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 Curriculum vitae  
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IOAN CIOBANU 

Adresă(e) str. Aleea Rozelor, nr. 38, Bloc A10, Scara B, Etaj 2, Apartament 7, Iasi 

Telefon(oane) Mobil: +40 724365416   

E-mail(uri) cyoby1967@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 18 iunie 1967 
  

Sex masculin 
  

Domeniul ocupaţional Administratie publica 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1986 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Laborant 

Numele şi adresa angajatorului RAJAC Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate complexului de tratare a apei Şorogari 

Perioada 1993 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Dispecer 

Numele şi adresa angajatorului RAJAC Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Dispecerat Central 

Perioada 1997 - 31.07.2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef  birou 

Numele şi adresa angajatorului RAJAC Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cartări, măsurători, detecţie pierderi apa 

Perioada 1.08.2000 – 06.2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou 

Numele şi adresa angajatorului RAJAC Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea Calitatii/Controlul Calitatii 

Perioada 06.2003 – 04.2005 

Funcţia sau postul ocupat Sef  Serviciu  

Numele şi adresa angajatorului RAJAC Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Calitate– Mediu 

Perioada 04.2005 – 01.2009 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Municipiului Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurarea Calitatii 

Perioada 02.2009 – 08.2010               

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Municipiul Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control Urbanism 

Perioada 08.2010 – 01.2011               

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Politia Comunitara Iasi 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control Urbanism 

Perioada 01.2011 – 15.03.2012                

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Politia Locala Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control Urbanism 

Perioada 15.03.2012 - ...                

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu 

Numele şi adresa angajatorului Municipiul Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu Asociatii Proprietari 

Perioada 2005 -  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru CA – presedinte CA 

Numele şi adresa angajatorului SC SALUBRIS SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate salubritate 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Iunie 2018 -  prezent  
Membru AGA  
SC SERVICII PUBLICE SA 
Administrare spatii verzi 

 
Educaţie şi formare 

 

  
 

Perioada 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

 04. 2017 
 
GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERIOR PUBLICE 
 

Institutul National de Control Intern din Romania 
 

 
 

30.09 - 20.12.2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Colegiul Naţional de Apărare CAROL I  - București 

Perioada   20 - 22 octombrie 2008 – PARIS  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„ 5th QUALITY CONFERENCE  - for public administration in the EU 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
 

Perioada    Mai 2007 – Iasi,  

Calificarea / diploma obţinută “ BUSINESS SERVICES APPROVED COURSES” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SAP Controling, Cost Center , Accounting, Profit Center Accounting, Overhead Cost Order 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SAP Romania 

Perioada Mai – Iunie 2004,  IASI,  

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cursuri “Management de proiect”,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CODECS 

Perioada 17-19 Martie 2004, IASI, Romania  

Calificarea / diploma obţinută Auditori Interni al Sistemelor de Management de mediu ISO 14000/1996, 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sistemelor de Management de mediu ISO 14000/1996 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=minister%20des%20finances%20france&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2F&ei=5iFyT5aBEI_04QTh2umaDw&usg=AFQjCNG8Zm7K9OYVHADf0ANrddq9LMoKPw&cad=rja
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCI Iasi si Societe Generale de Surveillance (SGS) - Elvetia 

Perioada 3 septembrie - 3 octombrie 2003, FRANTA, Poitiers,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Congresul al 15lea „Journees Information Eaux” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scoala Politehnica Superioare Poitiers – Franta 

Perioada      4-6 decembrie 2002, Iasi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

colocviul Tehnic Energie-Mediu cu tema „Gestiunea energiei si a mediului: 2 probleme majore pentru 
intreprinderile si colectivitatile locale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de Resurse Pentru Mediu (CEREM) in colaborare cu Scoala Politehnica Superioara Poitiers – 
Franta; 

Perioada  22-23 ocombrie 2002, Iasi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  „ Intarirea capacitatii de implementare a Agendei 21Locale in Romania” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Centrul National de Dezvoltare Durabila Romania (CNDDR) si Institutul International pentru Sustinerea     
   Dezvoltarii (IISD) – Canada 

Perioada   23 septembrie-3 octombrie 2002, FRANTA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Congresul al 14lea „Journees Information Eaux” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Scoala Politehnica Superioare Poitiers – Franta 

Perioada  15-18 iunie 2002 , Iasi 

Calificarea / diploma obţinută auditori interni ai Sistemelor de Managementul Calitatii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„auditori interni ai Sistemelor de Managementul Calitatii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

