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Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞUMOVSCHI  Dan  Constantin 

Adresă Mitocu Dragomirnei, nr. 3, Suceava, Romania  

Telefon 0745 205 324   

E-mail sumovschi.dan@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 02.06.1986 

Sex Masculin 

  

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
09.2015- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager pensiune turistică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea și coordonarea activităților din cadrul pensiunii  

Numele şi adresa angajatorului II Șumovschi Alina-Ionela 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii turistice 

  

 
Perioada 

 
07.2011- 12.2014 

Funcţia sau postul ocupat Manager vânzări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea și dezvoltarea relațiilor cu clienții; 
Promovarea produselor în piață și coordonarea echipei de vânzări; 
Identificarea de noi oportunități pe piața serviciilor și produselor specifice;  

Numele şi adresa angajatorului SC Saff Trading SRL, Aleea I Complexului, nr. 14, sat Cârcea, jud. Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț cu ridicata 

  
  

Perioada 01.2011- 03.2011 

Funcţia sau postul ocupat Inginer agronom 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea şi coordonarea activităţilor agricole ale fermei; 
Supravegherea stării de sănătate a efectivelor de taurine şi administrarea tratamentelor; 

Numele şi adresa angajatorului Job Muskens; str. Prsteengvej nr. 4;  7323 Give; Danemarca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultură, zootehnie 

  

Perioada 01.2009- 12.2010 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician financiar-contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de activități de natură economică specifice unei exploatații zootehnice; 
Asigurarea relației cu organisme ale statului (ITMl, ANAF, SAPARD etc.); 
Coordonarea personalului din cadrul fermei şi instruirea acestuia; 
 

Numele şi adresa angajatorului The Burac Company, Mitocu Dragomirnei, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultură, zootehnie şi turism 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2014 – 2015 

Temă de cercetare Metode de evaluare calitativă în managementul fermelor zootehnice ecologice din bazinul Dornelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română Filiala Iași 

Perioada 2012 – prezent 

Calificarea / diplomă obținută Inginer / Diplomă de doctor 

Temă de cercetare 
 

Posibilităţi de obţinere şi valorificare a laptelui ecologic la taurinele exploatate în fermele private din 
arealul judeţului Suceava 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași / 
Şcoala Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie;  

Nivelul de clasificare Studii universitare de doctorat 

 
Perioada 

 
2009 –2011 

Calificarea / diplomă obținută Inginer / Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor, Contabilitatea firmei, Economia producţiei, Administrarea şi controlul 
exploataţiilor, Comerţ internaţional, Comunicare şi negociere în afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași / 
Facultatea de Agricultură; Specializare: Administrarea afacerilor agricole 

Nivelul de clasificare Studii universitare de masterat 

Perioada 2005 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate /  
 

competenţe profesionale dobândite 
 

Control financiar și expertiză, Drept comercial, Managementul financiar, Analiză tehnico economică, 
Statistică economică, Bazele contabilității, Marketing, Economie rurală, Agrotehnică, Turism rural; 
Proiectarea, implementarea și conducerea proceselor operaționale din unitățile de producție și 
procesare a produselor agricole în vederea creșterii valorii adăugate a profitabilității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași / 
Facultatea de Agricultură; Specializare: Inginerie economică în agricultură 

Nivelul de clasificare Studii universitare de licență 

Perioada 2001 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician economist  / Diplomă de bacalaureat şi Certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educație antreprenorială, Marketing, Economie, Elemente de tehnologie generală, Studiul calității  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Nivelul de clasificare Invățământ liceal 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă     Română 
  

Limbai străine cunoscute 
 

Limba Engleză 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultar Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Autoevaluare 

 

 

  Certificat LCCI (London Chamber of Commerce and Industry from EDI) / 08.06.2007 

o Nivelul 2: Engleză pentru Afaceri (exprimare scrisă) 
o Nivelul 2: Engleză pentru Afaceri (conversație) 

  Ghid turistic şi conducător de grup ocazional 
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Limba Franceză 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 

 

 Schimb de experiență cu şcoala din Neuville-en-Ferrain, Franța 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Sociabil, bune abilități de comunicare cu oamenii din toate categoriile sociale, capacitate 
sporită de adaptare și de însușire a noi tehnici de lucru, seriozitate, dinamism  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate: organizatorică, de analiză/sinteză și degestionare optimă a timpului 
- Aptitudini: de coordonare, monitorizare, negociere și aplanare a conflictelor 
- Integritate și onestitate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Utilizare Windows 9x/2000/XP/Vista 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,Acces) 

 Adobe Photoshop, Multimedia & Accessories Software 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  Desen artistic (Pictură) 

 Fotografia 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Certificat de absolvire - Manager proiect (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) 

 Certificat de absolvire – Formator (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) 

 Certificat de absolvire - Evaluator de competenţe profesionale (Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) 

 Certificat de absolvire - Auditor în domeniul calităţii (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) 

 Certificat de absolvire – Administrator pensiune turistică (Centrul de Formare şi Inovaţie pentru 

Dezvoltare în Carpaţi) 

 Diplomă – Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali (Crownford) 

 Diplomă - Tehnici eficace de negociere (Dynamic Learning) 

 Diplomă – Dezvoltarea abilitățiilor anteprenoriale (proiect eLife – Dezvoltarea inovației, 

creativității, responsabilității și sustenabilității anteprenoriatului românesc) 

 Diplomă - Anteprenoriat și inovație în mass media (Gold Academy for Training and Education) 

 Folosirea avansată a aproape orice tip de device: telefoane mobile, GPS-uri, Notebook, 

Laptop, imprimante, routere, modemuri, proiectoare, aparate foto profesionale etc. 

 Stagiu de practică la Agenţia SAPARD Iași (2006) 

 

Permis de conducere  Conducător auto din anul 2004 (Permis categoria B) 

Informaţii suplimentare  

Pasiuni/Hobby-uri  Practicant de arte marțiale chino-japoneze (Qwan-Ki-Do) 

 Atras de istorie și arta populară 

  

Persoane de contact  Cercetător ştiinţific dr. Brumă Ioan Sebastian – tel: 0745 908 021 

 Şef. lucr. dr. Adrian Radu MORARU – tel: 0740 587 139 

  

Referințe  Prof. dr. Ioan GÎLCĂ 

 Prof. dr.Stejărel BREZULEANU 

 

http://www.uaiasi.ro/zootehnie/index.php?lang=ro&pagina=pagini/mpa/CV_Gilca-Ioan.html

