Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Brumă Ioan Sebastian
str. T. Codrescu, nr. 2

Telefon(oane)

0232/235910

Fax(uri)

0232/235910

E-mail(uri)
www
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

sebastian_bruma@yahoo.com sebastianbruma@ices.acadiasi.ro
sebastianbruma1978@gmail.com
http://ices.acadiasi.ro/ro/user/20
Română
02.08.1978, Suceava
M

Domeniul ocupaţional cercetare
Experienţa profesională
Perioada

-

din noiembrie 2004 – octombrie 2007
din octombrie 2007 – ianuarie 2016
din februarie 2016 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

-

asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”
cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane”
cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participare la programele şi proiectele de cercetare sau la granturile de cercetare
- Cercetări privind valorificarea potenţialului economic tradiţional local şi regional, din
mediul rural
- Strategii şi politici de dezvoltare rurală
- Agricultură ecologică

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi, B/dul Carol I, nr. 8

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare fundamentală

Perioada

-

2004 - 2005

Funcţia sau postul ocupat

-

Consultant, lector în cadrul proiectului ,, Promovarea agriculturii organice în Regiunea de
Dezvoltare Nord – Est a României”

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

consultanţă agricultură ecologică

Numele şi adresa angajatorului

-

Fundaţia Academică pentru progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

consultanţă

Perioada

-

2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului „Promovarea
convergenţei regionale – potenţarea reţelei ştiinţifice în domeniul dezvoltării rurale” CEEX
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Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică reţelele sociale în domeniul dezvoltării rurale
Raportări financiare

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare
activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Perioada

-

2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului „Evaluarea stadiului
actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de NordEst a României” – PRODLECO, CEEX P-CD

Activităţi şi responsabilităţi principale

- Cercetare ştiinţifică privind evaluarea stadiului actual şi al potenţialului de dezvoltare al
legumiculturii ecologice în Regiunea Nord Est
- Raportări financiare
- Anchete de teren
- Prelucrări date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare
activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Perioada

-

2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului „Studiu privind
evaluarea prospectivă a dezvoltării economico-sociale a spaţiului rural din judeţul Vaslui”

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cercetare ştiinţifică privind dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din judeţul
Vaslui
- Anchete de teren
- Prelucrări date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare
activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Perioada

-

2007 - 2010

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului „Elaborarea şi
implementarea unor modele de exploataţii apicole viabile în contextul economic european”
- APIMODEL

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind aspectele economice din apicultură
Raportări financiare
Anchete de teren
Prelucrări date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare
activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Perioada

-

2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific şi administrator baze date în cadrul proiectului ”Model funcţional de
estimare a dimensiunii forţei de muncă real disponibile în mediul rural” - DALFI

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind forţa de muncă din mediul rural
Raportări financiare

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare
activităţi specifice întocmirii rapoartelor ştiinţifice şi financiare

Perioada

-

2008 - 2011

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Modele economico-sociale de atenuare a
inegalităţilor din mediul rural în profil regional” - MESAIR

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind inegalităţile din mediul rural
Prelucrare date
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Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Perioada

-

2008/2009

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Studiu de fezabilitate pentru Centrul Zonal de
Coordonare Moldova şi Punct de Comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de
Grindină Moldova 1 Iaşi”, contract numărul 6903 din 30 septembrie 2008

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind combaterea căderilor de grindină şi agricultură avansată
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Perioada

-

2008 - 2009

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Studiu de fezabilitate pentru Puncte de lansare
ale UCCG Moldova 1 Iaşi”, contract numărul 6904 din 30 septembrie 2008

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind potenţialul agricol al zonei protejate prin UCGG Moldova 1
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Perioada

-

2008 - 2009

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea
capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru
intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare
MOLDOVA şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile
de combatere din structură”

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind combaterea căderilor de grindină şi agricultură avansată
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Academia Română, Filiala Iaşi - Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Perioada

-

2010

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „„Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea
capabilităţii de combatere a căderilor de grindină şi extindere a domeniilor de activitate
pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de
Coordonare MOLDOVA şi Punctul de comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de
Grindină Moldova 1, cu grupurile de combatere din structură. Reactualizare”

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Cercetare ştiinţifică privind combaterea căderilor de grindină şi agricultură avansată
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Perioada

-

2011

Funcţia sau postul ocupat

-

Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului „ Monitorizarea activităţii privind combaterea
căderilor de grindină în arealul protejat de Grupul de combatere Cotnari, jud. Iaşi, realizat
de Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, pentru anul 2011”

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Monitorizare activitate Grup combatere Cotnari
Prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

-

Fundaţia Academică pentru Progres Rural „Terra Nostra”, Iaşi
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

-

cercetare

Educaţie şi formare
Perioada

Mai 2014 – septembrie 2015
Bursier Postdoctorat în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea
cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)
POSDRU/159/1.5/S/133675

Temă proiect cercetare „Agricultura ecologică în ţările emergente din Uniunea Europeană. Evaluări şi tendinţe”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia Română, Filiala Iaşi