RADIX Consult Bucuresti 

Perioada   iunie 2002, Iasi, , cursuri de instruire privind 

Calificarea / diploma obţinută Auditor mediu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„ Solutii performante de gestionare a riscurilor si beneficiilor de mediu: Implementarea Sistemelor de 
Management de Mediu conform standardului ISO 14001 in organizatiile din Romania” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul de Protectia Mediului 

Perioada   11-13 februarie 2002, Bucuresti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Familia de  standarde ISO 9001:2000 – cerinte, recomandari si modalitati de implementare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia de acreditare din Romania – RENAR 

Perioada       11-13 februarie 2002 , Bucuresti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  „Familia de  standarde ISO 9001:2000 – cerinte, recomandari si modalitati de implementare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Asociatia de acreditare din Romania – RENAR 

Perioada     30–31 august 2001, Iasi,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Standardizarea voluntara si directivele Uniunii Europene in sprijinul    cresterii eficientei economice a 
utilizatorilor de standarde 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociatia Romana de Standardizare 

Perioada 23-25 mai 2001, BUCURESTI, ROMANIA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

    Programul de perfectionare: “ PROTECTIA CALITATII RESURSELOR DE APA” 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Patronatul Serviciilor Publice 

Perioada   2001 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri DGQ pentru Manager de Calitate si Auditor de Calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

C.C.I. Iasi, sustinute de Societatea Germana de Calitate in cadrul unui proiect G.T.Z. sprijinit de 
Societatea de Cooperare Tehnica - Germania 

Perioada 2000   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri în cadrul programului de dezvoltare a resurselor umane PHARE-PROGRES:  
 "Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării”  

„Principii de management” 
„Managementul resurselor umane” 

              „Comunicare şi negociere” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

PHARE-PROGRES 

Perioada   15-26 FEBRUARIE 1999,WIENA, AUSTRIA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   „Dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informaţional Geografic pentru Municipalitate” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Programul LEONARDO 

Perioada   26-30 OCTOMBRIE 1998, BUCURESTI, ROMANIA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Management financiar-contabil” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională Profesională şi Patronală a Gospodăriei Comunale şi Locative din România 

Perioada   21-25 IULIE  1997, BUCURESTI, ROMANIA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Gestionarea Sistemelor de alimentare cu apa potabila” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională Profesională şi Patronală a Gospodăriei Comunale şi Locative din România 

Perioada  
  19–31 MAI 1997 , NANCY, FRANTA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu privind implementarea normelor de calitate ISO 9000 - 9001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

RAJAC IASI si Centrul International al Apei (NAN.C.I.E.) 

Perioada   12-16 MAI 1997, IASI, ROMANIA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Management financiar-contabil” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională Profesională şi Patronală a Gospodăriei Comunale şi Locative din România 

Perioada  
   21 APRILIE – 02 MAI 1998, IASI, ROMANIA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

implementarea normelor de calitate ISO 9000 - 9001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

RAJAC IASI si Centrul International al Apei (NAN.C.I.E.) 

Perioada  26.OCTOMBRIE –29.NOIEMBRIE 1996, IASI, ROMANIA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Utilizare pachetului de programe AUTOCAD în proiectare” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de Instruire în Informatică – S.C.PROINF S.L.R. IASI 

Perioada   22-27 APRILIE 1996, SINAIA, ROMANIA  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Supravegherea si controlul aprovizionarii cu apa de baut – implementarea recomandarilor OMS 1993” 
Programul integrat privind mediul si sanatatea in ROMANIA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii si Organizatia Mondiala a Sanatatii 

Perioada  2003   

Calificarea / diploma obţinută Masterat  Energie – Mediu  
Media de promovare (calculata dupa sistemul ECTS) : 9,33 

  Media examenului de dizertatie : 10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Energetica 
Mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scoala Politehnica Superioare Poitiers – Franta 

Perioada 1986 - 1992  
Tema lucrării de diplomă: „Alimentarea cu apa a Municipiului IASI – Imbunatatirea procesului tehnologic 
de tratare a apei in complexul de tratare SOROGARI” 

Calificarea / diploma obţinută LICENŢA - INGINER HIDROTEHNIST             
Profesor îndrumător: dr. ing. VASILE VISCU 
Media: 10/10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Construcţii hidrotehnice, direcţia de aprofundare: Alimentări cu apă – canalizări. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi  
Facultatea: Construcţii  

Perioada 1981 - 1985,  Botosani, Botosani 

Calificarea / diploma obţinută BACALAUREAT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil chimie industriala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Mihai Eminescu” Botoşani 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  (C2) 
Utilizator 

experimentat 
(C1) 

Utilizator 
experimentat 

(B1) Utilizator independent (B1) Utilizator independent (B1) Utilizator independent 

