Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Vlas Constantin
Aleea Nicolina, 700500 Iași (România)
0754821720
vlas.constantin@gmail.com
https://www.facebook.com/vlas.constantin
Sexul Masculin | Data naşterii 20 noiembrie 1990 | Naţionalitatea română

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01 octombrie 2013–prezent

Dezvoltare Regională (Master, ZI)
Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (România)
Economia dezvoltării - teorii, modele, politici; Integrare economică europeană; Regionalism, regiune și
guvernare multinivel în UE; Drept european; Metodologia cercetării; Politici europene și guvernanță
economică în UE; Strategii și politici de dezvoltare durabilă; Regionalism și democrație în UE;
Managementul proiectelor.

01 octombrie 2012–prezent

Managementul Riscului în Afaceri Internaționale (Master, ZI)
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (România)
Managemetul Riscului, Guvernanță Corporativă, Metode de Cercetare, Managementul Portofoliului,
Mediul Internațional al Afacerilor, Tranzacții Internaționale cu Servicii, Drept Internațional, Marketing
Internațional, Instrumente Financiare Derivate, Riscuri Geopolitice, Asigurări, Managementul Riscului
de Credit, managementul Sistemelor Informaționale.

01 octombrie 2009–10 iulie 2012

Economie și Afaceri Internaționale (Licență, ZI)
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (România)
Management, Afaceri Internaționale, Integrare Economică Europeană, Contabilitate, Dreptul
Afacerilor, Drept Economic, Microeconomie, Macroeconomie, Tranzacții Internaționale, Diplomație,
Finanțe Internaționale, Monedă și Credit, Negocieri în Afaceri Internaționale, Marketing

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01 octombrie 2012–prezent

Responsabil relatii externe
Suportis, Iași (România)
Responsabil de identificarea, încheierea și menținerea parteneriatelor internaționale și interne.
Monitorizarea oportunităților de afiliere la rețele, comunități și structuri internaționale și interne.
Comunicarea în permanență cu partenerii organizației și identificarea oportunităților de implicare a
organizației în calitate de partener.

01 septembrie 2012–01 iulie 2013

Vicepreședinte
FAB România (Federația Asociațiilor de Basarabeni din România), București (România)
Una din cele mai importante responsabilități în cadrul acestei structuri a fost identificarea, prin
consultări, a problemelor specifice studenților și elevilor de etnie româna din Republica Moldova aflați
la studii în România și implicarea în soluționarea lor. Plus la toate planificare și coordonarea unor
evenimente de talie națională, a fost de asemenea una din resposabilitățile acestei poziții, asigurând
astfel o rețea de colaborare pe viitor a organizațiilor membre FAB România

10 noiembrie 2011–10 decembrie
2012

31/3/14

Președinte
ATRAG (Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor), Iași (România)
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În cadrul ATRAG, responsabilitatea de bază a fost coordonarea organizației, evenimentelor
desfășurate de aceasta și desigur asigurarea conexiunilor necesare cu mediul extern pentru obținerea
finanțărilor și resurselor necesare dezvoltării ONG-ului. În același timp una din cele mai mari
responsabilități în calitate de președinte a fost consolidarea echipei și identificarea celor mai bune
metode de a implica tinerii voluntari în activități.
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

B2

B2

B1

B1

B2

rus

C1

B2

C2

C2

B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ Capacitate de adaptare excelentă la contextul social;
▪ Puterea de convingere;
▪ Capacitatea de argumentare, combatere și dezbatere a ideilor;
▪ Structurarea rapidă a ideilor, corelată cu ușurința/fluența în exprimare.
Aceste comepențe de comunicare s-au format și conturat în timpul activităților de voluntariat și a
proiectelor naționale și internaționale la care am participat.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership (funcția de președinte ATRAG, și vicepreședinte FAB) conturat prin capacitatea de
anticipare și de asumare a riscurilor, dar și prin creativitate și originalitate;
▪ Capacitatea de organizare și structurare în timp util și mod eficient;
▪ Abilitatea de a conduce o echipă și de a-i crea acesteia un mediu sigur, productiv și plăcut;
▪ Planificarea și coordonarea unor evenimente de talie națională, ca și ”Adevărata Basarabie”.
Competențele date au evoluat în timp, pe parcursul implicării mele active în proiecte locale,
transfrontaliere și internaționale.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Proiecte, Diplome, Certificate

Manager Proiect acreditat ANC (CNFPA)
Curs de formator Train the Trainers acreditat ANC (CNFPA)
Proiecte internaționale:
▪ Cross Border Business Cooperation Network UA-RO-MD (Iasi, România; Odessa, Ucraina)
▪ @Mase - Multicultural aproch for social entrepreneurship (schimb de tineri - România, Gura
Humorului)
▪ Guiding Youth (schimb de tineri -Turcia, Erzurum)
▪ Eco-Citizens: green actions for a world village (schimb de tineri - Italia, Bolonia)
▪ EU-Vote (schimb de tineri - România, Gura Humorului)
▪ Social Media changing the world (training - Spania, Madrid)
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