
 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale

Nume / Prenume CIOBANU Ciprian
Adresă(e) Aleea Mihail Sadoveanu nr.6, Căminul A3, ap. 9, 700490, Iaşi

Telefon(oane) Mobil:  +40747262123

E-mail(uri) cipryan_ciobanu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Româna

Data naşterii 04.04.1984

Sex Masculin

             Experienţa profesională
                                                 Perioada 12.03.2014 - prezent

                      Funcţia sau postul ocupat Project Executive – Targul pentru fermieri AGRALIM

              Numele şi adresa angajatorului SC Abplus Events SRL, Soseaua Iasi-Ungheni, nr.2, Iasi, Telefon: 0232 278 811, e-mail: 
http://www.abplus.ro

       Activităţi şi responsabilităţi principale - Interacțiunea permanentă cu clienții prin telefon, email, intâlniri directe (firmele producatoare si 
distribuitori de seminte si produse pentru cultivarea si protectia plantelor); Promovarea evenimentelor 
AGRALIM; Atingerea și depășirea targetelor de vânzări (loturi demonstrative pentru culturile de 
primavara si toamna, standuri in cadrul evenimentelor, pachete de promovare); Managementul 
clienților; Asistență clienți; Supravegherea lucrarilor de arat, semanat cat si lucrarile de intretinere a 
loturilor demonstrative.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare evenimente cu tematica agribusiness

                                                 Perioada 01.10.2010 – 01.03.2014

                      Funcţia sau postul ocupat Doctorand în cadrul proiectului: “Perfecţionarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Cercetare şi 
Inovare prin Şcoala Doctorală”, Axa prioritară 1 „ Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere „Contract POSDRU CPP107/DMI1.5/S/77222

       Activităţi şi responsabilităţi principale - înfiinţarea şi întreţinerea câmpurilor experimentale; recoltarea probelor pentru analize chimice; 
efectuarea analizelor de calitate în laborator; observaţii în câmp; calcularea producţiilor obţinute; 
interpretări statistice cu ajutorul a diferite programme de calcul statistic; elaborarea și publicarea de 
lucrări ştiinţifice.

              Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi,
Aleea M. Sadoveanu, nr. 6, cod 700490, Iaşi-România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare în Agricultură

                                                 Perioada 01.06.2008-31.09.2010

                      Funcţia sau postul ocupat Casier asistent, operator ghişeu

       Activităţi şi responsabilităţi principale Procesarea banilor, Efectuarea operatiunilor bancare ( vanzare - cumparare de  numerar de la banci 
comerciale si B.N.R). Efectuare de incasari/plati si alte operatiuni persoanelor fizice si persoanelor 
juridice .

              Numele şi adresa angajatorului BANCA TRANSILVANIA S.A, Sucursala Iasi, Str. Ghica Voda nr.3A , Iaşi, România, Telefon: +40232 
215011,  E-mail: www.bancatransilvania.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul bancar
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                                                Perioada  01.09.2006- 01.05.2008

                     Funcţia sau postul ocupat Broker de asigurari

    Activităţi şi responsabilităţi principale Promovarea produselor Companiei EUREKO si incheierea contractelor de asigurare viata/non-viata.

Numele şi adresa angajatorului EUREKO S.A., Agentia Iasi,  Strada Anastasie Panu nr.21, bl. 7 noiembrie, Tel.  0232/215.217, E-mail
www.eureko.ro

 Tipul activităţii sau sectorul de ctivitate   Asigurari de viata si non-viata

Educaţie şi formare
Perioada 2010 - prezent

Calificarea / diploma obţinută Doctorat - Producerea şi Păstrarea Furajelor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Metode moderne de cercetare; Managementul proiectelor; Controlul calităţii nutreţurilor; Producerea şi
conservarea furajelor.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Master - Evaluarea şi Conservarea Terenurilor Agricole

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Evaluarea terenurilor agricole; Ameliorarea terenurilor agricole; Conservarea terenurilor agricole;
Cadastru agricol

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Perioada 2003 - 2008

Calificarea / diploma obţinută Inginer agronom

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Consultanţă agricolă; Strategii de dezvoltare rurală; Marketing agroalimentar; Management agricol;
Tehnici de negociere şi contracte; Economie agrară; Îmbunătăţiri funciare; Irigarea culturilor;
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere; Ameliorarea plantelor agricole; Pedologie; Agrochimie;
Agrotehnică; Fitotehnie; Fitopatologie; Entomologie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Perioada 1999 - 2003

Calificarea / diploma obţinută Thenician în turism

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Contabilitate; Marketing; Organizarea activităţii inteprinderilor; Informatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Colegiul economic „Anghel Rugină”, județul Vaslui

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 3

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Franceză
B2

Utilizator
independent

B2
Utilizator

independent
A2

Utilizator
elementar

A1
Utilizator

elementar
A1

Utilizator
elementar

Engleză

Italiană

B2
Utilizator

independent
B2

Utilizator
independent

B2
Utilizator

independent
B2

Utilizator
independent

B2
Utilizator

independent

B2
Utilizator

independent
A2

Utilizator
elementar

A2
Utilizator

elementar
A1

Utilizator
elementar

A1
Utilizator
elementar

(*) conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale -  aptitudini de comunicare şi lucru în echipă, dezvoltate în timpul studiilor şi a activităţilor extracuricu-
lare desfăşurate;
- capacitate de eficientizare a activităţii, dezvoltată atât în timpul studiilor universitare şi postuniver-
sitare;

Competenţe şi aptitudini tehnice - capacitatea organizării unui sistem tehnologic agricol (lucări ale solului, fertilizare,
combatere integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor etc.) în funcţie de condiţiile locale;
- cunoştinţe în domeniul producerii şi păstrării furajelor;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

 - cunoştinţe temeinice operare calculator (hardware şi software);
- cunoştinţe avansate soft: sisteme de operare (instalare, configurare, instalare drivere & soft,
utilizare);
- cunoştinţe avansate MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Acces, Publisher,Outlook)
- cunoştinţe SPSS, PcOrd;

Alte competenţe şi aptitudini - membru în cadrul Societăţii Romane de Pajiști (din octombrie 2010);
- participant la „17th EGF Symposium” – Akureyri, Iceland, organizat de European Grassland 
Federation, avand ca tema „The Role of Grasslands in a Green Future - Threats and perspectives in 
less favoured areas”, 23.06.2013-26.06.2013;

Permis(e) de conducere Categoria B – din ianuarie 2005;

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
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	- participant la „17th EGF Symposium” – Akureyri, Iceland, organizat de European Grassland Federation, avand ca tema „The Role of Grasslands in a Green Future - Threats and perspectives in less favoured areas”, 23.06.2013-26.06.2013;

