
 
 
 
 
 

                                      
CURRICULUM VITAE 

 
 

                                         
    INFORMAŢII PERSONALE   
               
    Nume                           CIOCAN DORU 

    Adresă                         Loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, România 

                                         
    Telefon                         0213179751 ;  
                                         
    Fax                               0213179752 
                                         
    E-mail                          cabinet@anrsc.ro 
                                         
    Naţionalitate                română 
                                         
    Data naşterii                28 aprilie 1959 
                                         
    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ    
  
                                         
    Perioada                     mai 2012 – prezent 
                                         

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile  
                                                  Comunitare de Utilităţi Publice 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Servicii comunitare de utilitati  publice.  

                                         
    Funcţia sau postul       Presedinte,  
    Ocupat 
 
     
    Perioada                     2004 – mai 2012 
                                         

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile  
                                                  Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Teritorială Bistriţa 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Servicii comunitare de utilitati  publice ( Alimentare cu  
                                                   apă şi canalizare; Alimentare cu energie termică; Servicii  
                                                   de salubrizare a localităţilor; Transportul public local de  
                                                   călători) 

                                         
    Funcţia sau postul       Expert gr.1A,  



    Ocupat 
 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         *Îndrumarea în teritoriu a administraţiilor publice locale   
     şi a operatorilor cu privire la modul de aplicare a legisla- 
     ţiei specifice fiecărui serviciu public şi la respectarea in- 
     dicatorilor de performanţă a acestora. 
     *Monitorizarea modului de derulare a contractelor înche- 
     iate între operatori şi autorităţile publice locale precum şi 
     cele între operatori şi populaţie. 
     *Verificarea, constatarea, notificarea  şi sancţionarea  
     abaterilor de la reglementările emise în domeniul de  
     activitate a A.N.R.S.C. 
                                                     *Participare la elaborarea propunerilor de acte normative  
                                                      specifice în domeniul de activitate al A.N.R.S.C. 
 
    Perioada                     1998 – 2004 

 
Numele şi adresa anga- 
jatorului                          S.C. Proditerm SA  Bistriţa 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Activităţi de producere, transport şi distribuţe a energiei 
     termice 

                                         
    Funcţia sau postul       Şef birou  
    ocupat 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Promovarea investiţiilor, urmărirea încadrării în  
     consumurile normate, urmărirea execuţiei lucrărilor de 
     întreţinere şi reparaţii, precum şi urmărirea modului de 
     prestare a serviciului către utilizatori. 
      
    Perioada                     1995 - 1998 
                                        

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Regia Autonomă de Termoficare şi Locativă Bistriţa 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Activităţi de producere, transport şi distribuţe a energiei 
     termice. Activităţi de administrare şi întreţinere fond  
     locativ de stat. 

  
                                         
    Funcţia sau postul       Şef birou 
    ocupat 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Promovarea investiţiilor, urmărirea încadrării în  
     consumurile normate, urmărirea execuţiei lucrărilor de 
     întreţinere şi reparaţii, precum şi urmărirea modului de 
     prestare a serviciului către utilizatori. 
 
 
    Perioada                     1990 - 1995 
                                         



Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă  
     Bistriţa 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Activităţi de producere, transport şi distribuţe a apei  
     potabile; canalizarea şi epurarea apei uzate. Activităţi de 
     producere, transport şi distribuţe a energiei termice.   
     Activităţi de administrare şi întreţinere fond locativ de  
     stat. 
 

    Funcţia sau postul       Şef secţie apă canal  
    ocupat 
 
 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Coordonarea activităţii de producere, transport şi  
     distribuţie a apei potabile; colectarea ,transportul şi  
     epurarea apei uzate. 
     Coordonarea activităţii facturare, încasare a serviciilor 
     din subordine. 
     Urmărirea lucrărilor de investiţii,reparaţii la nivelul  
     secţiei. 
           
