
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  CIOARA Ioan 

Adresă(e) Str. Lermontov nr.20, ap.2, mun. Arad, jud. Arad. 

Telefon(oane) - Mobil: 0745.301.817 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ioancioara@yahoo.com 
  

Naţionalitate româna 
  

Data naşterii 30.07.1968 
  

Sex Masculin 
  

 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  
 
 

Experienţa profesională  

Perioada 04.04.2016 – trecut în rezervă / pensionar M.A.I.  

  

Perioada 05.04.2013 - 04.04.2016  

Funcţia sau postul ocupat – șef Centru – Centrul pentru cazarea străinilor luați în custodie publică Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 08.10.2012 - 04.04.2016  

Funcţia sau postul ocupat 
 - împuternicit șef Centru – Centrul pentru cazarea străinilor luați în custodie 
   publică Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 2011 – octombrie 2012  

Funcţia sau postul ocupat – ofițer specialist – Centrul pentru cazarea străinilor luați în custodie publică Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 2005 – 2011  

Funcţia sau postul ocupat 
– adjunct șef centru – Centrul pentru cazarea străinilor luați în custodie publică 
  Arad 



 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

- 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Oficiul Român pentru Imigrări - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 2001 – 2005  

Funcţia sau postul ocupat – ofițer specialist – Centrul de primire, triere și cazare cetațeni străini Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Direcția pentru Străini și Probleme de Migrări - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 1999 – 2001  

Funcţia sau postul ocupat – comandant detașament – Batalionul de Grăniceri Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului 
  - M.A.I. - Comandamentul Național al Grănicerilor / Inspectoratul General al   
    Poliției de Frontieră - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 1998 – 1999  

Funcţia sau postul ocupat – locțiitor comandant detașament Turnu – Batalionul de Grăniceri Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Comandamentul Național al Grănicerilor - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 1994 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat – comandant post grăniceri Dorobanți – Batalionul de Grăniceri Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.A.I. - Comandamentul Național al Grănicerilor - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Perioada 1990 – 1994  

Funcţia sau postul ocupat – comandant pichet grăniceri Cruceni – Batalionul de Grăniceri Deta 

Activităţi şi responsabilităţi principale - 

Numele şi adresa angajatorului - M.Ap.N./ M.A.I. - Comandamentul Național al Grănicerilor - București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - serviciu public 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Master, specializarea Management Educațional. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- pedagogie, sociologie, etica, management, istorie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ,,Aurel Vlaicu,, Arad, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma licență, specializarea Sociologie. 



 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- sociologie generală și socială, psihologie, etica, istorie, etnologie, etnografie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Perioada 1987 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvire. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 - management, topografie, psihologie, istorie, filozofie, instrucția tragerii cu 
   armamentul din dotare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Școala Militară de Ofițeri Activi ,,Nicolae Bălcescu,, Sibiu, arma/specialitatea Grăniceri 

Perioada 1983 - 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 - limba româna, matematică, fizică, geografie, psihologie, istorie, filozofie,   
   pregătire militară, educație fizică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Militar ,,Mihai Viteazul,, Alba-Iulia. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbă străină cunoscută Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza A1 engleza A1 engleza A1 engleza A1 engleza A1 

Limba            
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de inițiativă, sociabilitate, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații, 
fermitate, discreție, prudență, loialitate,adaptabilitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă şi managerial, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, curaj, perseverenţă, capacitate 
de a lucra în echipă, corectitudine, tenacitate, discernământ, responsabilitate, recunoașterea 
performanțelor, promovarea valorilor organizației. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare programe word. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoriile A și B. 

Informaţii suplimentare Pasionat de lectură și călătorii. 
  

Anexe - 

 


