
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Brumă Ioan Sebastian 

Adresă(e) 60 A, Str. Sf. Petru Movilă, 700014, Iaşi 

Telefon(oane)  Mobil: 0745908021 

Fax(uri)  

E-mail(uri) sebastian_bruma@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) rommână 
  

Data naşterii 02.08.1978 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECONOMICE ŞI SOCIALE „GH. ZANE”, 
ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA IAŞI 

Experienţa profesională  
Perioada 2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea planului de cercetare 
   Proiect Dezvoltarea spaţiului rural - Teme de cercetare:  
     Cercetări privind valorificarea potenţialului economic tradiţional local şi regional, din mediul rural 
     Strategii şi politici de dezvoltare rurală 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 
  

Experienţa profesională Proiect „Modele economico-sociale de atenuare a inegalităţilor din mediul rural în profil regional” - 
MESAIR 

  

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică privind inegalităţile din mediul rural 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect ”Model funcţional de estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural” - 
DALFI 

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, administrator bază date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică privind forţa de muncă din mediul rural 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect „Elaborarea şi implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic 
european” - APIMODEL 

Perioada 2007-2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, administrator bază date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică privind aspectele economice din apicultură 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect „Studiu privind evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural din judeţul 
Vaslui” 

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, administrator bază date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică privind dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din judeţul Vaslui 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect „Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în 
zona de Nord-Est a României” – PRODLECO, CEEX   P-CD 

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, administrator bază date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică privind evaluarea stadiului actual şi al potenţialului de dezvoltare al legumiculturii 
ecologice în Regiunea Nord Est 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect „Promovarea convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în domeniul dezvoltării 
rurale” CEEX 

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, administrator bază date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică reţelele sociale în domeniul dezvoltării rurale  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională Proiect ,, Promovarea agriculturii organice în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est a României”, 

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Consultant, lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant privind agricultura ecologică 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate consultanţă 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie-decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul  „Accesul la surse Europene de asistenţă financiară pentru 
dezvoltare rurală” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Surse Europene de asistenţă financiară 
Întocmire proiecte pentru dezvoltare rurală 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

„Programul de Dezvoltare a Liderilor Rurali” în parteneriat cu CEED România, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2004-prezent  

Calificarea / diploma obţinută Stagiu doctorat Tema tezei de doctorat: „Cercetări privind economia producţiei de legume ecologice în 
exploataţiile agricole individuale din bazinele legumicole din Moldova” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultură ecologică 
Legumicultură ecologică 
Economia producţiei de legume ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada februarie – aprilie 2003 
 

Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru Instruire în cadrul Ministerului Agriculturii, departamentul ‘’Dezvoltare rurală’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

PNDR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada august – noiembrie 2001 
 

Calificarea / diploma obţinută Practică de studii în Agricultură, Viticultură şi desfacerea produselor agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Hohenheim, Germania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1998 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat, specializarea Agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agrotehnică 
Management şi marketing în agricultură 
Consultanţă agricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1993 –  1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat specializarea matematică fizică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică 
Fizică 
Informatică 
Engleză  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic ‘’ Nicu Gane’’ Fălticeni 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Germană 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 B1 1 B1 1 B2 1 B1 1 B1 

Limba  2 B1 2 B1 2 B2 2 B1 2 B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare 
Spirit de echipă 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea activităţilor în vederea efectuării raportărilor financiare din cadrul proiectelor de cercetare 
extrabugetare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare calculator: Microsoft Office (Excel, Word, Power – Point, SPSS ) 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1997 
  

Informaţii suplimentare  
  

Membru al asociaţiilor Asociaţia Română de Agricultură Durabilă (din 1999) 

 Societate de Istorie şi Retrologie Agrară, Filiala Iaşi (din 2008) 

Publicaţii  1 carte unic autor 
37 articole ştiinţifice 

 
 

 
 
 
 
 

 
  


