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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Macovei Alexandru 
  

Telefon TEL: 0232/217.822   
Fax(uri) Fax: 0232/222.288 

E-mail(uri) macovei_v_alexandru@yahoo.com 
macoveialexandru@gmail.com 

  
Naţionalitate română 

  
Data naşterii 9 mai 1983 

  
Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.11.2010 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Secretar Administrativ - contract de muncă pe durată nedeterminată 

Numele şi adresa angajatorului SC Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane SRL Iasi 
Str. Banu, nr. 6, cod poştal 700127, Iaşi, România 

Perioada Iunie 2009 - prezent) 
Funcţia sau postul ocupat Consultant achiziţii publice  - contract de muncă pe durată nedeterminată 

Activităţi şi responsabilităţi principale - consultanţă pentru organizarea şi derularea procedurilor de achiziții publice, inclusiv cele necesare pentru 
derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 
- consultanță pentru derularea procedurilor de valorificare, vânzare şi închiriere a activelor proprii; 
- sprijin în cooptarea de noi clienţi, şi menţinerea unei relaţii excelente cu cei actuali; 
- elaborarea documentațiilor de atribuire (întocmirea Fişei de date a achiziției şi a secțiunii de Formulare, 
propunerea de exemple de Caiete de Sarcini, propunerea de exemple de Contracte de Vânzare-
Cumpărare); 
- gestiunea relației cu SEAP (şi implicit cu JOUE) şi informarea structurilor din Ministerul Finanțelor 
Publice;  
- elaborarea proceselor verbale de deschidere, a rapoartelor procedurilor și a comunicărilor către 
ofertanți. 

Numele şi adresa angajatorului Sylver Rom SRL Iaşi  
Str. Banu, nr. 6, cod poştal 700127, Iaşi, România 

Perioada 25 februarie 2005 – Iunie 2009 
Funcţia sau postul ocupat Consilier Operaţiuni – Tranzacţii 

mailto:macovei_v_alexandru@yahoo.com
mailto:macoveialexandru@gmail.com


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale - întocmirea, gestiunea şi actualizarea bazei de date; 
- întocmirea, gestiunea şi actualizarea de rapoarte cu privire la contorizarea activităţii Terminalului Iaşi 

al Bursei Române de Mărfuri; 
- consultanţă pentru organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie de mărfuri cu un grad înalt de 

standardizare sau diverse categorii de materii prime, prin intermediul ringurilor bursiere din cadrul 
Pieţei la disponibil; 

- consultanţă pentru organizarea şi derularea procedurilor de achiziții publice din cadrul Pieţei licitaţiilor; 
- elaborarea documentațiilor de atribuire (întocmirea Fişei de date a achiziției şi a secțiunii de 
Formulare, propunerea de exemple de Caiete de Sarcini, propunerea de exemple de Contracte de 
Vânzare-Cumpărare); 

- elaborarea proceselor verbale de deschidere, a rapoartelor procedurilor și a comunicărilor către 
ofertanți. 

Numele şi adresa angajatorului SC Compania de Tranzacţii şi Brokeraj MOLDOVA SA Iaşi (administrator al SC Bursa Română de 
Mărfuri SA Terminal Iaşi) – Iaşi, 700127, Strada Banu, Nr.6 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Feb.  2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  - seria _, nr. __________ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Calificarea – Formator (cod COR 242402) 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii prin Centrul 
European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi 

  
Perioada Sept. – Oct.  2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  - seria G, nr. 00042596 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Calificarea – Manager Proiect (cod COR 241909) 
Certificat de Absolvire – seria G, nr. 00042596 din 28.01.2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii prin Centrul 
European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi 

  
Perioada Mai 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  - seria G, nr. 00042581 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
   Calificarea – Expert achiziţii publice (cod COR 241940)  
   Certificat de Absolvire – seria G, nr. 00042581 din 26.07.2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii prin Centrul 
European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi 

  
Perioada Decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
   Program de Perfecţionare – „Manager de Achiziţii” – cod COR 123506 

Certificat de Absolvire - Seria B Nr. 0045307/08.12.2006 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin SC 
Expert Consulting Management SRL 

  
Perioada Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută CURS de Instruire – „Coordonator de şedinţă pe Piaţa Creanţelor şi Piaţa Licitaţiilor” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Atestat - Seria PSC 03 Nr. 012.050/23.07.2006 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
SC Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti 

  
Perioada Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută CURS de Instruire – „BROKER pe Piaţa Mixtă şi la Disponibil” 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Atestat - Seria PSB 03 Nr. 012.050/23.07.2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti 

  
Perioada Februarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplome de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
   CURS de Specializare – „Piaţa Licitaţiilor” 

Diplomă - Seria PL 11 Nr. 022.253/25.02.2006 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
SC Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti 

  
Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută În curs 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Negocieri-Relaţii Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Academică postuniversitară: SCOP2M - Negocieri-Relaţii Publice 

  
Perioada 2003 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent – Adeverinta nr. 4992/08.11.2007 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Finanţe – Bănci 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, Facultatea de Economie, Specializarea Finanţe –   Bănci 

  
Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
liceul teoretic clasa matematică - informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Şcolar „Alexandru cel Bun”, Gura-Humorului jud. Suceava 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   Foarte bine  Bine  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător 
Limba franceza   Satisfăcător  Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bun organizator, adaptare rapidă, capacitate de sinteză şi analiză, perseverenţă, lucru în echipă, 
abilităţi de lucru sub stres. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  MS Office  
Adobe Photoshop CS+     

Permis(e) de conducere Cat B, data obţinerii 05.11.2004 
Informaţii suplimentare Referinţele, recomandările şi alte informaţii se pot trimite la cerere 

 


