Anexa Nr.1: Model de CV Europass în limba română

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume şi prenume

HALASANU I. VASILE

Adresă

Nr.83, Str. Soseaua Iasului, Botoşani, judetul Botosani,Romania

Telefon

Fix:+40231514198

Fax

+40231530153

E-mail

vasile_halasanu@yahoo.com
halasanu.vasile@cjbotosani.ro
Română
26.10.1958
Masculin

Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Mobil : +40745344129

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ)
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

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

aprilie 2010 – prezent
director executiv
Asigurarea interfetei dintre ,Consiliul Judetean Botosani, Consiliile
municiipiilor , oraselor si 38 de commune si Operatorul de Apa “ NOVA
APA SERV BOTOSANI “:
- monitorizare activitate operator conform indicatori de
performanta
-

conceperea şi implementarea strategiei de dezvoltare a
programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare existente;

-

consultarea asociaţiilor şi utilizatorilor în vederea stabilirii
politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi
funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

-

colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi
judeţene.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA”, Nr.65, Str.Calea
Nationala, ,Romania
Coordonarea activitatii aparatului tehnic al Asociatiei
Septembrie 2007 – aprilie 2010
Facilitator

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

In cadrul proiectului „Închiderea Minelor, Regenerarea SocioEconomică şi a Mediului” (MCERSERP) am implementat programul de
imbunatatire a capacitatii Institutionale la nivelul comunitatilor miniere
din zona de operare a ANDZM in orasul Brosteni , comuna Iacobeni judeţul Succeava si comuna Rodna - judeţul Bistrita:
- constituirea la nivelul comunitatii a Comitetelor de dezvoltare
Socio – Economica
- elaborare de proiecte pentru dezvoltare socio - economica
- sustinerea de sesiuni de instruire ( management organiztional,
fonduri structurale, identificare nevoi, etc. )
- Realizarea Planului Strategic de Dezvoltare Socoio – Economica
in maniera participativa
colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi judeţene.
University of Wolverhampton,Molineux Street, WolverhamptonWV1
1SB( “the University”)- prin SC PETRO WOOD IMPEX SRL , Nr.5,
Str. Dimitrie Negreanu, Bl. G2, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, cod
710358,Romania
Facilitare comunitara
August 2009 – Decembrie 2009
Consultant
In cadrul Programuuil PHARE RO2006/018 -147.01.01.01.01.
„Accelerarea Strategiei Naţionale de Imbunătăţire a Situaţiei
Romilor”in proiectele: „„Initiative pentru Sanse egale pe Piata Muncii”
”si „ Centru Comunitar Regional de Educatie Socio –Sanitara”am
realizat urmatoarele activitati :
- Realizarea si sustinerea sesiunilor de instruire pentru cele doua
proiecte
- o campanie de consiliere, mediere cu orientare profesionala dar si
Caravana de prevenire a discriminarii in noua comunitati de romi
- Urmarirea implementarii proiectelor si sprijin in redactarea
rapoartelor tehnice.
Agentia de Dezvoltare Comuniatra “Inter-activa” - ADCIA, cu sediul
în localitatea Botosani, str. 1. Decembrie nr. 14., judetul Botosani - prin
SC PETRO WOOD IMPEX SRL , Nr.5, Str. Dimitrie Negreanu, Bl.
G2, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, cod 710358,Romania
Servicii de formare si consultanta
August 2009 – Decembrie 2009
Consultant
In cadrul Programuuil PHARE RO2006/018 -147.01.01.01.01.
„Accelerarea Strategiei Naţionale de Imbunătăţire a Situaţiei
Romilor”in proiectele: „Centru Comunitar pentru Servicii Medicale
Integrate”si „Infiinţare Unitate Mobila ,Servicii Medicale Rromi”am
realizat urmatoarele activitati :
- Realizarea si sustinerea sesiunilor de instruire pentru cele doua
proiecte
- Infiintarea Grupurilor de Initiativa Locala ( Falticeni, orasul
Dolhasca – sat Gulia, comuna Udesti – sat Chiseleni, )
- Realizarea planurilor de actiune si a proiectiilor bugetare in
comunitatile de rromi sus amintite si includerea acestora in
Planulrile strategice de Dezvoltare socio –economica a

localitatilor
- Urmarirea implementarii proiectelor si sprijin in redactarea
rapoartelor tehnice.
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale

