
 

 
 

Experienţa profesională 
 

 

dec. 2012 - prezent Trainer – SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL 

Formarea profesionala a personalului in vederea obtinerii certificarii CNFPA de Expert Achizitii. 

iulie 2012 - prezent Administrator – SC ADEMIS IMPEX SRL 

Conducerea activitatii de consultanta in achizitii publice, prestand acest serviciu atat pentru clienti 
publici cat si pentru clienti privati. 

ian. 2011 - prezent Director Operatiuni Tranzactii – SC BURSA AGRICOLA SRL 

Conducerea activitatii de tranzacționare și consultanță în achiziții publice. Previzionarea procesului 
de achiziție pentru clienți, de la identificarea nevoii, la identificarea finanțării, întocmirea 
documentelor și încheierea contractelor. Specializare în achizițiile pentru clienți publici. 

iulie 2010 - ian. 
2011 

Expert achiziții – BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI – Terminalul Iași 

Conducerea activității de tranzacționare în cadrul ringurilor de fungibile și consultanță în domeniul 
achizițiilor publice. Majoritatea procedurilor au fost finanțate din fonduri europene și au avut o 
complexitate ridicată. Trainingul a 2 persoane pentru activitatea de achiziții publice și tranzacționare 
a bunurilor fungibile. 

nov. 2007 - martie 
2009 

Funcționar Economic – BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI – Terminalul Iași 

Implicarea în activități de achiziții publice și tranzacționarea de bunuri fungibile. Postul meu a 
implicat menținerea relațiilor cu potențialii furnizori și redactarea documentelor aferente. 

 
 
 

Educaţie şi formare 
 

 

oct. 2011 - prezent 

 

Doctorat în Management – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Școala Doctorală de Management, 
cursuri la zi 

2009 - 2011 Master în Achiziții-Distribuție-Logistică – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în colaborare cu Universitatea Pierre 
Mendes Franța 

2006 - 2009 Studii de licență – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, secția Finanțe și Bănci 

 

sept. 2012 

 

Curs de Formator – COR 241205 
 

sept. 2010 Curs de Expert achiziții publice – COR 241940  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANDREI TABARCEA 
 



 

Activităţi de voluntariat 
 

 

ian. 2011 - 
prezent 

 

- Fundația Arris Iaşi  

- Expert achiziții și implementare 

 

 

Aptitudini și 
competențe 

personale 

 

 

- Mă consider o persoană serioasă, punctuală şi foarte ambiţioasă, dornică de dobândirea 
de noi cunoştinţe, cu rezistentă la un program intens de lucru. De asemenea, sunt o 
persoană sociabilă, cu integrare facilă în colectivitate şi o deosebită înclinaţie spre sport 
şi disciplină.  

- Consider că am abilități manageriale deosebite, obținute atât prin educție cât și prin 
experiență. Consider că pot să folosesc resurse limitate pentru a obține cele mai bune 
rezultate. De asemenea, consider că am abilități deosebite de negociere, având la activ 
sute de proceduri de negoicere. 

- Am cunoștințe solide de Windows, IT, microsoft Office și alte aplicații des utilizate. Am 
cunoștințe medii de networking și hardware. De asemenea, am studiat aplicații ERP – 
Navision, SPSS și alte software-uri economice. 

 

  

 


