Curriculum vitae
InformaŃii personale
Nume/Prenume

Tipa Emilian

Adresa

Sat Todireşti, comuna Todireşti, judeŃul Suceava, nr.171, cod 727530

Telefon

0230539616

Fax

0230539543

E-mail
CetăŃenia
Data naşterii
Sex

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala

Telefon mobil 0726316815

tipaemilian@yahoo.com
română
17 august 1963
masculin

Primăria comunei Todireşti, judeŃul Suceava
Secretar al comunei

ExperienŃa profesionala
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

12 septembrie 1985 – prezent
Secretar al comunei iulie 2003- prezent
Referent ianuarie 2003- iunie 2003
Inspector 2000- ianuarie 2003
Agent agricol 1992-2000
Viceprimar 1990-1992
Agent agricol 1985-1990

Principalele activităŃi si
responsabilităŃi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de
activitate

Primăria comunei Todireşti
AdministraŃie publică

Educatie si formare
Perioda

1978-1982 Liceul agroindustrial RădăuŃi
22.11.1993- 4.12.1993 Curs calificare în specializarea „ administraŃia publică locală”
23.04.2001 – 4 mai 2001 curs de formare „IniŃiere în utilizarea calculatoarelor”
1-3 iulie 2005 Suceava „ FinanŃe pentru nefinanŃişti – performanŃe în activitatea ordonatorului de
credite”
2003 –2007 Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, Facultatea de drept, specializarea drept,
profilul ştiinŃe juridice
2007 – 2008, master „Dreptul AdiministraŃiei Publice Locale” , Universitatea „Mihail Kogălniceanu”
Iaşi
16.06.2008-04.07.2008 - „Manager proiect”

Calificarea / diploma obtinuta

Diplomă de licenŃă - LicenŃiat în drept juridic
Diplomă de master - Dreptul AdiministraŃiei Publice Locale
Certificat de absolvire eliberat de Centrul de perfecŃionare a funcŃionarilor publici Iaşi - „
administraŃia publică locală”
Certificat de absolvire a cursului de formare eliberat de Centrul teritorial de formare continuă pentru
administraŃia publică Iaşi.- „IniŃiere în utilizarea calculatoarelor”
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Certificat de participare.- „ FinanŃe pentru nefinanŃişti – performanŃe în activitatea ordonatorului de
credite”
Certificat de absolvire „manager proiect”
Diploma de bacalaureat, specialitatea tehnician agronom
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

agronomie; administraŃia publică locală; utilizarea calculatorului, drept juridic
Liceul RădăuŃi, Centrul teritorial de formare continuă pentru administraŃie publică Iaşi, Universitatea
„;Mihail Kogălniceanu” Iaşi.
Zi

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare

citit

Limba franceză

bine

Competente si abilitati sociale

Vorbit
I

bine

Scris
bine

Lucru în administraŃie de peste 25 ani , scoate în evidenŃă evaluarea cetăŃenilor la valoarea lor
reală, precum şi cunoaşterea tuturor problemelor care îi preocupă pe oameni în toate sferele lor de
activitate.

Competente si aptitudini
organizatorice
Competente si aptitudini tehnice
Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

UşurinŃă în utilizarea calculatorului, Word, Xcel, etc.

Competente si aptitudini artistice
Alte competente si aptitudini
Permis de conducere

F

Informatii suplimentare
Anexe
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