Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Blanaru, Constantin-Adrian

Adresă
Telefon
E-mail
Religia
Naţionalitate

română

Data naşterii
Sex

Masculin

EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

Decembrie 2021 - prezent

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

Martie 2021 – decembrie 2021

Numele si adresa angajatorului

Secretar General

Indeplinirea atributiilor specifice postului conform legislatiei in vigoare
Autoritatea Electorala Permanenta

Secretar General Adjunct

Coordonarea activitatii financiare la nivelul institutiei
Autoritatea Electorala Permanenta

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

Septembrie 2020 – martie 2021

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

Septembrie 2019 – decembrie 2019

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

Profesor asociat

Titular discipline Piete financiare internationale, Piete financiare europene
Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Economis si Administrarea Afacerilor

Subprefect al judetului Iasi
Atributii specifice postului
Prefectura judetului Iasi

Martie 2018 – februarie 2021
Consilier superior
Centrul Local Roman
APIA – Centrul Judetean Neamt

Perioada
Octombrie 2017 – martie 2018
Functia sau postul ocupat
Consilier superior
Activitati si responsabilitati principale
Birou Diaspora
Numele si adresa angajatorului
Municipiul Iasi
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Aprilie 2017 – octombrie 2017

Director General
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activitatii 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

Coordonare Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, cu urmatoarele structuri subordonate: Directia
Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Proiecte Europene, Directia Tehnica
si Servicii Comunitare, Serviciul Promovare si Monitorizare Calitate Mediu, Serviciul Informatic,
Serviciul Administrativ
Primaria Municipiului Iasi
Institutii publice

Aprilie 2015 – aprilie 2017
Consilier superior
Functionar public in cadrul Compartimentului Pregatire Profesionala – Serviciul Resurse Umane
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi
Institutii publice

Februarie 2013 – aprilie 2015
Consilier superior
Functionar public in cadrul Biroului Control si Indrumare la Unitatile din subordinea Consiliului
Judetean Iasi
Consiliul Judetean Iasi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Institutii publice

Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

2009 – iunie 2016

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

Conferentiar universitar
Activitati de predare si coordonare pe disciplinele: Economie bancara, Integrare economica
europeana, Economia serviciilor, Asigurari si reasigurari, Tehnici de comert exterior in Uniunea
Europeana, Calitatea serviciilor publice, Transporturi interne si internationale
Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi
Invatamant
Februarie 2007– 04 februarie 2013
Agent de asigurari
Activitate de vanzare si consiliere post-vanzare in domeniul asigurarilor life si non-life
Allianz Tiriac Asigurari S.A.
Asigurari

Septembrie 1997 – septembrie 2009
Lector universitar, Asistent universitar, preparator universitar
activitate didactică şi de cercetare în cadrul Facultăţii de Economie, Catedra de economie şi finanţe,
seminarii la disciplinele Economie bancara, Economia serviciilor, Asigurari si reasigurari, Tehnici de
comert exterior in Uniunea Europeana, Proiecte economice, Practica
Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, str. Gavril Muzicescu, nr.6, Iaşi
Învăţământ

2014 - 2015
Formator
Formare profesionala pe specializarile acreditate ANC - MANAGER, Competente sociale si civice,
Administrator imobile
Media One Bucuresti, Universitatea Apollonia
Formare continua
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Educatie si formare

Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare

Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta

28.03.2017
„Prevenirea si combaterea administrativa a faptelor de coruptie si a faptelor de incalcare a eticii
profesionale”
Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala de Integritate

Iunie 2016
Strategii de dezvoltare a serviciilor publice online. Rolul cercetarii in implementarea cu succes a
eGuvernarii. Noutati in eGuvernare. Serviciile publice electronice – canale de acces la serviciile
publice electronice. Reducerea poverii administrative prin eGuvernare. Modele de organizare a
birourilor. Servicii electronice unidirectionale, bidirectionale, directe si auxiliare; complexitatea
serviciilor. Cai de actiune in vederea modernizarii serviciilor publice din Romania folosind tehnologiile
ICT. Strategii, metodologii si tehnologii de implementare a eGuvernarii. Carta eCetateanului. Aspecte
introductive privind guvernarea electronica
Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala – Programul Operational Sectorial
”Cresterea competitivitatii economice”

09.11.2015 – 20.11.2015
Comunicare si relatii interpersonale. Certificat de absolvire
Comunicare scrisa, verbala si non-verbala. Abilitati manageriale

Scoala de Finante Publice si Vama – Ministerul Finantelor Publice

01.06.2015 – 05.06.2015
Expert implementare fonduri structurale si de coeziune. Certificat de absolvire
Agentia Nationala a Functionarilor Publici

10.10.2014 – 07.06.2015

Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii corespunzatoare
categoriei INALTILOR FUNCTIONARI PUBLICI

Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

04.08.2014 – 08.08.2014
Management public modern. Curs agreat ANFP. Certificat de absolvire
Rolul managerului in institutiile publice. Modul de organizare si coordonare a activitatilor in institutiile
publice
Saral Trading SRL Targu Mures
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Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta

Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de formare

Perioada
Calificarea/Diploma obtinuta
Discipline principale
studiate/competente profesionale
dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/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

24.02.2014 – 16.03.2014
Evaluator de furnizori si programe de formare. Certificat de absolvire
SC Learning Resources SRL

17 – 19 februarie 2014
Realizarea si implementarea unui program de instruire destinat cresterii capacitatii Directiilor
de Sanatate Publica si a Consiliilor Judetene si Locale de a monitoriza achizitiile publice din
sistemul sanitar. Certificat de absolvire
Ministerul Sanatatii si Asociatia pentru Implementarea Democratiei

