
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ticau, Octavian 

  

    

  

  

Naţionalitate(-tăţi)    Romana     

Data naşterii 10.10.1968 

Sex Masculin 

Experienţa profesională 
                                                    

Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
                 Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
                 Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    
                                                   Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
             
                 Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
    
  Din iunie 2018 pana in prezent 
   Director executiv adjunct 
   Coordonarea activitatilor cu privire la ocuparea, formarea  profesionala si protectia sociala a 
   persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 
   Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 
   tel.: 02 34 57 67 36 ; fax: 02 34 51 09 42 ; E-mail: ajofm@bc.anofm.ro 
   Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 
 
   Din aprilie 2016 pana in martie 2018 
   Director executiv 
   Coordonarea activitatilor cu privire la ocuparea, formarea  profesionala si protectia sociala a 
   persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 
   Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 
   tel.: 02 34 57 67 36 ; fax: 02 34 51 09 42 ; E-mail: ajofm@bc.anofm.ro 
   Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 
 
   Din iunie 2015 pana in aprilie 2016 
   Director executiv adjunct 
   Coordonarea activitatilor cu privire la ocuparea, formarea  profesionala si protectia sociala a 
   persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 
   Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 
   tel.: 02 34 57 67 36 ; fax: 02 34 51 09 42 ; E-mail: ajofm@bc.anofm.ro 
   Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

Perioada    Din februarie 2011 pana in iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu analiza pietei muncii si economie sociala 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Planificarea, implementarea si monitorizarea programelor de ocupare si de formare la nivel judetean. 

Numele şi adresa angajatorului    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 
 tel.: 02 34 57 67 36 ; fax: 02 34 51 09 42 ; E-mail: ajofm@bc.anofm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

                                               Perioada    Din ianuarie 2010 pana in februarie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale    Coordonarea activitatilor cu privire la ocuparea, formarea  profesionala si protectia sociala a 
   persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. 

Numele şi adresa angajatorului    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 
 tel.: 02 34 57 67 36 ; fax: 02 34 51 09 42 ; E-mail: ajofm@bc.anofm.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 



 
Perioada 

Din decembrie 2004 pana in ianuarie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu programe de ocupare 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Planificarea, implementarea si monitorizarea programelor de ocupare la nivel judetean. 

Numele şi adresa angajatorului    Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

Perioada Din ianuarie 2003 pana in noiembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor cu privire la ocuparea si formarea  profesionala a persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca. 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

Perioada    Din decembrie 2001 pana in decembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu programe de ocupare 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Planificarea, implementarea si monitorizarea programelor de ocupare la nivel judetean. 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

Perioada Din ianuarie 1999 pana in noiembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou masuri active 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Implementarea si monitorizarea masurilor active finanţate din Bugetul asigurarilor pentru somaj si din 
   alte fonduri externe. 

Numele şi adresa angajatorului Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, str. I.S. Sturza nr. 63, Bacau, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 

 
Perioada 

 
Din iunie 1994 pana in decembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Activitati de mediere si consiliere profesionala, analiza pietei muncii si statistica sociala. 

Numele şi adresa angajatorului    Directia de Munca si Protectie Sociala Bacau- Oficiul de Forta de Munca si Somaj, str. I.S. Sturza nr.  
   63, Bacau, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatati de ocupare, formare profesionala si de protectie sociala a persoanelor neocupate. 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Din septembrie 2004 pana in iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master ’’Gestionarea resurselor umane in administratia publica’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale: Marketingul institutiilor publice; Strategii manageriale in administratia publica; 
Managementul resurselor umane in administratia publica. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ’’George Bacovia’’ Bacau. Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, 
str. Pictor Aman nr. 96, Bacau, tel.: 02 34 56 26 00, fax: 02 34 51 64 48 

Perioada Din septembrie 1988 pana in iunie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale: Studiul materialelor; Organe de Masini; Utilaj tehnologic pentru prelucrare la 
cald. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica ’’Gheorghe Asachi’’ Iasi. Facultatea de Mecanica, b-dul Dimitrie Mangeron nr. 
53A, Iasi, tel.: 02 32 21 23 26, fax: 02 32 21 16 67 

Perioada Din iulie 2008 pana in august 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs de perfectionare in ocupatia de ’’Formator’’ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale: Pregatirea formarii; Realizarea activitatilor de formare; Evaluarea 
participantilor la formare; Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formarii; 
Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor si a strategiilor de formare; Evaluarea, 
revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. KST Consulting S.R.L. Bacau, 
str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 4, sc. C, ap. 5,  tel.: 02 34 51 91 44. 

Perioada Din noiembrie 2007 pana in iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs ECDL (permisul european de conducere a computerului- Complet) 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline profesionale: Concepte de baza a tehnologiei informatiei; Utilizarea computerului si 
organizarea fisierelor; Editare de text; Calcul tabelar; Baze de date; Prezentari; Utilizare Internet si 
posta electronica. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. CERC S.R.L. Bacau, 
tel.: 02 34 51 23 82; 07 49 09 02 35 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa; buna comunicare interpersonala. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   - buna capacitate de a planifica si coordona o activitate in vederea obtinerii unor rezultate stabilite. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel si PowerPoint) si Internet. 

Permis(e) de conducere - Categoria B 

Anexe - Diploma de master ’’Gestionarea resurselor umane in administratia publica’’ 
- Diploma de inginer mecanic 

 


