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Nume:     PĂDURE CLAUDIU 

Adresa:    Str. Plantelor 34, Piatra Neamţ, jud Neamţ 

Telefon:    Mobil: 0745.020.818   

E-mail:     padure_claudiu@yahoo.com 

Data naşterii:    19 martie 1983 

Starea civilă:     căsătorit, doi copii 

Sumar: 

 

Director executiv -   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO NEAMȚ,  

absolvent de studii superioare economice, cu solide cunoştinţe în domeniul 

economic și financiar, uşurinţă în stabilirea şi menţinerea relaţiilor 

interpersonale, analiză şi sinteză, perseverenţă în atingerea obiectivelor, 

flexibilitate şi capacitate de a dobândi cu uşurinţă noi cunoştinţe şi deprinderi. 

 

Experienţă 

profesională: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iunie 2019 – prezent - Director executiv – Asociția de Dezvoltare 

Intercomunitară ECO NEAMȚ; 

 Aprilie 2015 – Mai 2019 – Director – Județul Neamț - Consiliul 

Județean - Serviciul Public de Administrare a Sistemului de management 

Integrat al Deșeurilor în județul Neamț; 

 Aprilie 2009 – Martie 2015 – Inspector – Județul Neamț - Consiliul 

Județean - Direcția Generală Programe și Dezvoltare Rurală – Unitatea 

de Implementare a Proiectelor; 

 Noiembrie 2008 – Aprilie 2009 – Inspector Asigurări BCR, Sucursala 

Judeteana Neamt; 

 Aprilie 2007 –  Noiembrie 2008 -  Inspector – Județul Neamț - Consiliul 

Județean – Serviciul de Integritate Europeană, Programe, Prognoze și 

Turism; 

 August 2006 – Aprilie 2007 – Economist – Arena Com SRL Neamț;  - 



sampling; 

 Octombrie 2001 – Iunie 2005 – Agent Turism - Agenţia de turism Dedal 

Tur – Iași; 

Educaţie şi formare:  2007 - 2010  Master în  Dezvoltarea și Promovarea Turisnului, Univ.Al. 

I. Cuza –Iași; 

 2002-2006 Universitatea Al.I.Cuza - Iaşi,  Facultatea de Economie şi 

Admnistrarea Afacerilor,  specializare Economia Comerțului, Turism și 

servicii; 

 1998-2002  -  Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț. 

 

Stagii de practică: 

 

 Iunie - august 2002 și octombtie 2003 - stagiu de practică la Agenţia de 

turism Dedal Tur - Iaşi, consultant produse turistice; 

 Iunie 2004 – Practică în Management la Fortus SA – Iași; 

 iunie 2006 - stagiu de documentare la  Județul Neamț - Consiliul 

Județean. 

 

 

Cursuri şi Atestate: 

 Certificat ECDL Complet; 

  Diplomă de master, lucrare de disertaţie: “Crearea de noi produse 

turistice în  activitatea autorităţilor administraţiei publice. Studiu de caz: 

Consiliul Judetţean Neamţ; 

 Licenţiată în economie, titlul lucrării: „Crearea de noi produse turistice -  

Universitatea Al.I.Cuza - Iaşi; 

 Seminar de Turism internațional -  Universitatea Al.I.Cuza - Iaşi ; 

 Curs de „Integrare financiar-monetară”si “Managementul proiectelor” 

susţinut de Centrul de Studii Europene şi Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor, Iaşi; 

 curs de “ Comunicare şi negociere în afaceri” în cadrul Facultătii de 

Economie şi Administrarea  Afacerilor; 

 Certificat de absolvire pentru Specialist în Achiziții Publice; 

 Certificat de absolvire pentru Specialist în Managementul Deșeurilor.  

 

 

Limbi străine 

cunoscute: 

 engleză: scris, citit, vorbit- nivel avansat 

 franceză: scris, citit ,vorbit- nivel mediu 

 



 

 

 

 

 

 

Alte aptitudini şi 

competenţe: 

 Calități de lider – coordonarea echipei sau a întregului personal al 

companiei este și a fost parte a cerințelor joburilor ocupate. 

 Spirit de echipă- am lucrat în cadrul multor tipuri de echipe. 

 Tehnici de negociere și comunicare; 

 Tehnici de management al vânzărilor; 

 Competentele organizatorice reprezintă o necesitate în pozițiile  

 de management ocupate pană în prezent; astfel, de la coordonarea start-

up-ului unei companii până la a fi liderul unei echipe deja formate, mi-

am îmbunătățit și înmulțit aptitudinile legate de acest aspect.  

 Capacitatea de a lua o decizie fermă și oportună în cel mai scurt timp, 

rezistența la stres, lucrul cu termene - limită, adaptabilitate, viziune; 

 arhivarea documentelor si rapoartelor electronic/letric; 

 cunoştinte de corespondenţă şi tehnica secretariatului; 

 cunoştinţe de contabilitate primară; 

 editare de texte, alcătuire  baze de date, interogări, generarea de rapoarte, 

utilizarea poştei electronice, navigare Internet 

 capacitate de analiza în evaluarea informatiilor; 

 capacitate de decizie, gandire logica, viteza de reactie; 

 spirit de observatie, spirit de initiativa, autocontrol în situatii de stres. 

Cunoştinţe operare PC     Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail 

Permis de conducere     Categoria B  

Hobby-uri     Literatura clasica, muzică, dans, calătoriile. 


