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15.02.2013 - prezent
Director Executiv
Organizarea, coordonarea şi realizarea la nivel judeţean a activitatii de ocupare a
forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor in cautarea unui loc de munca
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Colonel
Tomoroveanu, nr.2, Botosani
Ocuparea fortei de munca
01.01.2012 – 15.02.2013
Consilier superior
Studierea pietei muncii pentru integrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca si organizarea programelor de formare profesionala in meserii cerute pe
piata muncii
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Colonel
Tomoroveanu, nr.2, Botosani - Serviciul Managementul Pietii Muncii –
Compartiment formare profesionala
Ocuparea fortei de munca
25 10. 2011 – 31.12.2011
inspector superior
control masuri protectie sociala
Inspectia Sociala din cadrul Ministerului Muncii
Administrarea si gestionarea intr-un sistem unitar de plata a beneficiilor se
asistenta sociala ; evaluarea si monitorizarea serviciilor sociale , precum si
controlul masurilor de asistenta sociala in judetul Botosani
16.08.2010 – 25.10.2011
Consilier superior
Studierea pietei muncii pentru integrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca si organizarea programelor de formare profesionala in meserii cerute pe
piata muncii
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Colonel
Tomoroveanu, nr.2, Botosani - Serviciul Managementul Pietii Muncii –
Compartiment formare profesionala
Ocuparea fortei de munca
Noiembrie 2009 – 16.08.2010
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sef serviciu
Coordonarea activitatii , aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari legale
cu privire la integrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si
organizarea programelor de formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii
;organizarea si gestionarea resurselor umane din cadrul Serviciului – Centrul de
Formare Profesionala a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
implementarea strategiei ANOFM
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Calea
Nationala, nr . 85, Botosani – Centrul de Formare Profesionala
Ocuparea fortei de munca
Mai 2009 – Noiembrie 2009
Director Coordonator
Organizarea, coordonarea şi realizarea la nivel judeţean a activitatii de ocupare a
forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor in cautarea unui loc de munca
.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Calea
Nationala, nr . 85, Botosani
Ocuparea fortei de munca
Mai 2005 –Mai 2009
sef serviciu
Coordonarea activitatii , aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari legale
cu privire la integrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si
organizarea programelor de formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii
;organizarea si gestionarea resurselor umane din cadrul Serviciului – Centrul de
Formare Profesionala a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
implementarea strategiei ANOFM
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Calea
Nationala, nr . 85, Botosani – Centrul de Formare Profesionala
Ocuparea fortei de munca
2001-2005
Director Executiv
Organizarea, coordonarea şi realizarea la nivel judeţean a activitatii de ocupare a
forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor in cautarea unui loc de munca
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, str. Calea
Nationala, nr . 85, Botosani
Ocuparea fortei de munca
1992-2001
Director Centru Formare Profesionala
Organizarea serviciilor de formare profesionala pentru persoane fizice si juridice ;
informarea, orientarea si consilierea profesionala; Coordonarea activitatii ,
aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari legale cu privire la integrarea
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si organizarea programelor de
formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii ;organizarea si gestionarea
resurselor umane din cadrul Centrului de Calificare, Recalificare si Perfectionare a
somerilor din judetului Botosani
Centrul de Calificare, Recalificare si Perfectionare a Somerilor din judetului
Botosani
Calificare, recalificare si perfectionare a somerilor din judetul Botosani
1990-1992
inspector
Plasarea si calificarea fortei de munca in judetul Botosani
Directia Muncii si Protectie Sociala Botosani Botosani - birou formare profesionala
social
1987-1990
inginer
CTC constructii metalice, buna functionare a utilajelor meacnice si benzi
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transportoare si formare profesionala – datesat la Liceul de Constructii Botosani
Trustul de Constructii Montaj Botosani
Constructii metalice si industriale
1980-1987
mecanic de intretinere;
mecanic
Trustul de Constructii Montaj Botosani
Constructii metalice si industriale

