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INFORMAŢII PERSONALE Ionut Ciobanu  
 

  

 

 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ     

 
 
 

 

 09.2021  –  prezent     
 

Coordonator proiecte Green & Tech  
 

ENGIE Romania, Bucuresti 

• Coordonare proiecte de inovare si noi orizonturi (tehnologii noi, servicii si  produse ecologice, energie 
regenerabila, transport ecologic, iluminat  LED) 

 
Tipul sau sectorul de activitate   Energie 
 

 01.2020  –  07.2021     

Part time  

Expert serviciu iluminat public – proiect fonduri europene – Programul Operational Capacitate 
Administrativa 
 

 Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), Bucuresti 

 • Coordonare grup de lucru Serviciul de iluminat public – identificare profit rezonabil  

  
Tipul sau sectorul de activitate   Asociatie creata cu scopul stimularii si sprijinirii initiativelor actiunilor 
municipiilor  
 

 03.2018  –  08.2021 Manager Departament Iluminat (Director Tehnic confom cod COR) 
 
Consolight Com SRL, Bucuresti  

• Coordonare departament; 

• Analizarea caracteristicilor pieţei: segmente, competiţie, dinamici, tendinţe; 

• Generarea vanzării proiectelor de iluminat  pentru o serie de conturi din industrie, cladiri si public; 

• Identificare oportunitati de vanzare; 

• Propunerea politicii de preţuri pentru categoria de produse alocată pornind de la 

• analiza pieţei, a costurilor și a obiectivelor companiei; 

• Analizarea performanţei portofoliului de produse alocat și propunerea acţiunilor de 

• îmbunătăţire; 

• Coordonarea proiectelor pentru lansarea pe piaţă de produse și servicii noi; 

• Comunicarea planurilor de promovare către părţile implicate și colaborarea cu 
departamentul de vânzări în vederea calibrării planurilor de acţiune; 

• Managementul proiectelor pentru iluminat interior si exterior; 

• Realizarea de oferte tehnico-economice; 

• Realizarea calculelor luminotehnice si de dimensionare electrica a circuitelor de alimentare pentru 
corpurile de iluminat; 

• Prezentarea catre clienti a produselor si serviciilor companiei; 

• Negocierea clauzelor contractuale; 

• Suport tehnic pentru agentii de vanzari si clienti in alegerea celor mai eficiente solutii de iluminat si 
sustinerea proiectelor realizate. 

  
Tipul sau sectorul de activitate  Distributie echipamente electrice si iluminat 
 

05.2017  –  03.2018 Manager de proiect  

Consolight Com SRL, Bucuresti  
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• Managementul proiectelor pentru iluminat interior si exterior; 

• Identificarea de client noi din zona industriala, birouri si public; 

• Realizarea de oferte tehnico-economice; 

• Realizarea calculelor luminotehnice si de dimensionare electrica a circuitelor de alimentare pentru 
corpurile de iluminat; 

• Prezentarea catre clienti a produselor si serviciilor companiei; 

• Negocierea clauzelor contractuale; 

• Suport tehnic pentru agentii de vanzari in alegerea celor mai eficiente solutii de iluminat si sustinerea 
proiectelor realizate; 

Tipul sau sectorul de activitate  Distributie echipamente electrice si iluminat 
 

05.2016-05.2017  

 

Manager de proiect 

 Aedillia Construct 90 SRL Bucuresti 

 • Manager de proiect pentru lucrari de instalatii electrice, eficienta energetica, iluminat public, 
consultanta fonduri europene; 

• Mentinerea si dezvoltarea relatiilor cu antreprenorii si partenerii de proiect; 
Intocmirea de cereri de oferta si colaborarea cu furnizarea de produse necesare intocmirii 
proiectelor; 

• Identificarea de noi oportunitati de promovare si dezvoltare a vanzarilor prin gasirea si atragerea de 
noi potentiali clienti; 

• Realizarea de prezentari ale ofertei de servicii si produse ale companiei; 
 • Intocmirea de oferte tehnico-economice si proiecte tehnice. 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Proiectare si executie in domeniul energetic 
 
