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CIOBANU  EMILIA 
Str. Dărmăneşti, nr. 82, bl. D5, sc. B, ap. 18, 610234, Piatra-Neamţ 
Ac. 0233224523, mobil- 0732 540511 
pislariu@yahoo.com 
Română 
25.07.1961/ Piatra-Neamţ 
feminin 
 
 
August 2009- 
Director Adjunct Agentia P.Neamt-Traian 
 Conducere, organizarea, controlul si coordonarea activitatii agentiei sub toate 

aspectele: resurse umane, marketing, financiar, material, pentru realizarea 
obiectivelor agentiei la nivel local Piatra Neamt–jud.Neamt; 

 Urmarirea mentinerii afacerii la nivel de agentie si monitorizarea si realizarea 
indicatorilor cheie de performanta (lunari):  

 Urmarirea indeplinirii strategiei companiei la nivel de agentie privind portofoliul; 
 Urmarirea implementarii si sustinerii campaniilor de promovare GROUPAMA la 

nivel local;  
 Coordonarea  procesului de management al performantelor la nivelul echipei: 

obiective, monitorizare si control, instruire,evaluare; 
 Pariciparea la elaborarea ofertelor speciale adecvate nevoilor clientilor;  
 Urmareste functionarea in conditii optime a agentiei-responsabilitati administrative 

(stare spatiu,curatenie, dotare mobilier,etc.); 
 Participarea cu idei noi la toate produsele de asigurari;  
 Dezvoltarea echipei; imbunatatirea nivelului de cunoastere si respectare la nivel de 

agentie a normelor/ procedurilor specifice activitatii de vanzari 
GROUPAMA ASIGURARI SA 
Asigurari generale 
 
Iunie 2008-August 2009 
Director agenţie P.Neamt 
Planificarea ,organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii agenţiei sub aspectul 
resurselor : umane(3 salariaţi şi cca. 20 agenţi), financiare, materiale, în conformitate cu 
procedurile în vigoare; reprezentarea firmei la nivel local; marketing local(jud.Neamt ); 
OTP GARANCIA ASIGURARI SA, PITEŞTI 
Asigurări generale 
 
ianuarie 2007-iunie 2008 
inspector, agent 
Coordonarea echipei de agenţi; ofertarea, negocierea, incheierea şi urmărirea de asigurări 
de non-viaţă şi de viaţăş 
BT Asigurări Transilvania SA, Cluj 
Asigurări generale 
 
octombrie 2004-decembrie 2006 
Şef serviciu tehnic, investiţii, proiectare 
Organizarea şi conducerea activităţii din cadrul serviciului: contracte furnizori 
diverşi(5.000.000 lei/an), licitaţii, program investiţii(600.000 lei/an) program 
reparaţii(2.000.000 lei/an), verificarea situaţiilor de lucrări, proiecte 
branşamente(venituri de 200.000 lei/an), avize, autorizaţii, activitate GIS(implementare 
pe calculator a retelelor de apa şi canalizare), licenţiere ANRSC; colaborare ISPA 
CJ APA SERV  SA, str. Lt. Draghescu, nr.20, Piatra-Neamţ 
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare 
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aprilie 1997-octombrie 2004 
Director general/ Preşedintele CA 
-Am previzionat, condus, organizat, coordonat şi controlat activitatea în domeniul 
construcţiilor a  firmei pentru toate funcţiunile: marketing, producţie, resurse umane, 
financiar-contabilitate, timp de 8 ani 
-Am implementat şi certificat sistemul de management al calităţii conform ISO 9001, din 
anul 2000, prin implicare directă; 
-Am extins activitatea firmei 
-Am condus în stil democratic 150 de angajaţi (administraţie şi muncitori), punând 
accent pe motivarea şi dezvoltarea personală  a acestora  
-Cifra de afaceri a crescut de la 8mild.ROL la 116 mild. ROL , profitul de la 0,8 
mild.ROL la 7 mild.ROL şi productivitatea muncii a crescut de la 50.000ROL/pers/an la 
800.000 ROL/pers./an 
-Am fost manager de proiect ( alături de Administraţia locală) pentru un proiect 
RICOP-resurse umane(reconversie profesională) 
SC PUBLISERV SRL, str. Paharnicului, nr. 3, Piatra-Neamţ 
Societate cu asociat unic Consiliul Local P. Neamţ- construcţii de drumuri 
 
ianuarie 1989- martie 1997 
Responsabil cu securitatea şi sănătatea muncii , prevenirea şi stingerea incendiilor 
şi reparaţii mijloace fixe 
-Am monitorizat activitatea de securitate şi sănătatea muncii , prevenirea şi stingerea 
incendiilor pentru 600 angajaţi 
-Am monitorizat reparaţiile mijloacelor fixe conf. programului întocmit 
-Secretarul Consiliul de Administraţie în perioada 1991-1995 
DOMENIUL PUBLIC RA, str. Lt. Drăghescu, nr. 22, P. Neamţ 
Utilităţi publice: apă-canal, transport public, energie termică- producţie şi distribuţie, 
salubritate, spaţii verzi pentru P. Neamţ 
 
septembrie 1985- decembrie 1988 
Inginer electrotehnic- stagiar 
-Am coordonat echipa de intervenţii electro-mecanice la staţiile de pompare a apei din 
sistemul de irigaţii (Iaşi) 
IJEELIF Iaşi, str. Sărăriei, Iaşi 
Exploatarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în jud. Iaşi 
 
