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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Baloi Ion 

Adresă(e) Str. loc. Rm.Valcea, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) bogdan.baloi@dao.rowater.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 
  

Sex Masculin 
 

 

 Locul de muncă    

             
Administrația Națională „Apele Române” 
 

 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

                 Numele şi adresa angajatorului 

 

 
 

     
   27.02.2020 - prezent 

Director Tehnic Dezvoltare Investitii 

Coordonarea activitatii Investitii A.B.A, Olt 

Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

22.10.2017 – 26.02.2020 

Sef Serviciu 

Coordonare activitate dezvoltare-investitii 

Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 

 

Perioada 2012- 2017 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea proiectelor cu finantare europeana POS Mediu 

Numele şi adresa angajatorului Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 

06.08.2012 – 22.10.2017 

Director Tehnic 

Coordonarea activitatii de investitii , achizitii lucrari specifice, promovare si implementare proiecte si 

programe europene  

Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

2002 – 2012 

Sef Serviciu 

Coordonare activitate dezvoltare-investitii 

Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

1993-2002 

Inginer 

Responsabil lucrari de investitii situate in bazinul hidrografic Olt 

Administratia Bazinala de Apa Olt, str. Remus Bellu nr.6, loc.RmValcea 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri Postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Proiectelor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
   Facultatea de Hidrotehnica 

  

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare-Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gospodarirea apelor, hidraulica, mecanica fluidelor, combaterea eroziunii solului, constructii 
hidrotehnice, tehnologia executiei lucrarilor de ingineria mediului, protectia mediului si dezvoltare 
durabila, geotehnica, drenaje si desecari, amenajarea cursurilor de apa. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti 
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului 
Specializarea Ingineria mediului 

  

Specializari Expert achizitii publice 
Cursul „Amplificarea performantelor organizatiei prin remodelarea culturii organizationale si 
dezvoltarea salariatilor” 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) -romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) -engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   C1  C2  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de analiza si sinteza, constiinciozitate, abilitati de comunicare , negociere si diplomatie, 
corectitudine, colaborare si participare activa la lucrul in echipa,atentie concentrata si distributiva, 
rezistenta la stres si program prelungit.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Creativitate, spirit de initiativa, capacitate de indrumare si consiliere, dinamism, putere de decizie si 
asumarea responsabilitatii, flexibilitate, capacitate de previziune si evaluare obiectiva, abilitate in 
intretinerea relatiilor profesionale.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Bune cunostinte tehnice, preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional individual. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune aptitudini si competente de utilizare Microsoft Office, Excell, PowerPoint, Soft devize de lucrari  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura, muzica, sport  
  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere- categoria B 
  

  

 