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

Consiliul Local al Orasului Dolhasca- prin SC PETRO WOOD IMPEX
SRL , Nr.5, Str. Dimitrie Negreanu, Bl. G2, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, cod
710358,Romania
Servicii de formare si consultanta
august 2007 –noiembrie 2008
Expert Monitorizare
In cadrul programul Phare „ Accelerarea implementarii Strategiei
Nationale pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor”am urmarit
implementarea proiectelor in vederea obtinerii de acte de indentitate si
titluri de proprietate pe locuite de catre populatia rroma din regiunea
istorica Moldova si judetele Braila , Tulcea, Bistrita Nasaud, Bihor ,
Covasna, Harghita şi Tg . Mures.Aplicantii au fost Consilii Judetene,
Primarii si ONG-uri
WYG International Limited,,Newstead Court ,Little Oak
Drive,Sherwood Business park, annesley, Nottinghamshire NG 15 ODRprin SC PETRO WOOD IMPEX SRL , Nr.5, Str. Dimitrie Negreanu,
Bl. G2, Sc. A, Ap. 4, Botoşani, cod 710358,Romania
Servicii de consultanta si monitorizare
2005 – august 2006
Coordonator Centru de Resurse pentru Agenţii de Dezvoltare Locală
administrarea centrului de resurse pentru judeţele Botoşani, Succeava,
Iaşi, Bacău, Vaslui, Neamţ, Vrancea şi Galaţi:
- elaborare de proiecte pentru susţinerea filialei / centrului de
resurse
- fundraising pentru extinderea teritoriala a modelului in raza de
activitate a centrelor
- dezvoltarea unor programe complementare modelului (bazate in
principal pe asistarea APL prin diverse mijloace – ex. practica
studenteasca pe programe de dezvoltare
- identificarea unor iniţiative similare din regiune
- asistenţă ADL si primărilor din regiune care doresc adoptarea
acestei funcţii
- sustinerea de sesiuni de instruire ( management organiztional,
fonduri structurale, identificare nevoi, capital social al
comunitatii, etc. )
- participarea la evenimente organizate de către APL sau ONG-le
din regiune unde se poate prezenta acest concept
colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi
judeţene
CIVITAS,CAR, Univ. BABES- BOLYAI
Servicii de consultanta, instruire si management
2002-2007
Specialist instruire
Asigurarea implementării activităţilor legate de dezvoltarea capacitatii
institutionale la nivelul a 20 comune din judetul Botosani si a 4 asociatii

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /

de comune (capitalului social existent, pregatirea sesiunilor de training,
consolidarea cunostintelor acumulate, evaluare cereri de finantare ,
activitati de monitorizare implementare proiecte, implicarea actorilor
interesaţi în proiect şi a conducerii judeţului).
Ministerul Administratiei şi Internelor, Proiectul de Dezvoltare Rurala,
Unitatea de Implementare Botosani
Implementarea de catre Guvern a unui imprumut de la Banca Mondiala
2001 - 2002
Coordonator regiunea 1 Programul PHARE RICOP
Servicii preconcediere – Coordonare Centrul Piatra-Neamt ( jud. Bacau,
Neamt si Vaslui), consultanta pentru persoanele disponibilizate in
vederea gasirii unui loc de munca, deschiderii unei afaceri, etc
IMC Consulting Limited
Programul PHARE RICOP
1994 – 2002
Director General
Coordonarea activităţilor specifice de tineret, oferirea de servicii pentru
tineri şi oragnizaţii de tineret (hotel, restaurant, discotecă, Casa
Tineretului).
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Nr.48,. B-dul Mihai
Eminescu, Botoşani.
Coordonarea administrativa a institutiei
1990 – 1994
Director economic şi tehnic
Coordonarea activităţilor economice. (hotel, restaurant, discotecă, Casa
Tineretului);
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Nr.48,. B-dul Mihai
Eminescu, Botoşani
Coordonarea activităţilor economice.
1985 – 1990
S.C. Electrocontact S.A. Botoşani
Activitate de proiectare
Inginer proiectant
Proiectarea sistemelor de iluminat (certificat inovator).Comandoaparate
pentru industria siderurgica

Aprile – Iulie 2009
Ceritificat de absolvire
Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ministerul Administratiei si Internelor- INA

furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

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

27.07.2008 – 05.09.2008
Ceritificat de absolvire
Formator
- Pregatirea formarii
- Realizarea activitatilor de formare
- Evaluarea participantilor la formare
- Aplicarea Metodelor si tehnicilor de formare
- Proiectarea programelor de formare
- Organizarea programelor si Stagiilor de formare
- Evaluarea revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a
stagiilor de formare
Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familei
Ministerul Educatiei si Cercetarii
S.C. CREST SRL –Satu Mare
Octombrie – Decembrie 2007
Ceritificat de absolvire Ceritificat de absolvire INWENT - germania
Competente in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru Axa
LEADER
INWENT - germania

