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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Paveliuc-Olariu Codrin  

Adresa(e) Str. Moara de Foc, nr.4, bl.4, Tr.2, apt.19, loc. Iaşi, RO 700527  

Mobil +40 740 931943  

E-mail codrin.po@gmail.com 

Naţionalitate română  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Specialist dezvoltare rurală 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 04/07/2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert economist în management 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evaluarea cererilor de rambursare – Axa Prioritara 2, POSCCE; 
- Evaluarea dosarelor de achiziţii; 
- Consilierea beneficiarilor. 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică – Organismul Intermediar pentru Cercetare 
(POSCCE) – Biroul Teritorul Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, Clădirea Editurii, et.1, Iaşi, RO 700490 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică 

Perioada 11/10/2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Policy Officer 

Activităţi si responsabilităţi principale -Serveste ca persoana de contact principala pentru obiectivele de reformă relevante pentru activitatea 
GdB; 
-Serveste ca punct de contact cu Reprezentantele Permanente ale statelor membre; 

- Urmareste si raporteaza poziţiile statelor membre ale UE şi asista grupul în livrarea mesajelor de 

reformă pentru aceste guverne şi alţi actori-cheie în procesul de reformă (inclusiv industrie, mass-

media, alte ONG-uri) 

-Ia iniţiativa de a sugera, dezvolta şi implementa sau poate ajuta la punerea în aplicare a strategiilor 

de sprijin pentru construirea de reforme (cum ar fi evenimente, mic dejun, rapoarte, etc) 

-Elaborarea poziţiilor politice cu privire la aspectele cheie relevante pentru activitatea GdB; 

-Elaboreaza de proiecte de documente de poziţie şi documentele de lobby după cum este necesar în 

sprijinul acestei lucrări; 

-Acordarea de sprijin privind iniţiativele majore sau proiecte; 

-Asistenţă în crearea de documente strategice de informare pentru toate nivelurile; 

-Sprijinirea angajamentelor cu privire la  parteneriatele sub-regionale (SRPs) şi a ajuta la dezvoltarea 

unor strategii specifice ale GdB şi politicile referitoare la SRPs; 

-Asistenţă pentru o gamă largă de iniţiative care necesită politicii corecte şi în timp util; 

-Planificarea si organizarea priorităţilor de lucru proprii pentru a asigura realizarea tuturor termenelor 

necesare; 

-În zonele relevante de responsabilitate, să servească drept purtător de cuvânt al GdB pentru mass-

media şi la evenimente publice (workshopuri, conferinte, seminarii etc.). 
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Numele şi adresa angajatorului Groupe de Bruges 

Plantsoen 114, 6701 AT Wageningen. The Netherlands 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Think tank 

Perioada 09/05/2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Moderator ARC 2020 (Agriculture and Rural Convention) 

Activităţi si responsabilităţi principale - Realizarea regulilor în cadrul grupurilor (publice sau private); 
- Invitarea în mod activ a persoanelor şi organizaţiilor în cadrul grupurilor; 
- Dezvoltarea unui cadru general pentru desfăşurarea activităţii grupurilor de lucru; 
- Supravegherea activităţii grupurilor de lucru; 
- Realizarea unui raport intermediar a grupurilor de lucru; 
- Asigurarea respectării termenelor limită stabilite de echipa de coordonare; 

Numele şi adresa angajatorului ARC 2020 (Agriculture and Rural Convention) 
Rue de l'Etuve 58-60, 1000 Brussels (Belgium) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politici publice 

Perioada 02/09/2008 - 21/09/2009  

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi si responsabilităţi principale -Dezvoltarea aplicaţiilor necesare pentru accesarea programelor de finanţare 
-Identificarea şi analizarea oportunităţilor de finanţare conform exigenţelor clienţilor 
-Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală ale clienţilor – beneficiari publici 
-Elaborarea pieselor documentaţiilor de finanţare tip PNDR, POSDRU, POR, POSCCE: cereri de 
finanţare, MCL-uri, studii diverse, grafice GANTT, CV-uri, anexe etc. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. General Proiect Consulting S.R.L. 
Str. I.C. Brătianu, nr.18-20, cam. 102-103, 70037 Iasi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă 
  

Perioada 07/06/2008 - 01/09/2008  

Funcţia sau postul ocupat Consultant dezvoltare 

Activităţi si responsabilităţi principale -Realizarea cererilor de finanţare, memorii justificative, centralizatoare etc. în cadrul proiectelor tip 
PNDR; 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Avensa Consulting S.R.L. 
Str. Barbu Lăutaru, nr.48 A, 700399 Iasi (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în management şi afaceri 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 15/09/2008 → prezent 