Perioada

-

2004-2012 doctorat în cadrul Şcolii Doctorale, Facultatea de Agricultură, Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Calificarea / diploma obţinută

-

diplomă de doctor în domeniul Agromonie, Seria H, nr. 0014401
titlul lucrării de doctorat: „Cercetări privind economia producţiei de legume ecologice în
exploataţiile agricole individuale din bazinele legumicole din Moldova”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Agricultură ecologică
Legumicultură ecologică
Economia producţiei de legume ecologice
Managementul şi Marketingul produselor legumicole ecologice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi

Perioada

-

1998 - 2003 studii universitare în cadrul Facultăţii de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Calificarea / diploma obţinută

-

diplomă de inginer seia C nr. 0039006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Agrotehnică
Management şi marketing în agricultură
Consultanţă agricolă, agricultură ecologică
Pedologie
Agrochimie
Contabilitate
Topografie
Agrometeorologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Perioada

-

1993- 1997 studii liceale în cadrul Liceul teoretic ‘’ Nicu Gane’’ Fălticeni, judeţul Suceava

Calificarea / diploma obţinută

-

diplomă de bacalaureat Seria P nr. 115909

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

profil matematică - fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Liceul teoretic ‘’ Nicu Gane’’ Fălticeni

Perioada

-

1997- 1998 curs Operator Microcalculatoare

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat de absolvire a cursului de Operator Microcalculatoare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

profil informatică
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Perioada

-

februarie – septembrie 2001

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat de absolvire a cursului „Instruire şi asistenţă pentru întreprinzătorii rurali”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Agricultură ecologică
Prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
Dezvoltare rurală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Asociaţia Naţională a Comitetelor şi Satelor Româneşti şi Asociaţia Română pentru
Agricultură Durabilă

Perioada

-

20 august – 14 noiembrie 2001

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat absolvire practică în agricultură
Stagiu efectuat în cadrul Programului Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Agricultură generală
Viticultură
Agricultură specială (culturi speciale)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

AgrarKontact International, Universitat Hohenheim, Germania

Perioada

-

februarie – aprilie 2003

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat absolvire Instruire în cadrul Ministerului Agriculturii, departamentul ‘’Dezvoltare
rurală’’

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Proiect FAO – strategie pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor

Perioada

-

noiembrie-decembrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat de participare la cursul „Accesul la surse Europene de asistenţă financiară pentru
dezvoltare rurală”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Întocmire proiecte Europene
Plan de management

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare – CEED România

Perioada

-

09 – 20 mai 2013

Calificarea / diploma obţinută

-

Certificat absolvire curs FORMATOR Cod COR242451/241205

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Pregătirea formării
Realizarea activităţilor de formare
Evaluarea participanţilor la formare
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
Marketin-ul formării
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor de formare
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

SC RODIS EDUCATION SRL, Iaşi

Perioada

-

noiembrie – decembrie 2014

Calificarea / diploma obţinută

-

certificat absolvire curs MANAGER PROIECT Cod COR 242101
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1. Stabilirea scopului proiectului

2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
9. Managementul calitatii proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

SC STRUCTURAL EUROTRAINING SRL, Bucureşti

Perioada

-

Ianuarie – februarie 2015

Calificarea / diploma obţinută

-

certificat absolvire curs EVALUATOR PROIECTE Cod COR 241263

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Pregătirea personală pentru evaluare;
- Organizarea procesului de evaluare;
- Evaluarea propunerii de proiect;
- Validarea evaluării;
- Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte .

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

-

SC STRUCTURAL EUROTRAINING SRL, Bucureşti

Perioada

-

august 2015

Calificarea / diploma obţinută

-

certificat absolvire curs EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE Cod COR 214946

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1. Comunicare interpersonală
2. Pregătirea perfecţionării profesionale
3. Coordonarea muncii în echipă
4. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
5. Elaborarea documentelor de specialitate
6. Planificarea achiziţiilor publice
7. Derularea procedurilor de atribuire
8. Finalizarea procedurilor de atribuire
9. analizarea legislaţiei aplicabile specifice
-

SC STRUCTURAL EUROTRAINING SRL, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Engleză

Germană

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-

spirit de echipă
bună capacitate de comunicare ca urmare a specificului activităţii profesionale
capacitate de adaptare la medii interdisciplinare ca urmare a mediului de lucru

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

spirit organizatoric

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-

bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office
bună cunoaştere a pachetului Adobe Photoshop

Permis(e) de conducere

-

Permis de conducere categoria B, din 1997

Informaţii suplimentare

Membru în asociaţii profesionale

- Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia Română, Filiala
Iaşi (din 2014)
- Asociaţia Română de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” (din 2015)
- Societate de Istorie şi Retrologie Agrară, Filiala Iaşi (din 2008)
- Fundaţia Academică pentru progres Rural „Terra Nostra” Iaşi (din 2005)
- Asociaţia BIOMOLD, Bacău (din 2012)
- Asociaţia Română de Agricultură Durabilă (din 1999)
- Asociaţia ECORURALIS, Cluj Napoca (din 2015)

Publicaţii relevante https://www.researchgate.net/profile/Ioan_Bruma2

Iaşi,
15 ianuarie 2016
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