23.10.2012 – 21.12.2012
Formator. Certificat de absolvire
Pregatirea formarii. Realizarea activitatilor de formare. Evaluarea participantilor la formare. Aplicarea
metodelor si tehnicilor speciale de formare
SC Auditexpertcont SRL

Iulie 2011 – septembrie 2011
Stagiu de documentare. Adeverinta
Produse financiare inovative. Relatii economice internationale. Combaterea spalarii banilor

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Ianuarie 2011 – Aprilie 2011
Manager de proiect. Certificat de absolvire
Conducerea implementarii proiectelor. Identificarea si analiza riscurilor. Estimarea resurselor si
identificarea surselor. Asigrarea resurselor operationale pentru proiect
SC Europersonal SRL

Octombrie 2010 – Septembrie 2012

Scoala Post – Doctorala Academia Romana. Certificat de absolvire
Politici de ajustare macroeconomica, Ciclicitate, globalizare si integrare economica, Fundamentele
psiho – sociologice ale comportamentului economic
Studii post – doctorale in economie: program de formare continua a cercetatorilor de elita (SPODE) /
Academia Romana

Oct. 1999 – Oct. 2008

Doctor în domeniul Relatii economice internationale / Diploma de doctor
Comert international, Economie mondiala; Titlul lucrarii - „Comertul exterior al Romaniei in contextul
integrarii europene”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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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

Octombrie 2006 – iunie 2007
modulul european Jean Monnet, cu titlul „Constructie economica europeana”, din cadrul
programului Erasmus
Integrare europeana, Institutii europene, Politici europene
Universitatea „Petre Andrei” din Iasi

Noiembrie 2005
curs de Managementul calitatii in serviciile publice, sustinut de prof. univ. dr. Salvador Parado
Diez de la Universidad de Educacion a Distancia, Madrid, Espana
Managementul calitatii in serviciile publice
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi

Martie 2005
curs de Dreptul european al afacerilor, sustinut de prof. univ. dr. Davide Gallotti de la Universitatea
din Perugia
Drept european
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Decembrie 2004
curs de Strategii inovationale si managementul riscului in afaceri, sustinut de prof. univ. dr. Mario
Paggliaci, presedintele Academiei de Studii Comparate din Roma, Italia
Managementul riscurilor
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Mai 2004
curs de Calitate în gestiunea resurselor umane, sub îndrumarea prof. univ. dr. Salvador Parado
Diez, Universidad de Educacion a Distancia, Madrid, Espana

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul resurselor umane

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Mai 2004
curs de Managementul calităţii vieţii, sub îndrumarea prof. univ. dr. Manuel Serrano, Universidad de
Educacion a Distancia, Madrid, Espana
Managementul calitatii
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1996 - 1997

Studii aprofundate / Diplomă de master
Profilul Management economico - financiar

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

Piete financiare globale, Management bancar, Managementul riscurilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice,

1991 - 1996

Economist / Diplomă de licenţă
Profilul Economic, modulul: Finanţe şi Bănci,
Specializarea: Finante si banci

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

Finanţe generale, Monedă şi credit, Economie bancară, Finanţele întreprinderii, Control financiarbancar, Management bancar, Gestiunea portofoliului şi bursa de valori, Relaţii valutar-financiare
internaţionale
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice,

mai 1994 – octombrie 1994
stagiu practic de specializare bancară efectuat la banca CAJA ESPANA, Valladolid, Spania, în
cadrul următoarelor departamente:
Riscuri ipotecare;
Marketing bancar
Riscuri ipotecare, Marketing bancar
Universidad de Valladolid, Espana

1986 - 1990

Diplomă de bacalaureat
Matematică, Fizică, Chimie, Limba română
Liceul de Matematica - Fizica „Roman Voda” din Roman

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba spaniola

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

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

6

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

O bună capacitate de comunicare dobândită prin experienţa din domeniul administratiei publice si cel
universitar, al managementului de personal, în cadrul conferinţelor stiintifice internationale si nationale la
care am participat.
Seriozitate, confidenţialitate, persuasiune, capacitate de efort susţinut, mobilitate.
Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă si capacitatea de organizare si eficientizare a unei
activitati.
Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei; Spirit organizatoric
Am experienţă în organizarea şi gestionarea organizatiilor

-

August 2017 – martie 2018 – membru in Consiliul de Administratie Compania de

Transport Public Iasi

- 2013 – 2020 – SPECIALIST AUTORIZAT Comisia de autorizare a furnizorilor de formare
profesionala a adultilor a judetului Iasi, pe urmatoarele domenii ocupationale, cf. Deciziei nr.
1207/14.11.2013:
Activitati financiare, bancare, de asigurari
Administratie si servicii publice
Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport
- 2010 – 2018 – EVALUATOR ARACIS, SPECIALIZAREA FINANTE
- EXPERT-EVALUATOR CDI, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
- 2004 – 2009 Cancelar al Facultatii de Economie, Universitatea „Petre Andrei” din Iasi
- 2003 – 2005 Secretar general de redactie – Revista Economia XXI
- 2005 – 2008 Responsabil de rubrica – Revista Economia XXI

Competenţe şi aptitudini de utilizare - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ si PowerPoint™) dobândite în
a calculatorului context profesional sau în timpul liber, Internet
Permis(e) de conducere

- Categoria B, 1995
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