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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de
muncă dorit / studiile pentru care se candidează (îndepărtaţi
câmpurile irelevante din coloana stângă)
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Managing Partner
Februarie, 2013 - prezent

TDG Commerce House SRL
▪ Conducerea departamentului de Analiză şi Dezvoltare de Piaţă;
▪ Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între clienţii companiei şi centrele de cercetare, laboratoare
pentru produsele din portofoliu destinate în special agriculturii şi protejării mediului înconjurător;
▪ Organizarea de seminarii şi simpozioane pe teme specifice de dezvoltare sectorială, dezvoltarea
economică şi socială a comunităţilor urbane şi rurale;
▪ Definirea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare pentru clienţii companiei.
Tipul sau sectorul de activitate Consultanţă de business. Cercetare socială.

2010 – februarie 2013

Managing Partner
Danu Aurelian Leonard Intreprindere Individuală
▪ Consultanţă în domeniul resurselor umane şi a politicilor de dezvoltare organizaţională;
▪ Asigură în sistem externalizat serviciile de consultanţă în domeniul resurselor umane şi dezvoltării
organizaţionale pentru SC TDG Commerce House SRL, fiind şi acţionar al acesteia.
Tipul sau sectorul de activitate Consultanţă HR .

Iunie 2009 – iulie 2010

Director Coordonator
Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov
▪ DJS Braşov asigura colectarea, prelucrarea informatizată şi analiza datelor necesare pentru cele
peste 130 de anchete structurale realizate de către Institutul Naţional de Statistică;
▪ Coordonarea activităţii DJS Braşov;
▪ Coordonarea şi îndrumare metodologică a cercetărilor referitoare la studiile de prognoză referitoare
la judeţul Braşov;
▪ Coordonator al Recensământului General Agricol în judeţul Braşov;
▪ Coordonarea la nivelul judeţului Braşov a Recensamântului General al Populaţiei – etapa I
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare şi analiză economică şi socială.

August, 2007 – mai 2008

Subprefect al judeţului Braşov
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov
▪ Coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate la nivelul judeţului Braşov;
Tipul sau sectorul de activitate Administraţie publică

Ianuarie 2005 – august 2007

Prefect al judeţului Braşov
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov
▪ Coordonarea activităţii tuturor serviciilor publice deconcentrate la nivelul judeţului Braşov;
▪ Elaborarea strategiilor de dezvoltare economică şi socială a judeţului Braşov.
Tipul sau sectorul de activitate Administraţie publică

Iunie 2003 – octombrie 2004

Consultant cercetare de piaţă şi studii de marketing
SC General Management Solutions SRL Braşov
▪ Această societate asigura exclusiv studii de marketing, cercetare de piaţă şi datele necesare
elaborării strategiilor de produs pentru SIEMENS PSE Braşov – divizia de cercetare – dezvoltare
SIEMENS Austria.
Tipul sau sectorul de activitate Studii şi cercetări de piaţă.

Iunie 1999 – iunie 2003

Trainer regional de vânzări
SC Generali Asigurări SA Bucuresti
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▪ Elaborarea planurilor de curs nivel I şi II pentru consultanţii de asigurări ai companiei;
▪ Asigurarea pregătirii practice şi susţinerea cursurilor în regiunea desemnată formată din următoarele
judeţe: Braşov, Sibiu, Vâlcea, Mureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa, Baia Mare, Satu-Mare, Galaţi, Buzău,
Prahova şi Constanţa.
▪ Coordonarea împreună cu directorii de agenţii din aria arondată a studiilor de piaţă şi a cercetărilor
de măsurare a satisfacţiei clienţilor faţă de produsele companiei.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare de piaţă. Dezvoltare HR.
August, 1997 – iunie 1999

Coordonator departament studii de piaţă
SC SPOTLIGHT Bucureşti
▪ Coordonarea activităţii de cercetare de piaţă a agenţiei de publicitate;
▪ Elaborarea chestionarelor, introducerea şi prelucrarea datelor, analizele şi prezentarea rapoartelor
de cercetare către clienţii companiei;
În cadrul acestei activităţi am coordonat cercetările de piaţă din domeniul farmaceutic pentru clienţii
din portofoliul agenţiei.
Tipul sau sectorul de activitate Consultanţă de piaţă.

Septembrie 1995 – August 1997

Psihodiagnostician
Şcoala Ajutătoare Brădet, judeţul Braşov
▪ Realizarea testărilor psihologice ale elevilor cu deficienţe de intelect din instituţie;
▪ Elaborarea fişelor de urmărire şi evoluţie a dezvoltării psiho-intelectuale ale elevilor în cooperare cu
profesorii îndrumători.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ special

2012 - prezent

Doctorand în economie
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice
▪ Micro şi macroeconomie
▪ Modele de analiză şi modelare economică
▪ Metode de prognozî economică şi socială

2008

Cursului de formare specializată a Înalţilor Funcţionari Publici
Institutului Naţional de Administraţie

2005 - 2006

Cursului de formare specializată în funcţia prefecturală
Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti în cooperare cu Ecole Nationale d”Administration
▪ Cursul a fost realizat de către prefecţii francezi aflaţi în activitate la ENA – membrii ai Corpului de
Rezervă ai Prefecţilor Franţa.

