Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

IOAN STOIAN
Bul.Alexandru cel Bun nr.40, bl.D3, sc.D ap.13, 707028 IASI (România)
+40 722 647 013
johnstoian@yahoo.com

POZIŢIA

Membru al Consiliului de Administratie

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
14/11/2017–Prezent

Consilier Tehnic al Directorului General
S.C. Apavital SA, Iași (România)
Consilierea Directorului General cu privire la efectuarea de demersuri privind extinderea ariei de
operare a societatii.
Tot odata indeplinesc functia de Administrator al SC APAVITAL M .din Republica Moldova
Mentin relatiile cu entitati externe: ARSACIS,Consiliul Județean Iași, ministere, primarii,atit din tara cit
si din Republica Moldova, precum si cu alți parteneri externi

15/09/2012–13/11/2017

Șef Oficiu MR ( Material Rulant) (denumirea veche șef Divizie)
S.C. CFR- Marfă S.A Surcusala Moldova( Iași), Iași (România)
Coordonarea activitaților din depouri, remize de locomotive si a reviziilor de vagoane de pe raza
sucursalei precum si a personalului aferent ( peste 230 de angajati) .
Am facut parte din Comisiile de angajare, promovare a personalului, din comisii de licitatie precum si
din comisiile de receptie, in multe cazuri fiind si președintele acestor comisii.

16/06/2012–Prezent

Consilier Județean
Consiliul Județean Iași, Iași (România)
În cadru consiliului, sint Secretarul Comisiei de Urbanism, al Comisiei Economice si de Buget Finante
și membru al Comisiei Juridice.
In lipsa presedintilor, conduc aceste comisii, de asemeni pregatesc materialele si ma ocup sa avem
toate datele tehnice, juridice, pt a putea lua deciziile in cunostință .

27/07/2013–15/06/2016

Membru al Consiliului de Administrație
Centrul Socio-Medical Raducaneni, Răducaneni, jud. Iași (România)
coordonarea activității manegeriale ale Centrului Socio-Medical Răducăneni

21/12/2009–15/09/2012

inginer,
S:C.Pro Amis consulting SRL, Iasi (România)
Am coordonat si am oferit consultanță pentru mai multe proiecte in Republica Moldova:
Renovarea facilităților medicale, aferente blocurilor operatoare, unităților de terapie de urgență și
departamentelor de sterilizare precum și achiziționarea de echipament medical pentru patru spitale
din Chișinău și Bălți.
Extindere rețelei de canalizare din orașul Hîncești.
Extindere rețele de apa și canalizare Municipiul Orhei
Construirea Clădirii Tribunalului Ungheni,

05/04/2009–15/04/2010

Președinte al Consiliului de Administrație
Intreprinderea Mecanică Filiași, Filiași, jud. Dolj (România)

9/12/19
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IOAN STOIAN

Administrarea activității intreprinderii, specializată in producerea de armament și muniție
01/08/2006–15/03/2009

Director Comercial
S.C.Retrom Pașcani S.A., Pașcani, jud. Iași (România)
Coordonarea activității comerciale a Societătii, desfacere- aprovizionare , participare la licitații,
colaborări cu diverse intreprinderi , diversificarea piețelor de desfacere.
Am reușit in perioada in care am coordonat aceasta activitate să obțin colaborari cu Republica
Moldova, Rusia (Gazprom), Germania, Bulgaria (Centrala Nucleara de la Bellene), Kuwait.
Din colaboratorii interni menționez Eon Gaz, Romgaz, Transgaz,Intreprinderea de apa grea Turnu
Severin, Nuclearelectrica,Apavital,CET Iasi, CET Suceava si multe altele, interprinderea fiind
specializată in producerea de elemente si sisteme de automatizari.

15/12/1999–01/08/2006

Șef Agenție
S.C GFR- TVM S.A, București (România)
Coordonarea activitatii din Agenția Cristești-Iasi, inclusiv a atelierului de reparatii precum si a
colaborarii cu autoritațile de frontieră( Politie de Frontieră, Vamă).Mentionez ca societatea a fost
privatizată in anul 2003, inainte purtind denumirea de CFR-TVM Transbordare Marfă S.A.menționez
ca la angajare am pornit ca inginer, trecind prin toate etapele , Sef Atelier, Șef District, Șef Agenție, tot
odată in perioada 2001-2003 concomitent cu sarciniile de serviciu indeplineam si activitatea de
declarant vamal al SC CFR-TVM S.A.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/08/2008–30/09/2008

Certificat Expertiză Transfrontalieră și Competivitate Pentru Export
Proiect PHARE CBC 2005; fundația AEDIFICIA, Iași (România)
In cadrul acestui proiect s-a studiat Managementul Proiectelor, Marketing Internațional, Comunicare in
Afaceri, Legislație Comercială și Transfer Tehnologic

03/05/2008–30/09/2008

Certificat
Universitatea Tehnica Gh. Asachi, Iași (România)
Poiectare asistată de calculator NX CAD și NX CAM

15/09/1986–29/06/1992

Diplomă
Institutul Politehnic Gh. Asachi, Iași (România)
Diplomă de inginer, mecanic, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B1

A1

A2

B1

A2

A2

A1

A2

A2

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

9/12/19

Bune abilitați de comunicare dobindite in urma experientei mele ca conducator de unitate, a participarii
la diferite conferințe și congrese
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

IOAN STOIAN

Leadership prin conducerea unor colective mari, datorită responsabilitșților pe le-am deținut
foarte bune competențe de organizare dobîndite ca secretar in diverse comisii, ca si coordonator de
unități și subunități.
Excelentă capacitate de negociere formată in ani de experiență in domeniul comercial, a relațiilor cu
autoritățile

Competenţe dobândite la locul de
muncă

O buna cunoaștere a mediului economic actual (datorată faptului că activez in comisia economica,
buget finanțe, urbanism)
O bună cunoștere a autorităților și realitaților din republica Moldova ( avind colaborări și proiecte in
aceasta tară de aproape 20 de ani)
Dețin certificat ORNIS valabil pîna în septembrie 2021
Foarte bun om de echipă ( cele mai bune rezultate au fost obținute in echipă)

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Dețin cunostințe de proiectare asistată de calculator

9/12/19
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