Franceza  (C2) 
Utilizator 

experimentat 
(C1) 

Utilizator 
experimentat 

(C1) 
Utilizator 

experimentat 
(B2) Utilizator independent (B2) Utilizator independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă; 
- o bună capacitate de comunicare, obtinută ca urmare a experientei dobandite prin instruire si practica 
in domeniu; 

- creativitate, dinamism,eficienta, spirit de echipa; 

- abilitate de a lucra cu persoane din toate mediile sociale/culturale  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de sinteză,  

- abilităţi decizionale  
- abilităţi de leadership (conducător)(în prezent responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni); 
- spirit organizatoric; 

- experientă bună a managementului de proiect si al echipei. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaștere a proceselor de managementul calitătii; 
- o bună cunoaștere a proceselor de control managerial intern; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Windows Profesional, Internet,  Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio,  Microsoft  
Project, Microsoft  Excel, COREL, Adobe, Autocad-Map 2004, Map-Info, ArcInfo, ArcView 

  

Alte competenţe şi aptitudini Volei – de performanta ( divizia B – 1980-1984 – FC Botosani) 
Atletism – participant la SPARTACHIADA 1985 , 
Literatură 
Scrabble 
Sah          

  

Permis(e) de conducere categoria B  
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Informaţii suplimentare - publicatii sau activităti de cercetare; 
 

1993    AL DOILEA SIMPOZION FRANCOFON AL APEI, 27-29 MAI 1993, IASI, ROMANIA 
 
     SESIUNEA STIINTIFICA JUBILIARA –„45 ani de invatamint superior hidrotehnic in Moldova” 

 „Observatii privind functionarea camerei de amestec la statia de tratare  a apei potabile 
SOROGARI”   

  
1997-1999   Coordonator din partea R.A.J.A.C. IASI in cadrul Protocolului de Colaborare cu partea 

franceza reprezentata prin: Compagnie des Eaux  et de l’Ozone (C.E.O.), Centre 
International de l’Eau (NAN.C.I.E.), Communaute Urbaine du Grand Nancy, CODIFOR 
(Centru de formare in managementul calitatii - NANCY) privind: 

 formarea tehnica si punerea in aplicare a unui studiu pilot privind economiile de apa in 
imobilele de locuit; 

 formarea si sensibilizarea in domeniul Asigurarii Calitatii, in diferite compartimente 
functionale din cadrul R.A.J.A.C. IASI; 

 gestiunea administrativa in domeniul clientului; 

 studiul de reabilitare din punct de vedere tehnic si energetic al statiilor de pompare; 

 studiul hidraulic al retelei de apa din municipiul IASI – modelarea matematica a zonelor 
COPOU, C.U.G., TOMESTI 

 
     iunie 2000  Revista interna a R.A.J.A.C. Iasi Nr.1 Anul I –„AQUA MANIA” 
  „Sisteme geo-informationale” (G.I.S.) 
 

 6-7 septembrie 2000 BUCURESTI –Conferinta Internationala 

                        „Calitatea Apei Potabile in Retelele de Distributie” 
     „Pierderile de apa in instalatiile consumatorilor si influienta acestora asupra retelelor publice” 
 

16-17 septembrie 2000 IASI – “G.I.S. Day” 

 “Tehnici de implementare a sistemelor de gestiune informatizata a utilitatilor in cadrul agentilor  
 economici”- aplicatia R.A.J.A.C. Iasi 

 
- apartenenta la organizatii profesionale; 
 
  01.12.2007 – 01.02.2009   

 Manager Proiect - Program PHARE – CBC 2005 „Social Work for Better Life” - 
Cooperare transfrontaliera cu republica Moldova– transfer de cunostinte pe 
domeniul social (descentralizarea serviciilor sociale, modelul animatorului social 
– cu participare experti Franta - ) 

  2003 – aprilie 2005 

 Imputernicitul RAJAC Iasi in relatia cu Autoritatea Nationala de Reglementare in 
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala si Locativa (ANRSPGCL) 

  2001 - 2005 

 Membru al Deutsche Gesellschaft fur Qualitat 

 Membru asociat al Fundatiei Europene pentru calitate (EFQM) 

 Membru al European Organization for Quality (EOQ) 
 1998  - 2001                        

 Membru al proiectului SIGAT , de implemetare la nivel municipal al unui sistem 
informational integrat de gestiune a utilitatilor – responsabil din partea RAJAC 
Iasi; 

 
- stagiul militar: satisfacut; 
 
- starea civilă: casatorit; 
 
- persoane de contact sau referinte: la cerere 

  

Anexe Documentele anexate CV-ului.  – nu este cazul 

 