Martie 2007
Ceritificat de absolvire
Implementarea Proiectelor Finantate din Instrumente Structurale

Ministerul Administratiei si Internelor- INA
2001 – 2003
Diploma de Master
Expertize Technice şi Evaluari Financiare
Universitatea “Ştefan cel Mare”– Suceava

2000
Ceritificat de absolvire.
Training of Trainers – Advanced T.O.T.
Opportunity Associates – Romania & U.S.A

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

1997
Ceritificat de absolvire
Operator calculator electronic şi reţele
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
1980 – 1985
Diploma de licenta
Inginer mecanic
Institutul Politehnic “Gh. Asachi Iaşi, Romania

APTITUDINI ŞI

.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Limba Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Limba Franceza
Limba Engleza

B2
B1

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE SOCIALE
.

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

(Descrieţi aceste aptitudini
şi indicaţi în ce context leaţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor

B2
B1

Vorbire
Participare la
conversaţie

B2
B1

Discurs
oral

B2
B1

Scriere
Exprimare scrisă

B1
A2

Membru al organizaţiilor civice, non profit:
1994 – 2012 –Preşedinte al Asociaţiei Revoluţionare “22 – 25
December 1989” Botoşani
1997–2012 –Preşedinte al Organizaţiei Tineretului Liber (OTL
)Botoşani
Impreuna cu colegii din asociatii am desfasurat activitati de voluntariat
si de sprijin a celor aflati in diferite nevoi , de asemenea am lucrat cu
persoanele de etnie roma pe diferite proiecte, si am participat cu colegii
mai tineri la organizarea de diferite evenimente.

2007 - 2008 Consultant - Firma INWENT – Germania – Realizarea
planurilor Strategice ale Microregiunilor din judetul
Botosani:
- „Valea Siretului“- formata din 12 comune
- „ Moldova de Nord „ – fosta ,,Anastasie Başotă –
Costache Boldur –Lăţescu,,- formata din 14 comune
- „Granita de est” - formata din 12 comune

persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul
de muncă în acţiuni
voluntare(de exemplu în
domenii culturale sau
sportive) sau la domiciliu.

2006 - 2007 - Coordonator - Parteneriat pentru dezvoltare durabilaPhare CBC 2004
2004
Proiect ,, CASA ROMA ,, am format echipa de facilitatori
Romi şi am participat cu echipa în implementarea
proiectului - finanţat de Uniunea Europeană
2003 - 2005 – Membru în grupul de lucru ,,Dezvoltare Rurală” în
Programul Parteneriate pentru Dezvoltare locală şi
Regională în România în vederea stabilirii strategiei de
dezvoltare pentru eradicarea sărăciei –DFID-Guvernul
Marii Britanii Departamentul pentru Dezvoltare
Internaţională;
2001
– Coordonator al proiectului de combatere şi prevenţie a
delincvenţei juvenile “E Dreptul tău să ştii” - finanţat de
Uniunea Europeană, prin programul “I.E.D.D.O.”
2000
– Coordonator al proiectului de dezvoltare comunitară “Să
reuşim împreună” – finanţat de Fundaţia pentru o
Societate Deschisă, în care au fost facilitate şi au depus
proiecte FRDS un numar de 15 comunitati rurale sarace.
1999 – 2000 – Centrul de Informare Consiliere şi Orientare
Profesionala (CICOP) :
-coordonator

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Utilizare calculator: o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office,
(Word, Excel şi Powerpoint ) cursuri de formare profesională, suţinerea
de sesiuni de formare, de asemenea utilizare birotică (copiator,
fax,videoproiector,etc.)

TEHNICE

PERMIS DE CONDUCERE

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
COMPETENŢE CARE NU AU
MAI FOST MENŢIONATE
ANTERIOR

INFORMAŢII

Categoria B
Spirit de echipa : am experienta muncii in echipa dobândita in timpul
activitatii neguvernamentale. Experienta in evaluare si monitorizare de
proiecte stiu sa ascult si sa ma fac ascultat.Experienta de lider, sunt o
persoana responsabila care finalizez ceea ce imi propun si dedicata
celorlalti

Referintele pot fi furnizate la cerere

SUPLIMENTARE

ANEXE

Diplomele care atesta instruirile le pot furniza la cerere