1991 - 1996

Facultatea de Psihologie - Sociologie
Absolvent cu diplomă de licenţă a Facultăţii de Psihologie, Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti,
1996

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
COMPETENΤE PERSONALE
[
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Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Competenţe de comunicare

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa dobândită în activităţile pe care le-am
desfăşurat de la absolvirea facultăţii.
▪ Lucru permanent în echipă, experienţa acumulată în activităţile de coordonare şi faptul că prin natura
profesiei a fost necesară raportarea la toate categoriile sociale mi-au permis dezvoltarea unor abilităţi
de comunicare ridicate şi o mare flexibilitate în comunicare.
▪ Absolvirea în anul 2010 şi a unui curs de formator au condus şi la obţinerea unui certificat de
formator.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe cheie : Capacitate ridicată de comunicare, competenţe în utilizarea tehnologiei
informaţionale în modelarea proceselor organizaţionale, îmbunătăţirea stilului şi performanţelor
precum şi centrarea pe procesele de rezolvare a problemelor, capacitate de lucru în echipă;
Gândire analitică în procesul de construire a echipelor de proiect, flexibilitate în procesul de adoptare
de decizii şi de delegare de sarcini, focalizare pe rezultate, încredere în forţele proprii şi în echipa de
lucru, asigurarea perspectivelor de dezvoltare strategică.

▪ Elaborarea unor modele de modelare a dezvoltării bazate pe analiza indicatorilor de dezvoltare
economică şi socială;
▪ Structurarea activităţii de coordonare a serviciilor publice deconcentrate pe module de lucru :
dezvoltare socială, operaţiuni de control şi inspecţie, dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit,
intervenţii operative în situaţii de criză în cadrul Instituţiei Prefectului mi-a permis dezvoltarea unui
sitem integrat de acţiune alături de echipele specializate de la nivelul fiecărei instituţii.

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Corel Draw, SPSS – soft specializat utilizat
în cercetările sociologice.

▪ În perioada 2008 – 2010 ca profesor asociat la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii
„Transilvania” din Braşov am realizat o cercetare referitoare la analiza dezvoltării judeţului Braşov pe
patru componente: dezvoltare economică, dezvoltare socială, dezvoltare culturală, servicii publice.
▪ Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

Danu Aurelian Leonard

Susţinere prelegere în cadrul conferinţei ROMANIA ON THE PATH TO EURO ADOPTION,
ROUND TABLE DEBATE - Ad Personam Jean Monnet Chair Action
Title: “Big sized players on the european union’s financial advisory market”
Carmen NICOLAE, Transilvania University of Brasov,
Aurelian DANU, Lucian Blaga University of Sibiu
▪ Am participat la numeroase proiecte de cercetare și de implementare aplicate în parteneriat cu
instituții private și am contribuit la punerea în aplicare a proiectelor pentru administrația publică :
pentru situații de urgență, sistemul de coordonare a instituțiilor publice cu responsabilități pentru
dezvoltarea economică - coordonator regional pentru Regiunea 7 Centru - " Phare RO
2004/IB/OT/01 / " coordonarea procesului de descentralizare și de delegare a guvernului central " - .
coordonarea punerii în aplicare a standardelor de siguranță alimentară în ceea ce privește instituțiile
publice implicate în acest proces.În cei peste 18 ani de experiență profesională şi peste 8 ani de
experiență în administrația publică am acumulat o înțelegere în profunzime a proceselor de
cercetare şi dezvoltare de aplicatii în sectorul privat , dar mai ales în sectorul public : cercetare
socială și economică - analiză socială - serii de date , analiza sociologică - demografie , analiza
bugetului , fluxuri de cheltuieli , analiza grupurilor țintă , analiza comportamentale – comportamentul
clienților și consumatorilor , analiza statistică și co- variație , analiză de impact , nevoile sociale și
analize de fezabilitate şi oportunitate.

Listă publicații
1.

Nicolae C, and Danu, A.L. (2013), "Big sized players on the European Union's
financial advisory market", Bulletin of Transilvania University of Brasov, vol. 6 (55),
No.1 - 2013.

2.

Tache, I. and Danu, A.L. (2014), "Comparison between the European Central Bank
as a New Monetary EXperiment and Other Major Central Banks - US Federal
Reserve and Bank of Japan",Bulletin of Transilvania University of Brasov, vol. 7 (56),
No. 2 -2014.

3.

Tudor, M. and Danu, A.L. (2014), "The European Union and Barriers Related to the
European Single Market Programme", in Ileana Tache (editor), THE EUROSCEPTICISM AND THE PROJECT OF EUROPEAN INTEGRATION, Editura
Infomarket Brasov, volume of Ph.D. students' essays, Ad Personam Jean Monnet
Chair Project no. 2012-2825/001-001.

4.

Tache, I. and Danu, A, "Politica socială a Uniunii Europene în etapa
actuală", Buletinul Științific al Universității Creștine Dimitrie Cantemir nr. 15/2014,
ROMÂNIA ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE - ABORDĂRI
STRATEGICE ÎN PERIOADA 2014-2020, Editura Infomarket Brasov.

5.

Rimbu, G., Ialomitianu, R.G. and Danu, A. (2016), "Particularități ale șomajului în
rândul tinerilor, ale schimbărilor demografice și ale migrației în România", Buletinul
Științific al Universității Creștine Dimitrie Cantemir nr. 17/2016, ROMÂNIA ÎN
PROCESUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE - CONVERGENȚA CU
OBIECTIVELE EUROPA 2020, Editura Infomarket Brasov.
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