 

11.2015  – 06.2016 Expert in energie (contract de colaborare PFA) 

 Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), Bucuresti 

 • Reprezentarea si asistenta Asociatiei Municipiilor din Romania in cadrul Subcomitetului Sectorial 
Energie al Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiecte de eficienta 
energetica, energie regenerabila, dezvoltare retele electrice de transport energie electrica si 
termoficare Bucuresti, Bacau, Focsani,Galati, Iasi;  

• Reprezentarea si asistenta Asociatiei Municipiilor din Romania in procesului de elaborare si 
transmitere a unor puncte de vedere referitoare la initativele legislative din domeniul energie si/sau 
pentru formularea de propuneri de modificare sau completare a proiectelor de acte normative si/sau 
a legislatiei existente; 

• Consultanta pentru identificarea unei strategii optime, analizarea si gasirea de solutii pentru 
rezolvarea problemelor specifice administratiei publice si colectivitatilor locale in domeniul energiei; 

• Reprezentat al asocietiei la dezbaterile cu Ministerul Energiei privind elaboarea Strategiei Energetice 
a Romaniei; 

• Reprezentat al asocietiei la dezbaterile de la Camera Deputatilor privind modificarile la legea energiei 
electrice si legea termoficarii; 

• Participarea cu materiale si discursuri la sesiuni de comunicari, conferinte. 
  

Tipul sau sectorul de activitate   Asociatie creata cu scopul stimularii si sprijinirii initiativelor actiunilor 
municipiilor  

 
 

06.2014  – 05.2016 Inginer electroenergetica si Membru fondator 

 Asociatia Austrian Romanian Institute Of Energy Efficiency, Bucuresti 
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 • Asigurarea managementului de proiect inclusiv realizare de studii si evaluari tehnice in  domeniul 
energetic privind cresterea eficiente energetice si a sigurantei alimentarii cu energie. 
 
Tipul sau sectorul de activitate   Consultanta in domeniul energetic si sustinerea dezvoltarii sectorului 
eficientei energetice in Romania 
 
 
 

02.2011 – 06.2014 Manager de proiect,   

 Total  Strada S.R.L, Bucuresti 

• Managementul proiectelor de  alimentare cu energie electrica, iluminat public, eficienta energetica si  
coordonarea cu echipa de proiect; 

• Coordonarea si colaborarea cu antreprenorii generali pentru proiectele complexe care implica atat 
instalatii electrice cat si infrastructura urbana; 

 • Realizarea proiecte tehnice de alimentare cu energie electrica conform temei de proiec- tare, inclusiv 
intocmirea devizelor antemasuratoare; 

• Identificarea in SEAP a licitatiilor publice pretabile domeniului de activitate al firmei; 

• Descarcare din SEAP a documentatiei de licitatie  (caiet de sarcini, fisa de date, anexe), monitorizare 
status licitatiei si realizare analiza preliminara; 

• Transmiterea cererilor de clarificari aferente documentatiei puse la dispozitie de autoritatea 
contractanta; 

• Strangerea de oferte de la furnizori, pregatirea preturilor si a documentelor atat pentru licitatii cat si 
pentru ofertele catre beneficiarii privati; 

• Intocmire deviz antecalculatie impreuna cu devizistul si identificare incadrare in valoarea martor; 
 • Intocmirea ofertelor tehnico-economice pentru participarea la licitatii publice conform cerintele din 

caietul din sarcini si fisa de date a achizitie publicate in SEAP; 

• Participarea la sedinte de deschidere a ofertelor; 

• Intocmirea de raspunde la solicitari de clarificari din partea comisiilor de evaluare; 

• Actualizeaza baza de date de licitatii:si analiza post licitatie pentru ofertele necastigatoare in vederea 
imbunatatirii ofertelor viitoare; 

• Prezentare ofertei de servicii si lucrari a firmei la posibilii beneficiari. 
 