-Consultant financiar pentru asigurări de viaţă, la Allianz Tiriac Asigurari SA în 2005 
-Contabil la firma SC DEC SRL în perioada 2001-2005 (inclusiv bilanţ) 
 
 
1998- 2002 
Diploma profesională în management- diplomat- etapa I MBA 

-Cursuri – management competitiv,  
               - management financiar  
               -managementul relaţiilor cu clienţii (marketing),   
               - managementul dezvoltării şi schimbării 
               -managementul strategic 

The Open University Business School, Anglia, + CODECS Bucureşti 
 
2005-2007 
Master-Economie şi gestiune financiar bancară 
-Integrare financiar-monetara europeana,Gestiunea proiectelor de specialitate, 
Mecanisme si tehnici valutare financiare internationale, Finante, Economie,Statistica, 
Contabilitate, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi- Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor-Şcoala Academică deStudii Postuniversitare-Finanţe-Bănci Asigurări-
FIBAS 
 
2002-2003 
Postuniversitare, manager 
-Managementul instituţiilor publice/Finante/Contabilitate/Managementul resurselor 
umane 
A.S.E. Bucureşti 
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Iunie-iulie 2009 
Certificat de absolvire curs Trainer-Acreditare internationala 
-curs „Train the Trainer „: oferta pornind de la nevoile de invatare, pregatire materiale de 
curs, costuri, prezentare, metode si mijloace de prezentare, s.a. 
CREA+INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT+ CROWNFORD 
LTD.UK 
 
octombrie 1999 
Diplomă studii postuniversitare-manager financiar 
-Controlling, investiţii, finanţe (resurse), analiza costurilor 
 
WIFI + Institutul de Educaţie a Camerei de Comerţ – Viena, Austria, + CEDRU 
Bucureşti 
 
decembrie 2000 
Certificat de participare  
-Curs şi training “Modelul european pt. excelenţă în afaceri” 
-Metode de diagnosticare a performanţei în afaceri pt. IMM-uri (curs susţinut în limba 
engleză, selecţie la nivel naţional) 
EOMEX + Bank of Greece, Atena, Grecia 
 
 
iulie 1999 
 
-Training în pregătirea resurselor umane- importaţă şi abordare 
SCIENTER, Bologna, Italia 
 
 
 
noiembrie 2005 
Formator 
Training, formare profesională a adulţilor 
 
Ministerul Educatiei Bucuresti 
 
 
septembrie 2005 
Manager proiect 
-Realizarea şi implementarea proiectelor 
 
Ministerul Educatiei Bucuresti  
 
 
februarie 2003 
Manager calitate 
-Curs de sistemul de management al calităţii 
-Instrumente şi metode statistice utilizate in managementul calităţii 
A.R.C. Bucureşti 
 
 
1996 
Contabil 
-Contabilitate asistată de calculator 
 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Centrul de calificare şomeri P. Neamţ 
 
 
octombrie-decembrie 1995 
 
-Trainig în organizarea şi conducerea microîntreprinderilor (electrice) 
 
L’Union Professionell Artisanale, Roanne, Franţa 
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COMPETENŢE PERSONALE 
Limba maternă 
 Limbi străine 
  
 
COMPETENTE SI ABILITĂŢI  
SOCIALE 
Lucru în echipă 
Comunicare 
Mediu multicultural 
 
 
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE 
 
 
 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 
 
 
 
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
 
 
 

1980- 1985 
Inginer electrotehnic 
-Acţionări şi automatizări electrice/Bazele Electrotehnicii/Matemetica/Circuite logice 
-Selecţionată pt. Cercetare 
Institutul Politehnic Gheorghe Asachi, Facultatea de Electrotehnică, Iaşi 
 
 
 
 
Româna 
Engleza: citit, scris –bine, vorbit-bine 
Franceza: citit, scris, vorbit- bine 
Italiana: citit, scris, vorbit- începător 
 
 
-Am lucrat şi am format diverse echipe ca de ex. managementul calităţii, training-uri, 
volei 
-Bună ,căpătată prin participări la training-uri, cursuri şi activitatea profesională 
-Abilităţi căpătate din stagiile de pregătire din ţară şi străinătate, precum şi din 
deplasările în străinătate în Elveţia, Franţa, Austria, Italia, Spania, Marea Britanie, Grecia 
ş.a. 
 
Leaderschip- am fost 7 ani director, conducând prin puterea exemplului 
 Am câştigat premiul I în 2001  „Cea mai bună femeie manager din jud. Neamţ” –top 
naţional IMM-uri 
 
 
Cunoştinţe de operare pe calculator –Microsoft Office  
Consultanţă în management 
Contabilitatea întreprinderilor mici 
Situaţii de lucrări, urmărirea lucrărilor din domeniul construcţiilor 
 
Artistice –am cântat în grupuri corale în timpul liceului şi a facultăţii 
   -premiul de „Prieten al artelor” pt. 2002, acordat de Direcţia pt.Cultură Neamţ 
   -membru expozant Fondul Plastic Neamţ între 1988 şi 1990 
Hobbies –călătoriile, dansul, croitoria ; sporturi –volei, înot 
Posed permis de conducere cat. B 

 