Educaţie şi formare
2003 - 2004 – Institutul National de Administratie cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” Iasi - Masterat „Guvernare moderna si dezvoltare locala”;
1981-1987 – Facultatea de Mecanica – tehnologia constructiilor de masini
2015 – Curs EXPERT AFACERI EUROPENE
2015 – Curs FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARA
2015 – Curs CONSULTANT ADMINISTRATIE PUBLICA
2014 – Curs CONSILIER VOCATIONAL
2013 – Curs MANAGER MARKETING
2013 – Curs LEADERSHIP in Comunicarea personalizata cu grupurile tinta ale SPO;
2013 – Curs DEZVOLTATOR DE E-LEARNING - organizat de ANOFM prin Centro
Superior de Formacion Europa-Sur-CESUR SA;
2013 – Curs ANALIST PIATA MUNCII
2012 – Curs FORMATOR DE FORMATOR – organizat de CERES
2011 – Curs FORMATOR OCUPATIONALl – organizat de ANOFM prin Centro
Superior de Formacion Europa-Sur-CESUR SA
2011 – Curs „METODE MODERNE DE MANAGEMENT DE PROIECT”
2011 – Curs „Functiile si responsabilitati ale managementului in serviciul public
de ocupare”
2011 – Curs „ Imbunatatirea calitatii si cantitatii de schimb de exprienta prin
e-cooperare si demararea de e-twinning cu serviciul public de ocupare din
Uniunea Europeana” – Scoala de Vara
2011 – Curs – Analiza si previziunile privind piata muncii si dinamica pietii
muncii;
2011 – Curs – Abilitati organizationale in leadership si management;
2011 – Curs - Manager Proiect;
2010 – Curs Performanta salariatului = Beneficiul angajatorului;
2010 – Curs furnizor de formare profesionala
2009 – schimb experienta Portugalia implementare PRAO – program regional de
ocupate si incluziune sociala
2009 – Curs „ ELABORAREA UNEI CERERI DE FINANTARE ELIGIBILE” pentru
obtinerea de finantarii a unor proiecte ale Uniunii Europene;
2008 – Curs limba engleza nivel mediu;
2008 – Curs „Managementul aplicat serviciilor de ocupare” organizat de CNFPPP
Rasnov;
2006 – Curs „Tutore pentru salariatii din AJOFM/CRFPA din cadrul ANOFM;
2004 – Curs de auditor al calitatii serviciilor catre someri si altor persoane aflate
in cautarea unui loc de munca;
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1994 –1996 - Curs - Managementul Masurilor Active in Uniunea Europeana cu
deplasare in Danemarca unde am sustinut examenul de absolvire;
1983 – Curs de pedagogie in cadrul programei de studiu din facultate;
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

romana

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

engleza
franceza
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie
B
Utilizator
B
Utilizator
B
Utilizator
1 independent
1 independent
1
independent
B
Utilizator
B
Utilizator
B
Utilizator
1 independent
1 independent
1
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Discurs oral

B
1
B
1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B
1
B
1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

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 .
Capacitate de a organiza , conduce , coordona şi controla in scopul de a obţine cele mai
bune rezultate de la structura condusă ; competenţa decizională ; abilităţi in gestionarea
resurselor umane ; capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului ; competenţa in
gestionarea resurselor alocate prin utilizarea eficientă a resurselor materiale şi
financiare alocate; abilităţi in domeniul instruirii proprii şi de a identifica nevoile de instruire
ale personalului din subordine ; obiectivitate in aprecierea personalului din subordine ,
aptitudini obtinute in urma desfasurarii activitatilor de coordonare echipe timp de peste 10
ani.
 utilizarea calculatorului si organizarea fisierelor; procesare text; calcul tabelar;
informatie si comunicare, internet si posta electronica
 Cunostinte elementare ale aplicatiilor de grafica pe calculator (Microsoft Office Publisher
2003 )
 Crearea si editarea prezentarilor folosind Microsoft Office PowerPoint

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii cursurilor/ seminariilor / trainiguri :
managementul proiectelor, Analiza riscurilor, munca in echipa, Implementarea proiectelor ,
. Fonduri structurale, Proiecte FSE, Pregatirea formarii, Efectuarea formarii, Evaluarea
formarii, Revizuirea si promovarea programului de formare, Invatarea si contextul formarii .
Analiza nevoii de formare ,Efectuarea formarii, Strategii de orientare si comunicare
Categoria B
• In perioada decembrie 2006 – decembrie 2007 - Asistent managerul echipei de
implementare a proiectului Stimularea atitudinii active prin promovarea principiului
‘’ AJUTA-TE SINGUR ‘’ ( Programul de vecinatate Romania – Ucraina 2004 – 2006,
Prioritatea1 Promovarea dezvoltarii socio-economice locale ; Masura 1.2.. Cooperare
economica transfrontaliera; Phare CBC 2004/016-942; Linia bugetara B 220202);
• Ianuarie 2008 - decembrie 2008 - responsabil programe de formare profesionala in
cadrul echipei de implementare a proiectului “ Vorona intre traditie si integrare prin
dezvoltarea resurselor umane” ( Phare/2005/017-553.04.02)
• Experienta in scrierea si implementarea proiectelor

