C.A. – BUCURESTI 
 

Perioada  1987 – 1988 
Calificarea / diploma obţinută  CERTIFICAT  CURSURI APICOLE 

Disciplinele principale studiate  SECTOR APICOL 
/ competenţe profesionale 

dobândite  
PREGATIRE IN DOMENIUL APICOL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASOCIATIA  CRESCATORILOR  DE  ALBINE  DIN  ROMANIA 

Perioada  1989 – 1994 
Calificarea / diploma obţinută  

DIPLOMA  DE  LICENTA - TITLUL  DE  ECONOMIST 
SPECIALIZAREA  CIBERNERICA  SI  PREVIZIUNE  ECONOMICA 

Disciplinele principale studiate  DOMENIUL  ECONOMIC 

/ competenţe profesionale 
dobândite  

STUDII SUPERIOARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  BUCURESTI 
Facultatea:CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA  

Perioada  1994 - 1995 
Calificarea / diploma obţinută  DOMENIUL  DE  SPECIALIZARE: SISTEME  INFORMATICE  ECONOMICE 

Disciplinele principale studiate  SISTEME  INFORMATICE  ECONOMICE 
/ competenţe profesionale 

Dobândite  
STUDII   POSTUNIVERSITARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  BUCURESTI 
Facultatea:CIBERNETICA,STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA  



 
Perioada  1995 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută  
CARNET  CONTABIL AUTORIZAT CU  STUDII  SUPERIOARE + 

PARAFA  NR. 12567 / 1996 
Disciplinele principale studiate  CONTABILITATE 

/ competenţe profesionale 
Dobândite  

PERFECTIONARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CORPUL  EXPERTILOR  CONTABILI  SI  CONTABILILOR  
AUTORIZATI  DIN  ROMANIA 

Perioada  1999 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută  
CERTIFICAT  DE  PROMOVARE  A  CONCURSULUI  IN  VEDEREA  
ACCESULUI  LA  PROFESIA  DE  EXPERT  CONTABIL Seria B  Nr. 06356 

CARNET EXPERT CONTABIL  Nr. 17146 / 2001 
Disciplinele principale studiate  CONTABILITATE 

/ competenţe profesionale 
Dobândite  

SPECIALIZARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CORPUL  EXPERTILOR  CONTABILI  SI  CONTABILILOR  AUTORIZATI  DIN  
ROMANIA 

Perioada  2002 

Calificarea / diploma obţinută  

CERTIFICAT  de  perfectionare  a  pregatirii  profesionale: 
-Mangementul exploatatiei  agricole 
-Marketingul  produselor  agroalimentare 
-Programul  Romaniei  de  aderare  la  Uniunea  Europeana 
-Programul  M.A.A.P.de  subventionare a  producatorilor agricoli 

Disciplinele principale studiate  PERFECTIONARE 
/ competenţe profesionale 

Dobândite  
MANAGEMENT 
MARKETING 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

MINISTERUL  AGRICULTURII , ALIMENTATIEI  SI  PADURILOR 
AGENTIA  NATIONALA  DE  CONSULTANTA  AGRICOLA  

Perioada  2002 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută  
DIPLOMA  DE  STUDII  POSTUNIVERSITARE  DE  SPECIALIZARE   

DOMENIUL :  MANAGEMENTUL  INSTITUTIILOR  PUBLICE 
Disciplinele principale studiate  MANAGEMENT 

/ competenţe profesionale 
Dobândite  

STUDII   POSTUNIVERSITARE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  BUCURESTI 
 

Perioada  01 octombrie 2007 – pana in prezent 
Calificarea / diploma obţinută  Doctorand 

Disciplinele principale studiate  MANAGEMENT SI  MARKETING  IN AGRICULTURA 
/ competenţe profesionale 

Dobândite  
TEMA:STUDII  PRIVIND  STRATEGII  DE  DEZVOLTARE  RURALA  
DURABILA  IN  ZONA MONTANA A JUDETULUI  NEAMT 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  DE  STIINTE  AGRICOLE  SI MEDICINA 
VETERINARA ”ION  IONESCU  DE  LA  BRAD”IASI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internationala  

STUDII  DOCTORALE 
 

Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) limba română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

ENGLEZA 
FRANCEZA 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs 
oral  

Exprimare scrisă  

Limba engleza Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 

Limba franceza Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  



 
Competenţe şi abilităţi sociale adaptabilitate,  capacitatea  de  a  comunica,  capacitate de a lucra în 

echipă, capacitate  de  indrumare  si  de  consiliere,  abilitati  de  mediere  si  
negociere,  asumarea  responsabilitatilor.  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

capacitatea  de  a  organiza,  capacitatea  de  a  conduce,  capacitatea  de  
coordonare,  capacitatea  de  control,  capacitatea  de  a  obtine  cele  mai  
bune  rezultate,  capacitatea  de  a  realiza  obiectivele  propuse, capacitatea  
de  a  rezolva problemele, capacitatea de analiză şi sinteză , capacitatea de 
implementare , competenţa în gestionarea resurselor alocate ,  abilitati  in  
domeniul  instruirii, respectul faţă de lege.  
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice , 
competenţă în redactare , navigare internet, abilitatea  de  a  utiliza  
echipament de  birou:copiatoare, faxuri. 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

DIPLOMA  ECDL 

Alte competenţe şi aptitudini capacitate de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, 
creativitate şi spirit de iniţiativă , capacitatea de planificare, capacitate  de  
munca  in  efort  prelungit, discernamant,  loialitate. 
 

Permis de conducere categoria B din anul 1996 
 
Data 29.06.2011                        Ec. Claudia Iordache 