 
    Perioada                     1988 - 1990 
                                         

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi 
     Locativă Bistriţa 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Activităţi de producere, transport şi distribuţe a apei  
     potabile; canalizarea şi epurarea apei uzate. Activităţi de 
     producere, transport şi distribuţe a energiei termice.   
     Activităţi de administrare şi întreţinere fond locativ de  
     stat pe judeţul BN. 

  
                                         
    Funcţia sau postul       Şef sector reţele apă 
    ocupat 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Activităţi de exploatare, întreţinere, reparaţii reţele apă , 
     rezervoare. Încheierea contractelor cu utilizatorii şi  
     facturarea producţiei. 
 
    Perioada                     1987- 1988 
                                         

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi 
     Locativă Bistriţa 
 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 



torul de activitate           Activităţi de producere, transport şi distribuţe a apei  
     potabile; canalizarea şi epurarea apei uzate. Activităţi de 
     producere, transport şi distribuţe a energiei termice.   
     Activităţi de administrare şi întreţinere fond locativ de  
     stat pe judeţul BN. 

  
                                         
    Funcţia sau postul       Şef sector canalizare. 
    Ocupat 
 
 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Activităţi de exploatare, întreţinere, reparaţii reţele  
     canalizare. Activităţi de exploatare, întreţinere, reparaţii 
     staţie de epurare. Încheierea contractelor cu utilizatorii şi 
     facturarea producţiei. 
 
      
    Perioada                     1984 - 1987 
                                         

Numele şi adresa anga- 
jatorului                          Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie Comunală şi 
     Locativă Bistriţa 
 

                                         
Tipul activităţii sau sec- 
torul de activitate           Sectorul apa – canal, Staţia de tratare a apei 

  
                                         
    Funcţia sau postul       Inginer construcţii hidrotehnice stagiar. 
    Ocupat 
 
    Principalele activităţi  
    si responsabilităţi         Urmărirea şi coordonarea activităţii de tratare a apei în 
     vederea potabilizării. 
     Urmărirea operaţiunilor tehnologice in staţia de tratare a 
     apei potabile. 
 
 
        EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
Perioada                      2004 - 2011 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de       
    de învăţământ şi al orga- Hidrotehnică 
    nizaţiei profesionale prin  
    care s-a realizat formarea  
    profesională 
 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Inginerie civilă  
    ocupaţionale   
                     
                                         



    Tipul calificării/diploma  Doctor în inginerie civilă  
     obţinută     
                               
                                         
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ    
 
 
Perioada                      2006 - 2007 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Universitatea “ Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea  
    de învăţământ şi al orga- de Ştiinţa Mediului 
    nizaţiei profesionale prin  
    care s-a realizat formarea  
    profesională 
 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Protecţia Mediului  
    ocupaţionale   
                     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Masterat  în protecţia mediului      
     obţinută                                   
                                         
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
 
    Perioada                      2004 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de       
    de învăţământ şi al orga- Hidrotehnică 
    nizatiei profesionale prin  
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Monitorizarea calamităţilor naturale şi procese poluante 
    ocupaţionale                       
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma în Monitorizarea calamităţilor naturale şi       
     obţinută                           procese poluante 
     
                                         
    Nivelul de clasificare a  Studii specializare profesională 
    formei de instruire/ 
    învăţământ  
 
 
 Perioada                      iunie  2007 
                                          
                                          



    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Protecţia calităţii apelor – Strategii şi restricţii      
    ocupaţionale                       derivate de legea europeană     
   
     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma.         
     obţinută                            
     
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
 
    
    Perioada                      mai  2007 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Cele mai bune practici europene în epurarea      
    ocupaţionale                       apelor uzate        
     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma.         
     obţinută                            
     
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
 
     Perioada                      ian – febr. 2007 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Managementul integrat al deşeurilor. Legislaţie Europeană      
    ocupaţionale                       şi proceduri privind managementul integrat al deşeurilor 
       



     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma în Managementul integrat al deşeurilor.         
     obţinută                            
     
