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INFORMAŢII PERSONALE Dan Perciun  
 

 Nadejda Russo 2/5, apt. 17, MD 2009 Chișinău (Republica Moldova)  

+37379522445     

perciundan@gmail.com  

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

01/11/2015–Prezent  Manager de proiect 

Civitta Molova - Consultanță de management, Chișinău (Republica Moldova)  

Februarie 2017 - curent 

Membru al echipei responsabile de cartografierea proceselor în contextul 
implementării GDPR  

Danske Bank 

▪ Cartografierea proceselor interne în softul ARIS  

▪ Comunicarea cu toate părțile implicate în proiect  

▪ Coordonarea unei echipe din 5 persoane 

  

Noiembrie 2017 – Mai 2018 

UNICEF MOLDOVA 

▪ Evaluarea implementării educației centrate pe copil în Republica Moldova 

▪ Cercetarea calitativă și cantitativă (administrarea a peste 900 de chestionare, desfășurarea a 50 de 
interviuri și administrarea la 2 chestionare online) 

▪ Analiza datelor 

▪ Evaluarea ex-post a programelor  

  

Decembrie 2017 – Aprilie 2017 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale 

▪ Evaluarea implementării Strategiei Naționale în Agricultură 2020 

▪ Revizuirea tuturor documentelor relevante 

▪ Elaborarea și calcularea indicatorilor de evaluare 

▪ Scrierea raportului final 

  

Aprilie – Noiembrie 2017 

Expert național HiQSTEP "Studiu privind armonizarea tarifelor internaționale pentru serviciile 
de roaming între țările Parteneriatului Estic” 

Comisia Europeană 

▪ Colectarea și analiza datelor statistice naționale 

▪ Comunicarea cu partenerii locali (Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 
Electronice și Tehnologia Informației și operatorii locali de telefonie mobilă) 

  

August - Noiembrie 2017 

British American Tobacco - Analiza impactului economic 

▪ Analiza financiară și revizuirea documentelor interne relevante 

▪ Elaborarea și aplicarea metodologii pentru determinarea impactului economic al companiei  
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▪ Elaborare prezentării finale  

  

Mai - Iunie 2017  

Provident - Analiza impactului economic 

▪ Analiza financiară și revizuirea documentelor interne relevante 

▪ Elaborarea și aplicarea metodologii pentru determinarea impactului economic al companiei  

▪ Elaborare prezentării final 

  

Mai - Iunie 2017 

Willemen Group – Asistență în exit-ul dintr-o comanie producătoare de oțel din România  

▪ Analiza pieței românești și internaționale de oțel  

▪ Elaborarea prezentărilor 

  

Aprilie - Mai 2017 

Analiza impactului pentru un proiect UNDP - "Crearea locurilor de muncă prin acordarea 
suportului pentru tinerii antreprenori în zona Transnistreană și în Zona de Securitate" 

▪ Evaluarea rezultatelor proiectelor conform principiilor OECD DAC  

▪ Elaborarea chestionarelor și colectarea datelor 

  

Noiembrie 2016 - Iunie 2017 

Franzeluța (cel mai mare producător de produse de panificație din Moldova) - Analiza pieței și 
elaborarea strategiei de marketing 

▪ Analiza în profunzime a pieței de panificație din Moldova 

▪ Desfășurarea analizei calitative și cantitative  

▪ Analiza datelor 

  

Iulie 2016 - Noiembrie 2016 

Ministerul Educației (Moldova) – Elaborarea unui sistem de salarizare  în bază criteriilor de 
performanță pentru directori și cadre didactice  

▪ Analiza în profunzime a sistemului educațional din Moldova 

▪ Analiza cadrului legislativ  

▪ Analiza datelor și calcularea principalilor indicatori statistici din educație  

▪ Elaborarea analizei comparative a salariilor din sistemul educațional cu salariile altor bugetari  

  

Ianuarie 2016 – August 2016 

Ritlabs SRL (Moldova) – Elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu și a planului de acțiuni 
pe termen scurt 

▪ Gestionarea echipei de proiect 

▪ Analiza de piața a 4 piețe potențiale 

▪ Analiza proceselor interne a companiei 

▪ Analiza produsului companiei și desfășurarea cercetării cantitative  

▪ Elaborarea modelului financiar pentru 5 scenarii diferite 

  

01/01/2016–30/07/2016 Manager de proiect și consultant pe advocacy 
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Centrul pentru Analiza și Evaluarea Reformelor, Chișinău (Republica Moldova)  

▪ Responsabil pentru implementarea proiectului "Combaterea plăților informale în școli" finanțat de 
către Ambasada Marii Britanii în Moldova 

20/08/2014–30/10/2015 Șeful departamentului e-Transformare 

Ministerul Educației, Chișinău (Republica Moldova)  

▪ Coordonarea unui echipe din 4 persoane 

▪ Implementarea proiectelor educaționale în domeniul tehnologii informaționale  

▪ Elaborarea standardelor de competență digitală pentru elevi și cadrele didactice 

▪ Gestionarea procesului de evaluarea a manualelor 

▪ Asigurarea deschiderii datelor ministeriale 

▪ Auditarea proceselor interne ale instituțiilor subordonate 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

01/09/2011–30/06/2014 Licență în Științe Politice, Psihologie și Sociologie Nivelul 6 CEC  

Universitatea din Cambridge, Cambridge (Marea Britanie)  

COMPETENŢE PERSONALE 
  

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Rusă C2 C2 C1 C1 C1 

Franceză B1 B1 A2 A2 A2 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

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

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

