
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BULGARIU CĂTĂLIN 
Adresă(e)  Str. Traian, nr. 10, et. 1, ap. 6, Municipiul Iaşi, cod poștal 700031  

Telefon(oane) 0770202545 Mobil: 0723595696 
Fax(uri)  

E-mail(uri) bulgariuc@xnet.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
Data naşterii 13 septembrie 1973, Botoşani 

Sex   Masculin 
Stare civilă  căsătorit, doi copii 

 P 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  
Experienţa profesională  

  
Perioada  În perioada curentă 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor asociat 
Activități și responsabilități principale  Activitate didactică și cercetare științifică în domeniul economic 

Numele și adresa Angajatorului Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași 
Tipul activității sau sectorul de activitate  învățământ superior şi cercetare ştiinţifică 

  
Perioada  2012 … 

Funcția sau postul ocupat Președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului clinic de recuperare Iași 
Activități și responsabilități principale Conducerea instituției spitalicești 

Numele și adresa angajatorului Spitalul clinic de recuperare Iași 
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrație publică 

  
Perioada  

 Funcția sau postul ocupat     
Activități și responsabilități principale 

    
Numele și adresa angajatorului           

Tipul de activități sau sectorul de activitate 

2012 -… 
Evaluator în cadrul Comisiei Județene de Autorizare Iași 
Autorizarea și evaluarea programelor de perfecționare a adulților în conformitate cu normele ANC 
(fosta CNFPA) 
Agenția Județeană de Prestații Sociale Iași, str. Gării, Iași 
Formarea adulților 

  
Perioada 2012 - noiembrie 2016 

Funcția sau postul ocupat Membru al Comitetului Director al Studioului Teritorial de Radio Iași 
Activități și responsabilități principale Coordonarea domeniului economic, financiar, comercial și administrativ 

Numele și adresa Angajatorului SRR, Str. General Berthelot, nr. 62-64 
Tipul activității sau sectorul de activitate Administrarea Studioului Teritorial de Radio Iași – unitate funcțională a SRR fără personalitate juridică 

  
  

mailto:bulgariuc@xnet.ro


Perioada 2012 -2016 
Funcţia sau postul ocupat Consilier local 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru al Comisiei Economice și al Comisiei de Cultură, Învățământ, Culte 
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Local al Municipiului Iași, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 11, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
  

Perioada 2010 – 2012 
Funcţia sau postul ocupat Consilier județean 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru al Comisiei Economice 
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Județean Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrație publică 
  

Perioada 2010-2012 
Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prodecan al Facultăţii de Economie responsabil cu activitatea didactică din 2009 
Titular al disciplinelor financiare la catedrele de Economie şi Finanţe, respectiv Administraţie publică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Economie, Iaşi, str. Ghica Vodă, nr. 13 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învățământ superior şi cercetare ştiinţifică 

  
Perioada 

Funcția și postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate  

1997-2010 
Preparator, asistent și lector universitar 
Activități didactice de curs și seminar la discipline de specialitate din domeniul finanțelor 
Universitatea ”Petre Andrei”, Facultatea de Economie, Iași, Str. Ghica Vodă, nr. 13 
 Învățământ superior și cercetare științifică 
  

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități sau responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul sau sectorul de activitate 

 

2004 – 2005 
Director 
Conducerea întregii activităţi de recreere şi coordonarea elaborării şi implementării proiectelor  pentru 
tineret  la nivelul judeţului Iaşi. 
Direcția Județeană pentru Tineret Iași 
Instituţia publică aflată în subordinea  Ministerului Tineretului şi Sportului gestiona taberele şcolare, 
schimburile de elevi şi proiectele cu finanţare pentru activitățile de tineret. 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Manager de inovare – cod COR 242106 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competențe însușite: coordonarea dezvoltării profesionale a echipei, crearea unui sistem de gestiune 
a datelor privind ideile de inovare, evaluarea procesului de inovare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CIT – IRECSON București 

  
Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de furnizori și programe de formare – cod COR 242408 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competențe însușite: organizarea unui furnizor de formare profesionale, elaborarea și implementarea 
programelor de formare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

LEARNING RESOURSES IAȘI 

  
  

 



Perioada 2010-2012 
Calificarea / diploma obţinută Studii post doctorale în Ramura de știință Finanțe, specializarea Finanțe publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare a cercetătorilor de elită în economie SPODE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română 

  Perioada 2010 
Calificarea / diploma obţinută Formator  - cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificatul atestă capacitatea de a preda adulților cirricule din cadrul standardelor ocupaționale din 
ramura științelor economice și administrative. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EUROFIN PROIECT 

  

Perioada 2003 – 2009 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ramura de ştiinţe Finanţe, specializare Finanțe publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

  
Perioada 1999 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Calitatea de cadru didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi 

  
Perioada 1992 -1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe economice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializare Finanţe şi bănci 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  
Perioada  1988 -1992 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializarea matematică – fizică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorul de formare 

Colegiul Mihai Eminescu Botoșani 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimerntal B2 Utilizator 

independent* B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba franceză   A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*)Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  



Competenţe şi abilităţi sociale M-am implicat în organizarea unor activităţi sociale în colaborare cu ONG-uri (World Vision, Asociaţia 
Pentru Tineret, ligi studenţeşti) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2010 – 2012 – membru al AGA la SC Ecopiața SA Iași 
2011- 2012 – membru al CA la SC CET  SA Iași 
2008 -2009 - membru al AGA la SC LDP Iaşi 
2003 – 2004 – membru al CA al SC Citadin Iaşi  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizez calculatorul foarte des în special pentru elaborarea, editarea şi prezentarea unor cursuri şi 
lucrări în domeniul economic. 

  

Permis(e) de conducere 
 

Categoria B din 1991 

  
 
 

Informaţii suplimentare Am participat la mai multe programe de specializare în domeniul administrației publice, finanțelor 
publice și private, globalizarea economiei etc., susținute de experți români și străini (din Franța, Italia, 
Spania) la finalul cărora am primit certificate de participare. 
Am participat la stadii de pregătire în țară și străinătate, precum și la conferințe pe teme economice în 
țară (Iași, București, Sibiu, Constanța), dar și în străinătate (Paris, Berlin, Balcelona, Chișinău). 
Sunt autor, sau coautor al mai multor lucrări științifice (peste 30) publicate în reviste de specialitate 
(cotate ISI sau BDI), sau prezentate la sesiuni de comunicări științifice.  
Am publicat două cărți ca autor, una în calitate de coautor și trei în calitate de membru în colectivul 
redacțional, ultima apariție editorială fiind în octombrie 2013. 

  

  
 

 
octombrie  2017 

 
 
         Conf. Univ. dr. CĂTĂLIN  BULGARIU  
 


