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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume  Ignat, Etienne 

Adresa Str. Trei Fanatani, Nr. 50 B, mun. Iasi, jud. Iasi 

Telefon 0743681540   

E-mail ignatetienne@gmail.com 
 

Nationalitate Romana 

Data nasterii 3 Iunie 1985 

Sex Masculin 

  

Experienta profesionala  

  

Perioada Martie 2007 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Trainer Managementul proiectelor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Programarea şi planificarea activităţilor; Stabilirea bugetelor şi a programelor de lucru; 
Organizarea de evenimente; Realizarea ofertelor de training; Realizarea suporturilor şi a 
materialelor de curs; Realizarea designului; Livrarea de traininguri; Clarificarea conceptului 
de management de proiect; Planificarea eficienta a resurselor in cadrul proiectului; 
Identificarea modalitatilor potrivite de monitorizare si evaluare; Gestionarea calitatii, 
riscurilor, resurselor in proiecte; Utilizarea instrumentelor specifice managementului de 
proiect; Întocmirea de rapoarte. 

Numele şi adresa angajatorului Liga pentru Educaţie, Cultură şi Sport LECUPO  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Training Manager proiect & Programe de Tineret 

Perioada Ianuarie 2013 – prezent 

Functia sau postul ocupat Trainer Manager Proiect, Expert accesare fonduri europene structurale si de coeziune 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Realizarea suporturilor şi a materialelor de curs; Realizarea designului; Livrarea de 
traininguri; Clarificarea conceptului de management de proiect; Planificarea eficienta a 
resurselor in cadrul proiectului; Identificarea modalitatilor potrivite de monitorizare si 
evaluare; Gestionarea calitatii, riscurilor, resurselor in proiecte; Utilizarea instrumentelor 
specifice managementului de proiect; Întocmirea de rapoarte 

Numele si adresa angajatorului SC Development Training Consulting SRL 

Perioada August 2012 – prezent 

Functia sau postul ocupat Trainer Manager Proiect, Expert accesare fonduri europene structurale si de coeziune 

Activitati si responsabilitati 
principale 

Realizarea suporturilor şi a materialelor de curs; Realizarea designului; Livrarea de 
traininguri; Clarificarea conceptului de management de proiect; Planificarea eficienta a 
resurselor in cadrul proiectului; Identificarea modalitatilor potrivite de monitorizare si 
evaluare; Gestionarea calitatii, riscurilor, resurselor in proiecte; Utilizarea instrumentelor 
specifice managementului de proiect; Întocmirea de rapoarte 

Numele si adresa angajatorului SC CORETI CONCEPT SRL 

Perioada Ianuarie 2009 – august 2009 

Funcţia sau postul ocupat Trainer Managementul Proiectelor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizarea suportului, designului şi a materialelor de curs; Livrarea trainingului; Întocmirea 
de rapoarte 
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Numele şi adresa angajatorului SC Kapital SRL  www.perfectionare.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Training 

Perioada Septembrie 2008- august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert accesare fonduri europene structurale si de coeziune 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizare Studii de fezabilitate, Plan de afacere, Cerere de finantare, Analiza Cost-
Beneficiu, Bugete 

Numele şi adresa angajatorului SC General Proiect Consulting  SRL, Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Consultanta fonduri europene 

Perioada Septembrie 2011- august 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert accesare fonduri europene structurale si de coeziune 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizare Studii de fezabilitate, Plan de afacere, Cerere de finantare, Analiza Cost-
Beneficiu, Bugete 

Numele şi adresa angajatorului SC ANLU SRL, IASI  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Consultanta fonduri europene 

Perioada August 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert accesare fonduri europene structurale si de coeziune 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizare Studii de fezabilitate, Plan de afacere, Cerere de finantare, Analiza Cost-
Beneficiu, Bugete 

Numele şi adresa angajatorului SC CORETI CONCEPT SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Consultanta fonduri europene 

Educaţie şi formare  

                                          Perioada 2004 – 2009 

Facultatea Electronica Telecomunicaţii si Tehnologia Informatiei 

Specializarea Electronică Aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Gheorghe Asachi, Facultatea de Electronică Telecomunicaţii si Tehnologia 
Informatiei Iaşi, specializarea Inginerie Electronica 

  

Perioada Noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma FORMATOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interpersonală, dinamica diferenţei, lucru în echipă, dezvoltarea grupurilor, 
luarea deciziilor, management de proiect , identificarea nevoilor de training, metode şi 
tehnici de instruire, conceperea design-ului de curs, livrarea trainingului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

A.S.S. şi SC Schultz Consulting SRL Bucureşti 
Minesterul Educatiei Cercetarii si Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de 
Sanse 

Perioada   Noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Management Organizational 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Managementul Resurselor Umane, Planificare Strategica, Evaluarea Resurselor, Motivarea 
Personalului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Bethany www.bethany.ro in colaborare cu Institutia Prefectului Iasi si Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi 