Tipul sau sectorul de activitate   Consultanta, proiectare si executie domeniul energetic 
  

02.2009 – 02.2011 Inginer electroenergetica  

 Cristalin Project Management SRL, Bucuresti 

 • Proiectare-ofertare tehnica domeniul energetic; 

• Intocmire studii de fezabilitate conform ghidului solicitantului pentru proiecte pe fonduri europene prin 
POS CCE; 

• Identificarea in SEAP a licitatiilor publice pretabile domeniului de activitate al firmei; 

• Descarcare din SEAP a documentatiei de licitatie  (caiet de sarcini, fisa de date, anexe), monitorizare 
status licitatiei si realizare analiza preliminara; 

• Transmiterea cererilor de clarificari aferente documentatiei puse la dispozitie de autoritatea 
contractanta; 

• Strangerea de oferte de la furnizori, pregatirea preturilor si a documentelor atat pentru licitatii cat si 
pentru ofertele catre beneficiarii privati; 

• Intocmire deviz antecalculatie impreuna cu devizistul si identificare incadrare in valoarea martor; 

• Intocmirea ofertelor tehnico-economice pentru participarea la licitatii publice conform cerintele din 
caietul din sarcini si fisa de date a achizitie publicate in SEAP; 

  
Tipul sau sectorul de activitate   Consultanta, proiectare si executie domeniul energetic 
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03.2006 – 02.2007 Inginer electroenergetica si iluminat  

 Luxten Lighting Company SRL, Bucuresti 

• Asigurarea managementului proiectelor de iluminat public si bransamente electrice in Bucuresti si in 
punctele de lucru ale companiei; 

• Realizarea de proiecte tehnice, calcule luminotehnice, dimensionari tehnice, evaluari tehnice si 
studii de solutie in domeniul energetic si al iluminatului public; 

• Participarea la coordonari cu antreprenorii generali ai lucrarilor de modernizare a strazilor si 
trotuarelor in vederea identificarii traseelor optime de amplasare a  retelelor electrice de iluminat in 
zonele supuse modernizarii; 

 • Participarea la sedintele de comandament realizate de Primaria Bucuresti pentru strazile supuse 
modernizarii utilitatilor publice in calitate de reprezentant al concesionarului serviciului de iluminat 
public. 
 
Tipul sau sectorul de activitate   Iluminat public, productie si furnizare energie electrica 

03.2006 – 02.2007 Inginer proiectant linii electrice de inalta tensiune 

 Trapec SRL (actual Tractebel Engineering), Bucuresti 

 • Intocmirea documentatiei specifice pentru reparatii curente si reparatii capitale la liniile electrice de 
inalta tensiune 110-750 kV 

• Component al echipei de proiect pentru intocmirea de studii fezabilitate si proiecte tehnice fazele 
PT+CS, DEE pentru  linii electrice de inalta tensiune; 
Tipul sau sectorul de activitate   Consultanta si proiectare domeniul energetic 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

10.2015 – prezent 
 

 

  
 

Doctorand  

Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Energetica- Scoala Doctorala Energetica  

• Eficienta energetica si luminat electric 
  

10.2011– 06.2014 Facultate   
 Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir – Facultatea de Relatii Economice Internationale,              

Bucuresti 

 • Relatii economice internationale, microeconomie, macroeconomie, contabilitate, negocieri 
comerciale internatioale, drept,  tranzacti internationale, marketing international, management 
general, statistica 
 

10.2006 – 06.2008 Master in Comunicare Manageriala Industriala si Social – Politica 
 
 
 
 
 
 
 

Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor 
Tehnologice -  Departamentul Pentru Pregatirea Personalului Didactic si Stiinte Socio-Umane 

• Comunicare manageriala si consultanta de imagine, comportament organizational in sisteme 
industriale, sisteme politice contemporane, noile tehnologii si geopolitica  

10.2001 – 06.2006 Facultate 
 
 
 
 
 
 

Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea Energetica - Informatizarea si Conducerea 
Proceselor  Energetice 

• Analiza matematica, algebra, grafica inginereasca, mecanica, rezistenta materialelor, energetica 
generala, masini si actionari electrice, utilizarea energiei, conducerea si automatizarea instalatiilor 
energetice, retele electrice 

