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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TALAMBĂ ŞTEFAN  
Adresă(e) nr 3, str. Mihai Viteazu, cod poştal - 600056, Bacău, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0751041917 
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 18.11.1957 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală de Dezvoltare 
Rurală – Compartimentul Dezvoltare Rurală Judeţ Bacău 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator Compartiment Dezvoltare Rurală Judeţ Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare PNDR 
Numele şi adresa angajatorului MADR – DGDR – Autoritate de Management pentru PNDR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Promovare, consiliere consultanţă finanţări FEADR 
Perioada 2006 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct DADR Bacău 
Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltare Rurală 

Numele şi adresa angajatorului MADR 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate promovare, consiliere consultanţă finanţări FEADR 

Perioada 2001 - 2006 
Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi principale management 
Numele şi adresa angajatorului SC Rural Consult SRL Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă PHARE, SAPARD 
Perioada 1999 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă agricolă 

Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judeţean de Consultanţă Agriicolă Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate consultanţă agricolă 

Perioada 1997 - 1999 
Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Strategii de Dezvoltare Statistica Agricolă 
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Agricolă Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate analize, studii, implementare politici agricole  
Perioada 1990 - 1992 

Funcţia sau postul ocupat Şef Sector Mecanic 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitate de mecanizare a agriculturii 
Numele şi adresa angajatorului AGRIBAC - Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mecanizare activităţi agricole 
Perioada 1984 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Şef Sector Mecanic 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitate de mecanizare a agriculturii 

Numele şi adresa angajatorului Trust IAS Bacău, IAS Bacău, IAS Sascut  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mecanizare activităţi agricole 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998 - 1999 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, Marketing, Mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti - studii postuniversitare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1995 
Calificarea / diploma obţinută Certificat evaluator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluare patrimonii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANEVAR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1978 - 1983  
Calificarea / diploma obţinută Diploma  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanica Agricolă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Mecanică Agricolă  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Perioada 1972 - 1977  
Calificarea / diploma obţinută Diploma Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Vasile Alecsandri Bacău  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

 

  
Limba(i) maternă(e) română  

 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 
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Engleză   X      X  X 

Germană   X    X    X 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

WORD, EXCEL, ACCESS 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Cat B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 


