
  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  
  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume MIHĂILESCU Ion 

Adresă Str. M. Costăchescu nr. 6, RO‐700495,  Iaşi – România 

Telefon + 40 232212746 

Fax +40 232212741 

E-mail ioan.mihailescu@apavital.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 15.01.1961 
  

Sex Maculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iulie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Operaţional 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. APAVITAL  S.A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare 

  

Perioada  Iunie 2010-  Iunie 2016   

Funcţia sau postul ocupat  Şef Serviciu Investiţii – Manager Proiect pentru investiţiile finanţate prin POS Mediu 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Pregătire aplicaţie de finaţare;  

 Organizare licitaţii pentru lucrări şi servicii;  

 Implementare contracte  lucrări;  

 Plăţi din fonduri UE ,BERD, Buget local şi central conform contract de finanţare  
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. APAVITAL  S.A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare;  

 Servicii de asistenţă tehnică şi de audit. 
 

Perioada  mai 2002 -iunie 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Şef  Serviciu Investiţii (pentru investiţiile finanţate de Comisia Europeană - ISPA şi BERD) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Pregătire aplicaţie de finaţare;  

 Organizare licitaţii pentru lucrări si servicii; 

 Implementare contracte lucrari;  

 Plăţi din fonduri UE ,BERD, Buget local şi central conform contract de finanţare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. APAVITAL  S.A 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare;  

 Servicii de asistenţă tehnică şi de audit. 

  

Perioada  august 2000 - mai 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Şef  Serviciu Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Avize , acorduri , monitorizare funcţionare utilaje, captări reţele 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă Judeţeană Apă-Canal Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare 

  

Perioada  August 1995- August 2000 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer de proiect MUDP I (Program de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Implementre Acord de Imprumut cu BERD. Contracte de lucrări, utilaje şi asistenţă tehnică 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă Judeţeană Apă-Canal Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare 

  

Perioada  martie 1990- august 1995 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer -  Serviciu Investiţii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Diriginte de şantier 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă Judeţeană Apă-Canal Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de alimentare cu apă, canalizare și epurare 

  

Perioada  februarie  1989- martie 1990 



Funcţia sau postul ocupat  Inginer  Serviciu Investiţii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Diriginte de şantier 

Numele şi adresa angajatorului Avicola  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Alimentări cu apă 

  

Perioada  Iulie 1986- ianuarie  1989 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Diriginte de şantier 

Numele şi adresa angajatorului AVÎNTUL – intreprindere cu profilul servicii în construcţii  şi instalaţii  pentru construcţii -  Rîmnicu 
Sărat - Buzău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Alimentări cu apă, termoficare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada  1981- 1986 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi”-  Iaşi  Facultatea de Construcţii   
 Secţia Construcţii - Instalaţii   

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 Instalații pentru construcții 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Licenţă 

  

     Cursuri de formare profesională Management de proiect 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

  

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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi negociere 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare Microsoft Office, Microsoft Project 
 

Permis de conducere Categoria B 
 

 


