Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

JITARU NARCIS

Oraș Comănești, jud. Bacău, România

narcis.jitaru@gmail.com
Română
27.11.1985
Masculin

Experienţa profesională
Perioada

3 august 2020 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Subprefect al Județului Bacău

Activităţi şi responsabilităţi

Subprefectul îndeplineşte, în numele Prefectului, atribuţii în domeniul conducerii serviciilor publice

principale

deconcentrate, al conducerii operative a Instituţiei Prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de
lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către Prefect, prin ordin al acestuia.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul

Instituția Prefectului Județul Bacău, Ministerul Afacerilor Interne
Administrație Centrală

de activitate

Perioada

3 iunie 2019 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Funcționar Public

Activităţi şi responsabilităţi

Exercitarea funcției publice de inspector superior în cadrul Biroului Programe, Dezvoltare Locală,

principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul

Marketing, Sistem Informatic, Resurse Umane
Consiliul Local al Orașului Comănești, Primăria Comănești
Administrație Locală

de activitate
Perioada

8 ianuarie 2009- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Manager

Activităţi şi responsabilităţi

Proiectul - Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Valea Trotușului Comănești” are ca

principale

scop furnizarea de informații și consiliere cu privire la domenii de activitate ale instituțiilor Uniunii
Europene, acționând ca o interfață între UE și cetățenii regiunii Văii Trotușului.
Principalele responsabilități sunt:
-

Organizare și coordonare evenimente specifice;

-

Planificare anuală a activității instituției;

-

Instruire personal subordonat;

-

Moderare seminarii/dezbateri pe teme specifice de legislație europeană;

-

Cursuri de instruire tineri pe tematici ca: drepturi fundamentale, economie monetară,
antreprenoriat, mobilități de muncă și educație, mediu înconjurator și schimbări climatice,
cetățenie europeană;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul

Prezentări în conferințe naționale și internaționale

Consiliul Local al Orașului Comănești, Primăria Comănești
Management de Proiect

de activitate
Perioada

8 ianuarie 2008- 31 decembrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Consilier de informare europeană

Activităţi şi responsabilităţi

Proiectul - Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Comănești” are ca scop oferirea de

principale

informații și consiliere cu privire la domenii de activitate ale instituțiilor Uniunii Europene, acționând
ca o interfață între UE și cetățenii regiunii Văii Trotușului.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Consiliul Local al Orașului Comănești, Primăria Comănești
Management de Proiect

activitate
Perioada

27 Octombrie 2007 – 28 octombrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil Promovare si Instructaj

Activităţi şi responsabilităţi

Proiectul „Eco Valea Muntelui – Sistem Integrat de management al deșeurilor prin Stația de transfer

principale

Comănești”, este un proiect ca are ca scop construirea unei stații de transfer și implementarea în
rândul cetățenilor din 7 localități a activității de colectare selectivă a deșeurilor casnice. Proiectul
este finanțat de Uniunea Europeană prin Phare CES 2004 și implementat de Consiliul Local
Comănești

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Consiliul Local al Orașului Comănești, Primăria Comănești
Management de Proiect

activitate
Perioada

20 Octombrie 2005 – 30 Noiembrie 2006

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Proiect

Activităţi şi responsabilităţi

Proiectului „EURO TROTUŞ – Buletin de Informare europeană” , proiect finanțat de UE prin Fondul

principale

Europa – Program de micro-proiecte. Proiectul are ca scop aducerea informaţiei europene mai
aproape de casele oamenilor de pe Valea Trotuşului, judeţul Bacău, prin editarea unui buletin de
informare europeană care se adresează personalului administraţiei publice ca beneficiar direct şi
membrilor celor şapte comunităţi de pe Valea Trotuşului: oraşele Comăneşti, Dărmăneşti şi
comunele Dofteana, Asău, Brusturoasa, Palanca, Ghimeș Faget.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie si formare

Consiliul Local al Orașului Comănești, Primăria Comănești
Management de Proiect

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2014-2016
Master Inginerie industrială
Valorificarea superioara a resurselor, management privat, economia inteprinderii, organizarea si
planificarea activitatilor de cercetare-dezvoltare, managementul produselor si inovare
Universitatea din Bacau, Facultatea de Inginerie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2005 – 2009
Inginer economist
Inginerie Economică în domeniul mecanic si Economie Generala, Managementul Resurselor Umane,
Integrare Europeana, Comert Intern si International, Contabilitate, Statistica Generala
Universitatea din Bacau, Facultatea de Inginerie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2001 – 2005
Tehnician in activitati economice
Economie Generala, Contabilitate, Comert cu amanuntul

