
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GÎŢAN DĂNUŢ 

Adresa 1293, Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa Năsăud, România 

Telefon 0040.263 266131 Mobil: 0040.753.768552 

Fax  

E-mail danut_gitan@istis.ro; danutgatan@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 25.07.1963 

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională 
 

 

 
Perioada 

 
05.10.2020- 

Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea domeniului tehnic 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Stat pentru Înregistrarea și Testarea Soiurilor, București, Bulevardul Mărăști, nr. 61  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere 

Perioada 6.02.2019-04.10.2020 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea Direcției CEFIDEC 

Numele şi adresa angajatorului Agenția Națională a Zonei Montane, Vatra Dornei, str. Runc, nr. 23 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere 

Perioada 2018- 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific gr.III, 1/4 normă 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada 2017-2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific gr.III,1/2 normă 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada 2015-6.02.2019 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea Direcției CEFIDEC 

Numele şi adresa angajatorului Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei, str. Runc, nr. 23 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere 

mailto:danut_gitan@istis.ro


Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Director de proiect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Implementare proiect de cercetare, finanțat POSCCE 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Chirițescu al Academiei Române 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada 2010-2015 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior DGDR-AM PNDR 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Elaborarea, modificarea şi implementarea PNDR 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică 

Perioada   2009 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea executivă a instituţiei 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Zonei Montane, Alba Iulia, judeţul Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere 

Perioada 1999 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv și formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea executivă a instituţiei și activități de formare profesională 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de formare şi inovaţie pentru dezvoltare în Carpaţi-CEFIDEC Vatra Dornei, strada Runc, nr. 
23, judeţul Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică de conducere 

Perioada 1995 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Expert implementare  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consultanţă şi asistenţă tehnică în implementarea unui Program PHARE în zona montană a României 

Numele şi adresa angajatorului DLG Agriservice-Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă 

Perioada 1990 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consultanţă şi asistenţă tehnică 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Bistriţa-Năsăud 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţie publică 

Perioada 1987 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea activităţii în secţia de mecanizare 

Numele şi adresa angajatorului SMA Orhei, judeţul Bistriţa-Năsăud 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mecanizarea agriculturii 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1982 – 1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Mecanică agricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Cluj – Napoca 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Superior de lungă durată 

Perioada 1992 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută Consilier agricol pentru zonele de munte 



Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Zonele de munte/consultanţă şi asistenţă tehnică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pescuitului din 
Franţa 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Curs postuniversitar 

Perioada 2001 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Studii academice postuniversitare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Management agroalimentar, specializarea Gestiunea întreprinderii agroalimentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii academice postuniversitare 

Perioada 2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltare rurală, cu teza: Strategii de dezvoltare rurală durabilă în Bazinul Dornelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Formarea profesională a formatorilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Consulting Group srl Suceava 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 
 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de competenţe profesionale 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Planificarea, organizarea şi efectuarea evaluării competenţelor profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Formare Studia Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Specializare 
 

Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
                     Domenii principale studiate /                

competenţe dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
             Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

2012 
Expert achiziţii publice 
Legislaţia specifică achiziţiilor publice 
 
SC MIS Expertmob srl Bucureşti 
 
Specializare 

                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
                     Domenii principale studiate /                 

competenţe dobândite 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
            Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 
2014 
Manager proiect 
Mangementul proiectelor 
 
SC Consulting Group srl Suceava 
 
Specializare 



                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
                     Domenii principale studiate /                 

competenţe dobândite 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
            Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 
2017 
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 
Identificarea și acesarea fondurilor europene 
 
Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene București  
 
Specializare 

  

  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă organizatorică bună, dobândită în funcţii de conducere; 
Experienţă în implementarea programelor cu finanţare internaţională 

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office:Word, Excel, PowerPoint 

  

  

  

Permis de conducere Categoria B şi C 
  

Informaţii suplimentare Ordinul Meritul agricol în gradul de Cavaler, obținut în 2007 

 


