
Curriculum vitae  
Europass  

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CALIN ANGEL IULIAN 
Adresă(e) Str: Avram Iancu, Nr:11, Loc:Saveni, Jud. Botosani 

Telefon(oane) Fix/acasa:0231540170;  Mobil: 0740481383 

Fax(uri) Serviciu:  0231540553; 

E-mail(uri) Iulian_bt67@yahoo.com; serviciu: angel.calin@bt.anofm.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 17.07.1967 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director executiv adjunct Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Botosani 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1998 – iulie 2018 

Funcţia sau postul ocupat -consilier superior; 

Activităţi şi responsabilităţi principale   - inregistrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca in evidentele AJOFM-ului pentru a fi sprijinite 
in cautarea unui loc de munca si,dupa caz, pentru a beneficia de indemnizatie de somaj; informarea 
persoanelor in cautarea unui loc de munca cu privire la evolutia pietei muncii, analiza ocupationala, 
posibilitati de instruire; ocuparea persoanei  in cautarea unui loc de munca prin realizarea masurilor 
pentru stimularea ocuparii fortei de munca; cresterea sanselor de ocupare a beneficiarilor de 
indemnizatie de somaj si urmarirea indeplinirii obligatiilor ce revin acestora, prin activitataea de acordare 
si evidenta viza; consilierea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand unor categorii 
defavorizate. 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Calea Nationala, nr . 85, Botosani 
Agentia Locala Botosani / Pct. Lucru Saveni. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
……………………………………………….... 
                                                    Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
      Activitati si responsabilitati principale 
                 
                   Numele si adresa angajatorului 
      Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
………………………………………………… 
 
                                                    Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
            Activitai si responsabilitati principale 
                 
                   Numele si adresa angajatorului 
      Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

Ocuparea fortei de munca  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1990– 1998 
  -contabil ferma vegetala 
  -evidenta contabila ferma vegetala, planificare, statistica, salarizare, valorificarea productiei, urmarirea 
veniturilor si cheltuielilor 
  SC AGOSAV SA Saveni (fostul IAS) 
   Economico-financiare. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
    1988 – 1990 
-lacatus-mecanic (mec.intretinere) 
   - activitati de reparatii si intretinere masini si utilaje industriale 
 
   IJPIPS Botosani 
   Prestari servicii 
 
 

 

                    Educaţie şi formare 
                                                  Perioada 
                     Calificarea / dipolma abtinuta      
                 Discipline principale studiate /  
        Competente profesionale dobandite 
     Numele si tipul institutiei de invatamant 
                          / furnizorului de formare 
 
 
 

 
2014-2016 
Diploma de master 
 
Managementul afacerilor 

  Universitatea “GEORGE BACOVIA”  -  Facultatea de Management  
BACAU 
 



 

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 
.................................................................... 
 

Perioada 
 

 
 
2015-2016 
Evaluator de competente profesionale 
Adeverinta absolvire 
 
 
Asociatia Humanitas Tineret Botosani 

..................................................................................................................................................................... 
 

2015 
Formator  
Certificat absolvire 
 
 
Asociatia Humanitas Tineret Botosani 

..................................................................................................................................................................... 
 
2015 
Consilier orientare privind cariera 
Certificat absolvire 
 
 
Euzone Consultancy Network 

.................................................................................................................................................................... 
 
2015 
Consilier pentru dezvoltare personala 
 
 
   
Euzone Consultancy Network 

.................................................................................................................................................................... 
 
2014 
Manager imbunatatiri procese 
 
 
 
Asociatia Inceptus Romania 

..................................................................................................................................................................... 
 

2012 -2013 

Calificarea / diploma obţinută Cerificat participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

comunicare personalizata  cu grupurile tinta ale SPO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CEDO-SPO 
 

 
Perioada 

 
21.05.2012-27.05.2012 / 04.06.2012-10.06.2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat calificare mediator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

mediere  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANOFM SI Asociatia Centrul de Mediere Craiova / MEDFORM POSDRU 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta 

              Discipinele principale studiate /  

          competente profesionale dobandite 

   Numele si tipul institutiei de invatamant  

                           / furnizorului de formare                       

 
2011 

Atestat  
  Formarea si calificarea grupurilor de formare profesionala SPO pentru producere de suporturi de curs  

si mateariale interactive si de inalta calitate pentru E-Learning. 

   ANOFM  

  



 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 
2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs “COMPROF – ANOFM”. Sinaia. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Cresterea nivelului de competente preofesionale ale personalului serviciului public pentru 
furnizarea de servicii. Bune practici. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANOFM 

  

Perioada 2004-2008  studii lunga durata; 

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

   Economist licentiat in domeniul – Management. 
  Management. 
 
   Universitatea “GEORGE BACOVIA”  -  Facultatea de Management  

BACAU 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                    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…….. 
 
 
 

2006 

Curs’’Formarea angajatilor Serviciul 

Public de Ocupare in domeniul tehnicilor 
de cominicare 

   ANOFM. 
....................................................................................................................................................................... 
   1998 

Curs calificare ’’operator calculator electronic si 
retele ‘’ 
 
CFP Botosani 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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…….. 
  
 

    1989-1990 
  Curs calificare ’’contabil-planificator-statistician’’ 
 
   Certificat calificare 
 
   MAIA_CSPPCA Bucuresti 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  1981-1985 

  LICEUL  matematica-fizica ‘’A.T.LAURIAN’’ Botosani 
    Matematica-fizica /  
  Certificat: lacatus mecanic 

    A.T.Laurian 
…………………………………………………………………………………………………………………………   

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza  B1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate ; capacitatea de analiza si sinteza ; capacitatea de a comunica ; capacitatea 
de consiliere ;capacitatea de indrumare ; spirit de echipa – dobandite in urma participarii la 
cursuri, seminarii, conferinte pe diferite teme . 

 

 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de a organiza  , coordona  şi controla in scopul de a obţine cele mai bune 
rezultate; competenţa decizională ;  abilităţi in  gestionarea relatiilor interumane;; 
competenţa in  gestionarea resurselor alocate prin utilizarea  eficientă a  resurselor  
materiale şi  financiare alocate; abilităţi in domeniul instruirii proprii  ;  
Capacitate de indrumare si coordonare a echipei  in ceea ce priveste derularea activitatilor 
in cadrul proiectelor cu finantare europeana 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

� Formare baze de date , intretinere baze de date, 

� Crearea si editarea prezentarilor folosind  Microsoft Office PowerPoint  

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Competente profesionala dobandite ca urmare a absolvirii cursului de mediator.  
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 
� In perioada decembrie 2011 -2014  -membru grup tinta proiect CEDO-SPO , 

CALITATE EFICIENTA , DINAMISM , OPORTUNITATE IN SISTEMUL PUBLIC DE 
OCUPARE    

 

 
                                                                                                                                                                      documente anexe. 
 
 
                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

                                 ...................................                                                                                             Angel Calin. 