09.1997 – 06.2001 Liceu 
 

 
 

Colegiul National Ion Minulescu, Slatina - Profil real matematica - fizica 
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COMPETENΤE PERSONALE  

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

Publicaţii 
 

• 06.2017  “Eficiența energetică între necesitate și impunere” – articol publicat in revista Smart Cities 
Magazine; 

• 03.2017  “Analiza Comparativă a Modalităţilor de Gestiune a Serviciului de Iluminat Public în 
România” – articol publicat in revista Smart Cities Magazine; 

• 12.2016  “Smart street lighting pentru un oras luminos” – articol publicat in revista Smart Cities 
Magazine; 

• 10.2016  “Analiza privind posibilitatea de utilizare a solutiilor retrofit pentru cresterea eficientei 
energetice a sistemelor de iluminat public” – lucrare stintifica prezentata in plen in cadrul International 
Conference on Applied and Theoretical Electricity  (ICATE), Craiova, 6-8 octombrie, 2016; 

• 06.2016  “Iluminat fotovoltaic in comunitatile urbane si rurale” – lucrare stintifica prezentata in plen in 
cadrul World Energy Council Central & Easten Europe Regional Energy Forum - Costinesti  iunie 
2016 sectiunea DS 2.2 Integrarea surselor regenerabile de energie; si inclusa in revista AGIR 2016; 

• 05.2016  “Studiu privind solutiile de crestere a eficientei energetice la sistemele de iluminat publice 
din Romania” -– lucrare stintifica prezentata in plen in cadrul celei de-a 13 - a Conferinte 
Internationale de Dezvoltare Aplicatii si Sisteme” (DAS), Suceava, Romania, mai 19-21, 2016. 

 

Prezentări 

 

• 07.2017 Moderator al evenimentului realizat in cadrul Asociatiei Romane pentru Smart City sii 
Mobilitate Iunie 2017 in colaboare cu Ministerul Energiei privind Strategia Energetică a României - 
Prioritati de investitii ale Ministerului Energiei. 

Competenţe de comunicare  • Bune  competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de manager si cursurile de specializare. 

Limba maternă Romana  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B1 B1 B2 B2 B1 

  

Franceza C2 C2 C2 C2 C2 

  

Germana C2 C2 C2 C2 C2 

  

 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

• Conducere echipa de 5 persoane si coordonare 80 persoane 

Competenţa digitala  • Office XP, AutoCAD, Dialux, 
 

Permis de conducere  

 

Hobby-uri  

• Categoria B din 2002 
 

• Squash, calatoriile, animale companie, cititul noutatilor din domeniul energetic 

http://romaniansmartcity.ro/2017/04/03/analiza-comparativa-a-modalitatilor-de-gestiune-a-serviciului-de-iluminat-public-in-romania/
http://romaniansmartcity.ro/2017/04/03/analiza-comparativa-a-modalitatilor-de-gestiune-a-serviciului-de-iluminat-public-in-romania/
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Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distincţii 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

Afilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri 

 

 

 

 

 

 

 

• 2021 – Proiect modernizare iluminat pod Calafat – Vidin; 

• 2021 – Proiect iluminat Kaufland Constanta; 

• 2020 – Proiect iluminat public cu LED  - Pod peste radul Arges DN5- Adunatii Copaceni; 

• 2020 -  Proiect eficentizare sistem de iluminat  Sala Floreasca- Federatia Romana de Handbal; 

• 2019  - Proiect modernizare sistem de iluminat cladire si hala productie ICME; 

• 2019  - Proiect modernizare sistem de iluminat magazine Travel Free Heinrig; 

• 2018 – Proiect eficientizare sistem de iluminat fabrica Lantmannen; 

• 2016-2017 Proiectare si executie - Iluminat public si relocari instalatii electrice Pasajul Piata 
Sudului; 

• 2011-2016 Studii de fezabilitate si strategii energetice privind “Eficientizarea consumurilor de 
energie pentru consumatorii publici si privati”  