Calificarea/diploma obţinută Doctorat în Ştiinte Agricole, specializarea:Management şi marketing în agricultură 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat:”Studii privind perfecţionarea managementului strategic în dezvoltarea rurală 
durabilă din Depresiunea Jijia – Bahlui” 
Conducător doctorat: Prof.ing.dr. I.V. Ciurea 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 
Brad" (Universitate) 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 
  

Perioada 15/09/2008 - 14/02/2010  

Calificarea/diploma obţinută Master în Agronomie, specializarea: Manager agricol 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul lucrării de disertaţie: "Studiu privind motivarea angajaţilor din firmele de consultanţă agricolă din 
judeţul Iaşi" 
Profesor indrumător: Prof.ing.dr. I.V.Ciurea 

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Agricultură,Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 
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învăţământ/furnizorului de formare Brad" (Universitate) 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 
  

Perioada 01/10/2003 - 07/07/2008  

Calificarea/diploma obţinută Licenţă în Agronomie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul lucrării de licenţă: "Studiu de diagnostic privind organizarea şi eficienţa activităţii de producţie la 
S.C. AGRO IND COM S.R.L. Răchiţi, jud. Botoşani" 
Profesor indrumător: Prof.ing.dr.I.V. Ciurea 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Agricultură,Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la 
Brad" (Universitate) 
Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 5 
  

Perioada 17/08/2009 - 31/08/2009  

Calificarea/diploma obţinută Certificat Manager de Proiect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

1. Analiza organizaţionala necesară identificării ideii proiectului; 
2. Identificarea ideii, scopului, arborelui obiectivelor şi activităţilor; 
3. Planificarea activităţilor proiectului;  
4. Gestionarea costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;  
5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect  
6. Managementul riscurilor;  
7. Managementul echipei de proiect; 
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului;  
9. Managementul calităţii proiectului. 
10. Sustenabilitatea proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

S.C. Eurofin Proiect S.R.L. 
Str. Nicorita, nr.13, 700397 Iaşi (România) 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 4 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 

elementar  
B1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale -aptitudini de comunicare şi lucru în echipă,dezvoltate în timpul activităţii de voluntariat în cadrul 
LECUPO Iaşi; 

-aptitudini de management al timpului şi de motivare a subordonaţilor şi partenerilor de lucru 
dezvoltate în timpul coordonării proiectului "Vocea unei generaţii" la nivel local- 15 aprilie 2008; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice -experienţă în managementul de proiect dobândită în timpul activităţii în domeniul consultanţei în 
management şi afaceri; 

-cunoştinţe avansate în domeniul managementului organizaţional; 

-cunoştinţe avansate privind metodele folosite în consultanţa agricolă şi sursele de fonduri 
nerambursabile; 
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-stabilirea politicii comerciale şi promoţionale, identificarea pieţelor şi evaluarea tendinţelor de 
dezvoltare; 

-abilităţi de gândire investiţională şi strategică; 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice -cunoştinţe privind elaborarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi realizarea 
unui plan HACCP; 

-cunoştinţe privind realizarea fişelor tehnologice ale culturilor; 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-cunoştinţe soft: sisteme de operare (instalare, configurare, instalare drivere & soft, utilizare) 

-cunoştinţe avansate MS Office(Word,Excel,Powerpoint,Acces,Publisher,Outlook); 

-cunoştinţe medii MS Project,Visio,OneNote; 
  

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant în cadrul conferinţei Top Talents 2009 organizată de Catalyst Solutions (14-15 mai 2009) 

Participant în cadrul finalei concursului „Forumul European al Tinerei Întreprinderi Inovante -Innovact 
2009” (24-25 martie 2009) organizat de Camera de Comerţ şi Industrie din Reims si Eppernay cu 
susţinerea Comisiei Europene 

Stagiu de cercetare în cadrul Gembloux Agro – Bio Tech,Belgia, Departamentul de Economie şi 
Dezvoltare Rurală (22 februarie – 2 iulie 2010): aria de cercetare – strategii de dezvoltare locală în 
comunităţile rurale din Uniunea Europeană şi efectele antreprenoriatului rural asupra dezvoltării rurale 
durabile. 

Membru Groupe de Brugges – think tank independent în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale 

Membru al Boardului Editorial al revistei Advances in Agriculture & Botanics editată de Societatea 
Bioflux 

Membru IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology) 

Diplomă de Excelenţă „Campionii Români în Afaceri” pentru „Stimularea practică a inovaţiei 
antreprenoriale în sectorul IMM” conferită de EUROLINK House Of Europe, Palatul Parlamentului, 27 
mai 2010 

 