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
 
 
    Perioada                      2005 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Implementarea normelor şi normativelor Uniunii      
    ocupaţionale                       Europene în politica de protecţie a mediului din  
     România 
     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma în Implementarea normelor şi normativelor          
     obţinută                           Uniunii   Europene în politica de protecţie a mediului din 
     România 
     
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii academice postuniversitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
  
 
    Perioada                      2004 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Legislaţie în domeniul Protecţiei Calităţii Apelor şi  
    ocupaţionale                       Tehnologii  Moderne de Epurare     
   
     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma în Protecţia Calităţii Apelor şi Tehnologii      
     obţinută                           Moderne de Epurare  
           
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii specializare profesională 



    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
    Perioada                      2003 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Fundaţia Tehnică pentru Protecţia Mediului Iaşi              
    de învăţământ şi al orga- Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi” Iaşi,  
    nizatiei profesionale prin  Facultatea de Hidrotehnică      
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
 
    Domeniul studiat/aptitudini Protecţiei Mediului  
    ocupaţionale                              
     
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma Impact Antropic asupra Apelor de Suprafaţă      
     obţinută                             
           
                                             
    Nivelul de clasificare a  Studii specializare profesională 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
 
    Perioada                      1991 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Centru de perfecţionare ANPGCL Bucureşti 
    de învăţământ şi al orga-  
    nizaţiei profesionale prin  
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
    Domeniul studiat/aptitudini Managementul unităţilor de Gospodărie Comunală       
    ocupaţionale                        
                                         
    Tipul calificării/diploma  Diplomă 
    obţinută                           
                                         
    Nivelul de clasificare a  Studii specializare profesională  
    formei de instruire/ 
    învăţământ  
 
     
 
    Perioada                      1979 - 1984 
                                          
                                          
    Numele şi tipul instituţiei  Institutul Politehnic “ Gh. Asachi”, Iaşi,  Facultatea de 
    de învăţământ şi al orga- Hidrotehnică, Secţia Alimentări cu apă şi canalizări 
    nizaţiei profesionale prin  
    care s-a realizat formarea  
    profesionala 
    Domeniul studiat/aptitudini Alimentări cu apă şi canalizări 
    ocupaţionale                       



                                         
    Tipul calificării/diploma  Diploma de inginer construcţii hidrotehnice 
    obţinută                           
                                         
    Nivelul de clasificare a  Studii universitare 
    formei de instruire/ 
    învăţământ 
 
    APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE   
 
    dobândite în cursul vieţii 
    si carierei dar care nu  
    sunt recunoscute neapărat 
    printr-un certificat sau o  
    diploma     Capacitatea de a conduce şi coordona un colectiv. 
     Putere de munca sub presiune şi în condiţii de stress. 
     Abilitate de a rezolva conflicte la locul de muncă. 
     Capacitatea de a lua decizii sub presiunea timpului.  
     Abilităţi de negociere. 
 
    Limba maternă    Limba română 
    Limbi străine cunoscute   L. engleză  L franceză 
    * abilitatea de a citi   satisfăcător       bine   
    * abilitatea de a scrie   satisfăcător       bine   
    * abilitatea de a vorbi   satisfăcător       bine   
                                         
     
                                         
    Aptitudini şi competenţe  Membru al Asociaţiei Internaţionale a Apei.       
    sociale     
 
    Aptitudini şi competenţe  Capacitatea de a conduce şi coordona un colectiv. 
    organizatorice  
 
    Aptitudini şi competenţe  Verificator proiecte; Cerinte  Is;It; B9; 
     Expert tehnic;   Cerinte  Is;It.  

Operare tehnică de calcul. 
    Tehnice    Proiectarea asistată de calculator; 
     
                                         
    Permis de conducere  B, C, C+E. 
                                         
    Alte aptitudini şi competenţe 
     
     
 
    Referinţe  
                                 
  Rector, Prof. Dr. Ing.  Ioan GIURMA          
 
 

Prof. Dr. Ing.  Mihai  DIMA      
 
 
 