• 2011  Studii de fezabilitate “Iluminat public fotovoltaic in orasele Targu Mures si Targoviste” 

• 2010  Studiu de fezabilitate privind “Coexistenta  retelelor electrice cu centura ocolitoare a orasului 
Radauti”; 

• 2010 Studii de fezabilitate privind “Valorificarea resurselor regenerabile de energie solara”- prin 
fonduri europene; 

• 2009 Studiu de fezabilitate “Extindere retea de 20 kV, posturi trafo si coloana principala 0,4 kV, in 
comune din judetul Vrancea”; 

• 2007-2009 Proiecte tehnice pentru modernizare sistemelor de iluminat public in Bucuresti pentru  
strazile: Stefan cel Mare, Iancu de Hunedoara,Calea Vacaresti, Bd Tineretului, Apusului, Buzoieni, 
Jandarmeriei, Oaspetilor, Valea Argesului, Carlibaba, Salviei, Bachus, Pieptanari, Pucheni, 
Parcului, Neculai Stamatin, Dumbravesti,Dealul Mare; 

• 2006-2007 Studiu de fezabilitate pentru realizarea LEA 110 kV Ronesti (noua hidrocentrala) si  
statia Sibiu Sud; 

• 2006 Studiu de fezabilitate privind înlocuire conductoare la LEA 110 kV Milcov-ALRO Slatina, LEA 
110 kV Grãdiste Electrica CEZ Oltenia; 

• 2006 Studiu de fezabilitate privind RK LEA 220 kV Pestis - Mintia, Transelectrica - ST Timisoara. 
 
 
 

• 06.2016    Premiul III in cadrul World Energy Council Central & Easten Europe Regional Energy 
Forum - Costinesti  iunie 2016 sectiunea DS 2.2 Integrarea surselor regenerabile de energie; 

• 06.2016   Mentiune pentru tineri energeticieni in cadrul World Energy Council Central & Easten 
Europe Regional Energy Forum - Costinesti  iunie 2016 sectiunea DS 2.2 Integrarea surselor 
regenerabile de energie. 
 
 
 

• 2016   participare la seminariul pentru proiectul "Eficiența energetică începe cu comunitățile locale" 
realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; 

• 2016   Forumul industriei de iluminat din Romania; 

• 2012   Expozitia international de iluminat de la Frankfurt. 
 
 
 
 

• 2016-2017      Voluntariat - Coordonator grup de lucru pentru domeniul energie in cadrul Asociatiei 
Romane pentru Smart City si Mobilitate; 

• 2016 - prezent    Membru asociat individual al Comitetului National Roman de Iluminat; 

• 2015 - prezent Inscris ca expert independent pe portalul Comisiei Europene pentru programul 
Horizon 2020; 

• 2014 - prezent    Membru individual la Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei  
 
 
 

• 2020 -  Curs Management strategic si comunicare in afaceri la Academia Britanica de Afaceri 
si Comunicare; 

• 2019 – Curs Introducere in  Facility Management la ROFMA; 

• 2018  -  Certificat de competenta in teoria iluminatului la  Philips Lighting Romania; 

• 2013 –  Curs Eficienta energetica a cladirilor realizat  la BERD Romania; 

• 2012 –  Curs Producere energie din surse regenerabile ECOVOLT; 

• 2011 – Curs Sisteme fotovoltaice autonome si sisteme fotovoltaice conectate la retea 
realizat la AREL; 

• 2011 -    Curs Limba Engleza – Diploma absolvire – Absolute School 
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Certificări 

• 2010 -  Curs postuniversitar de Tehnica Iluminatului -  Diploma “Specialist in Tehnica Iluminatului” 
la Comitetul National  Roman de Iluminat; 

• 2010 -   Curs de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune  Europene (conform cod 
COR) - Diploma absolvire-Intratest; 

• 2010 –  Curs de Manager Proiect (conform cod COR)- Diploma absolvire – Intratest. 
 
 
 

• 2015 –  2025 –  Autorizare ANRE gradul III A+III B (proiectare si executie); 
 
 