• Din anul 1994 sunt Presedintele Consortiul pentru Dezvoltare Locala Botosani,
unde am dezvoltat mai multe proiect ale Uniunii Europene, proiecte finantate
printre care PAEM Programe de dezvoltare a unor masuri active de combatere a
somajului, FIDEL program de finantare a IMM-urilor, programe derulate cu sprijinul
Fundatiei Internationale de Management (FIMAN);
• 2009 - Coordonator regional al AJOFM-urilor pentru Programul Regional de
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Ocupare si Incluziune Sociala, regiunea Nord-Est proiect al Uniunii Europene;
• Implementare Proiect S.C.O.P.- "Specializarea consilierilor de orientare
profesionala", Axa prioritara 4-Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• Domeniul Major de Interventie 4.2.-Formarea personalului propriu al SPO;
• Implementare proiect COMPROF - "Cresterea nivelului COMpetentelor
PROFesionale
ale
personalului
SPO
pentru
furnizarea
serviciilor
personalizate persoanelor in cautarea unui loc de munca, inclusiv somerilor si
grupurilor vulnerabile, Axa prioritara 4-Modernizarea Serviciului Public de
OcupareDomeniul Major de Interventie 4.2.Formarea personalului propriu al SPO
• Implementare proiect SILCO - "Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul
competentelor" , Axa prioritara 4-Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul Major de Interventie 4.2.-Formarea personalului propriu al SPO

• Implementare proiect ECOP - "Educatie continua orientata spre performanta,
pentru specialistii din formarea profesionala a somerilor - ECOP", Axa prioritara
4-Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul Major de Interventie
4.2.- Formarea personalului propriu al SPO
• Manager Proiect CEDO – SPO - Calitate, eficienta, dinamism, oportunitate in
sistemul public de ocopare in perioada martie 2013 – noiembrie 2013;
• Manager Proiect CESP – SPO ID 129602 – calitate, eficienta si servicii
profesionaste in SPO

Anexe
STAGII DE PREGATIRE IN
STRAINATATE

01.08.2016
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Diplome / certificate care atesta pregatirea profesionala la cerere;
• 1995 – Italia – Torino - Studierea pietei muncii pentru integrarea persoanelor
aflate in cautarea unui loc de munca si organizarea programelor de formare
profesionala in meserii cerute pe piata muncii;
• 1996 – Danemarca – Copenhaga Managementul Masurilor Active in Uniunea
Europeana
• 2001 – Irlanda – Dablin - Managementul Masurilor Active in Uniunea
Europeana
• 2004 - Ucraina - Prioritatea1 Promovarea dezvoltarii socio-economice locale ;
Masura 1.2.. Cooperare economica transfrontaliera; Phare CBC 2004/016-942;
Linia bugetara B 220202);
• 2009 - Portugalia - implementare program PRAO – program regional de ocupate
si incluziune sociala
• 2010 – Spania – Malaga – Formator Ocupational - prin Centro Superior de
Formacion Europa-Sur-CESUR SA Masurilor Active in Uniunea Europeana
• 2011 – Spania – Malaga – Formator Ocupational - prin Centro Superior de
Formacion Europa-Sur-CESUR SA Masurilor Active in Uniunea Europeana
• 2013 – Italia Roma - Perugia - "Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul
competentelor" , Axa prioritara 4-Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• 2013 – GRAN CANARIA - Centro Superior de Formacion Europa-Sur-CESUR SA
Masurilor Active in Uniunea Europeana – Proiect ECOP
• 2014 – Vigo Spania – Proiect Green jobs vizita de studiu
• Proiect CESP – SPO ID 129602 – calitate, eficienta si servicii profesionaste in
SPO – vizita de studiu Spania – Gijon – ca manager proiect;
• 2014 – vizita de studio in Spania Madrid, consilier vocational, proiect UE ANOFM

Teodor Dimitriu
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