Formare continuă

Liceul Industrial Darmanesti, Jud. Bacau












Limba maternă
Limba străină cunoscută
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleza
Limba franceza
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje, Certificat de absolvire –
Manager de proiect – 1 Iunie 2008
Cursul „Managementul proiectelor” – ANDIPRZM+Universitatea Cluj+Univerity of
Wolverhampton+ „Centre for international Developement and Training”
Cursul „Strategii de comunicare, propaganda si lobby la diferite nivele” –
ANDIPRZM+Universitatea Cluj+Univerity of Wolverhampton+ „Centre for international
Developement and Training”
Bursa Socrates (Erasmus+) Uniunea Europeana – curs intensiv despre Economie si
Mecanica Generala – University of Stralsund, Germania – Certificat de absolvire, 30 credite
Cursul „Fondurile Structurale” – Global Consulting+Asociatia Oraselor din Romania 2007
Cursul ”Formare de Formatori” – Structural ConsultingTM Group, acreditat de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
şi ANC/CNFPA
Cursul „Managementul proiectelor – elemente de scriere si implementare”, 2011, Structural
ConsultingTM
Cursul „Comunicare & relatii cu mass media” Sibiu, 2007, AscentGrup
Curs „Responsabil de mediu” Group, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, Ministerul Educaţiei.
Curs ”Evaluator proiecte”, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Ministerul Educaţiei
Curs ”Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” acreditat de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei

Română

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie
B2
B2
B2
B2
B2
B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2
B2

B2
B2

aptitudini de lucru în echipă, cooperant, sociabil, exigentă, spirit de echipa

-

2006 - 2007 - Am participat alături de echipa de coordonare a Proiectului „Centrul
de Afaceri multifuncţional Trotuş” la elaborarea temei de proiect în vederea realizării
Pth-ului şi DDE-urile, proiect ce a trecut de faza zonală şi a fost depus pentru faza
naţională la Programul PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială,
Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, Linie de buget: Phare 2004-2006 CES.

-

2006 - Am participat la coordonarea a două Grupuri productive în vederea obţinerii
de finanţări de la FRDS pe Programul „Atenuarea Impactului Social” a Proiectului
„Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social” – la secţiunea A.G.V. (activităţi
generatoare de venit). Această Schemă de dezvoltare Socială pentru comunităţile
miniere va fi gestionată de către A.N.D.I.P.R.Z.M. – Agenţia Naţională pentru
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de reconstrucţie a Zonelor Miniere şi
implementat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială.

-

2007 – Am participat la redactarea proiectului „Stop violenţei în familie” depus în
cadrul Programului de interes naţional „Susţinerea sistemului de servicii specializate
prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor
pentru prevenirea violenţei în familie”.

-

2007 – Am participat la redactarea a 3 proiecte în vederea depunerii în cadrul
licitaţiei de proiecte la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor – Administraţia
Fondului pentru Mediu.

-

2007 - am coordonat 2 Grupuri de iniţiativă din comunitatea minieră Comăneşti în
vederea obţinerii de finanţări de la FRDS pe Programul „Atenuarea Impactului
Social” a Proiectului „Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social” – la
secţiunea M.I. (mică infrastructură). Această Schemă de Dezvoltare Socială pentru
comunităţile miniere va fi gestionată de către A.N.D.Z.M. – Agenţia Naţională pentru
Dezvoltare a Zonelor Miniere şi asigurare implementare prin Fondul Român de
Dezvoltare Socială.

-

2011- coordonez Grupul de initiativa ”Tehnologie pentru comunicare” in vederea
derularii proiectului ”Infiintare sala de conferinte pentru comunitatea locala”, proiect
finantat de ARDDZI, Guvernul Romaniei, Banca Mondiala.

-

2006 – prezent -Membru in cadrul Retelei Judetene de Multiplicare a Informatiei
Europene

-

Membru si reprezentant al tinerilor orasului Comanesti in echipa de lucru al
Comitetului de dezvoltare socio-economica a orasului Comanesti”, in mod
participativ.

-

Membru fondator al Asociatiei Umanitare Romano-Engleze “Armonia Comanesti” –
responsabil cu voluntariatul si promovarea

-

Voluntar la diferite actiuni social-umanitare la inundatiile din 2005 in orasul
Comanesti

-

Organizator si formator la diferite activitati orasenesti pentru sprijinirea initiativelor
tinerilor

-

Vicepresedinte al Asociatiei Cultural Stiintifice „Dimitrie Ghika Comanesti”,
Comanesti

-

Vicepresedinte al Asociatiei „Europa suntem noi”, Casin.

-

Președinte Subfiliala Comănești a Societății Naționale de Cruce Roșie România –
Filiala Bacau

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Foarte bună cunoaştere-utilizare a:
- programelor MSWindows & MSOffice, COREL Draw & Photopaint, Adobe Photoshop
- instalare software si hardware pe PC sau Laptop