  

Perioada  Septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire Manager Proiect 

http://www.perfectionare.ro/
http://www.bethany.ro/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului, 
planificarea activitatilor proiectului, gestionarea utilizarii costurilor si resurselor operationale 
pentru proiect, realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect, Managementul riscurilor, 
Managementul echipei de proiect, Managementul calitatii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Autoritatea Nationala pentru Tineret ANT www.e-tineret.ro  

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare 
 

Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Franceză   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale 2005-2006 Lider de tineret  in cadrul filialei de Cruce Rosie Iasi 
2007-prezent Vicepresedinte la Liga pentru Educatie, Cultura si Sport LECUPO 
www.lecupo.ro  
Experienta in traininguri Nationale si Internationale 
Participant la concursuri Nationale si INternationale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

În cadrul tuturor acestor progame şi activităţi pot spune că mi-am dezvoltat multe abilităţi 
precum leadership, munca în echipă, munca în condiţii de stres, ceea ce mă face să duc 
urmatorul proiect la un nivel şi mai mare de implicare. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunosc orice sistem de operare 98, Me, WinXp, WinVista foarte bine  
Microsoft Office  

Permis(e) de conducere Categoria “B” din 2006 
 

  

  

http://www.e-tineret.ro/
http://www.lecupo.ro/
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Informaţii suplimentare 

2000 – 2007: membru al clubului ARDOR www.ardor.ro , club orientat pe dezbatere, oratorie, retorică, 
ce îşi propune totodată să dezvolte unele abilităţi în rândul tinerilor, precum vorbitul în public, 
leadership, munca în echipă, şi competenţa de a putea fi inţeleşi uşor.  
  
2004 -  2007: membru al Ligii Studenţilor Electronişti www.ls-etc.ro un O.N.G. care îşi propune 
rezolvarea problemelor în rândul studenţilor, şi totodată, să promoveze viaţa socio-culturală din Iaşi în 
rândul studenţilor.  
 
2006 – 2007: membru al Crucea Roşie România unde am ocupat funcţia de lider în 2006 – 2007: 
membru al AEGEE www.aegee.ro asociaţie care se ocupă cu aducerea de studenţi străini în perioada 
de vară pentru a socializa cu studenţii din România  
 
În iunie 2006 am participat la Eforie Sud la un training prinvind integrarea in Uniunea Europeană unde 
am fost şi premiat de către ANT Constanţa pentru cea mai bună prezentare în cadrul workshop-ului.  

 
În maritie 2007 am participat la un workshop în Bucureşti organizat de “Consiliul Tinerilor Români”  
având ca scop dezbaterea de “Politici pentru tineret” cu tema „Democraţia şi societatea civilă” 

  
În iunie 2007 am participat în cadrul ANT(Autoritatea Naţională pentru Tineret) www.e-tineret.ro  la 
şcoală de vară pe tema “Tineri şi Valori Europene”,  unde am fost votat de către cei 65 de participanţi 
drept persoana cu cea mai mare notorietate. 
 
În iunie 2007 am participat la şcoala de vară cu tema Egalitate de Şanse organizat de Autoriatea 
Naţională de Tineret www.e-tineret.ro  
   
În septembrie 2007 am participat la şcoala de vară “Tinerii fac legea… Tinerilor” organizat de ANSIT 
www.ansitromania.ro având ca temă Legea 350/2006 “Comunicare şi Negociere” şi “Managementul 
Proiectelor”. 
 
10 – 13 Ianuarie 2008: Studiu de fezabilitate în Szeged, Ungaria, pentru conceperea unui training 
internaţional pe tema logisticii, organizat de asociaţia YOPA 
 
20-27 februarie 2008 am participat la YOUTH SUMMIT organizat de Asociatia Oricum Pentru Educatie, 
fiind unul dintre cei 40 de tineri selectati national, pentru a participa la acest summit avand ca tema 
principala liderii anului 2008 si educatia non-formala la Bucuresti, unde am fost reprezentul intregii 
comisii de tineret pe sport. 
 
4-11 martie 2008 Training Course in Berlin, Germania, cu numele Break Down The Racism traning 
International pe tema rasism, organizat prin fondurile Youth in Action, prin Agentia Nationala de Tineret 
din Germania. 
 
20-27 octombrie 2008 Training in Corinth, Grecia, cu Tema Mobilitati europene, deschiderea de noi 
orizonturi catre Europa, organizat de ORFEAS, prin Programul European Tineret in Actiune 
 
26 decembrie-5 ianuarie 2009 Training In Brescia, Italia, Cu tema Diversitate Culturala, organizat de 
Arciragazzi, prin Programul European Tineret in Actiune. 
 
25-26 martie 2009  participant cu un program de cercetare in domeniul agriculturii, promovand un model 
de bune practici pentru mediul rural din Romania, la Congresul International de la Reims, Franta  
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