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INFORMAŢII PERSONALE CIOCHINĂ-BARBU IOAN 
 

 

Strada Silvestru-Străpungere nr. 28, Bl. C-L 8 etj.V, apt. 19  Iași,România  

+40232410939/ +403322438021  +40732401574/+40744709643 

Ioan_ciochina@yahoo.com/ioan.ciochinabarbu@ugb.ro 

 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 12/01/1948 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

 

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată  
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

12.ianuarie 2013 - Prezent Cadru didactic asociat al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/) 

▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice 
şi Administrative, la Programul de studii universitare Drept: - Drept civil. Partea generală. 
Persoanele;  - Drept civil. Obligațiile; - Drept civil. Dreptul familiei; - Dreptul muncii și securității 
sociale, 
▪ Îndrumarea studenților în vederea elaborării lucrărilor de licenţă; 
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate 
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate 
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional 
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

1 Oct.2006 -12  Ianuarie 2013  Conferențiar univ. dr. la Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
Universitatea „George Bacovia” Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/) 
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Noiembrie 2007-Noiembrie 2011      Director Departament Didactic și de Cercetare în cadrul Universitatea „George 
       Bacovia” din Bacău(Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/) având ca principale   
       competențe: 

 • Organizarea şi gestionarea programelor de studii la nivel licenţă şi master;  
         • Conceperea şi derularea programelor de cercetare ştiinţifică;  
         • Elaborarea statelor de funcţiuni şi a fişei postului pentru membrii departamentului;  
         • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi supunerea rezultatelor spre avizare  

  Consiliilor facultăţilor şi spre validare Senatului Universităţii;  
          • Încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;  
          • Gestionarea cooperărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

       2008-2012                Membru în Senatul Universității „George Bacovia” din Bacău 
 
Martie 2012- ianuarie 2013             Decan al Facultății de Drept în cadrul Universitatea „George Bacovia” din  
       Bacău (Str. Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/) având ca principale competențe: 

               -Coordonator al Programului de studii universitare de licență Drept           
         -Propune Rectoruluii soluții privind structura, organizarea și funcționarea facultății 

               -Convoacă și conduce ședințele Consiliului facultății 
-Propune planurile de învățământ pentru domeniile de studii pe care le coordonează 

-Analizează și propune Consiliului facultății oportunitatea unor noi specializări (studii de licență, studii   
 de master și studii postuniversitare) 

-Elaborează documentația pentru dosarele de evaluare ARACIS a programelor de studii pe care le 
   are în coordonare 

 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

 
Noiembrie 2009- Prezent         Evaluator ARACIS (conf. Registrului Național de Evaluatori ARACIS disponibil la   
       adresa http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/3/14/) având ca principale     
       atribuții participarea,  în urma convocărilor, în comisiile de evaluare a      
       programelor  licență/masterat, în domeniul Științe juridice, Program de studii    
       Drept, în vederea  autorizării /acreditării.  

 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice 
şi Administrative, la Programul de studii universitare Drept: - Drept civil. Partea generală. Persoanele; 
- Drept civil. Obligațiile; - Drept civil. Dreptul familiei; - Dreptul muncii și securității sociale, 
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate 
▪ Îndrumarea studenților în vederea elaborării lucrărilor de licenţă; 
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate 
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional 
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume. 
 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
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Cadru didactic (lector, conferențiar) la 
 

 

2007-2012                  Cercetător asociat în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi       
     Monetare ,,Victor Slăvescu’’ din cadrul  Academiei Române, Bucureşti. 

(activitățile de cercetare sunt prezentate în Lista anexă la CV) 
 
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

 

1 septembrie 1969-1 septembrie 2001   Cadru activ al MAI- Inspectoratul de Poliție al județului Iași  
unde am îndeplinit diferite funcții invlusiv cea de Locțiitor al Șefului IPJ Iași 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Activitate de ordine și siguranță publică în cadrul MAI 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

1.Oct. 2005-1.Oct. 2015 -Fundaţia Institutul de Studii Europene ,,Ştefan Lupaşcu’’din Iaşi  Catedra de Ştiinţe 
Administrative, Str. Ipsilanti nr.16, Iaşi, România, Tel: 0230216757 ,0232218348. 
▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Administrative : - 

Dreptul muncii;  Dreptul securității sociale ; Dreptul mediului, Dreptul internațional privat. 
▪ Îndrumarea studenților în vederea elaborării lucrărilor de licenţă 
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate. 
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate. 
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional. 
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume. 
 

Tipul sau sectorul de activitate   Învățământ superior 

1 Oct. 2001-1Oct. 2005 Cadru didactic, (lector dr.) 
Fundaţia Ecologică ,,Dimitrie Cantemir’’Iaşi,Str.V Conta, nr.8, Programul de studii Drept 
▪ Predare şi seminarizare la următoarele discipline din cadrul Facultăţii de Drept: - Dreptul muncii;  

Dreptul securității sociale ; Dreptul mediului, Dreptul internațional privat. 
▪ Îndrumarea studenților în vederea elaborării lucrărilor de licenţă 
▪ Elaborarea și publicarea de cursuri universitare din domeniul disciplinelor predate 
▪ Implicarea în proiecte și activități de cercetare științifică în domeniul disciplinelor predate 
▪ Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde și simpozioane la nivel național și internațional 
▪ Publicarea rezultatelor cercetării științifice în reviste și volume. 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

2012 - Prezent Redactor sef 
Revista „ Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” a Universității „George Bacovia” Bacău (Str. 
Pictor Aman, nr. 96; http://www.ugb.ro/;  http://juridica.ugb.ro/) 

▪ Organizarea și actualizarea bazei de date cu colaboratorii revistei 
▪ Primirea materialelor pentru publicare de la colaboratorii revistei și trimiterea la recenzori pentru 

efectuarea recenziei 
▪  Prelucrarea materialelor recenzate în vederea publicării în formatul revistei 
▪ Transmiterea revistei pentru publicare online în Bazele de Date Internaționale (BDI) 
▪ Publicarea revistei online pe site-ul Universității 
▪ Ținerea permanentă a legăturii cu colaboratorii revistei și comunicarea stadiului publicării materialelor 

transmise de aceștia 

Tipul sau sectorul de activitate  Publicarea activității de cercetare științifică 

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)  

▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 
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Decembrie 2000  Doctor în Drept 
Tema de doctorat: „Expertiza judiciară în procesul civil” 

Universitatea de stat ,,Lucian Blaga’’ Sibiu,Facultatea de Drept. 

 

2001 - 2002 
 
 

                  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 12. 2005                    
 

Curs postuniversitar „Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (DPPD)” 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ” Iași 

▪ Caracterizarea diferitelor nevoi de formare şi identificarea resurselor necesare realizării lor 
▪ Identificarea obiectivelor operaţionale şi didactice ale formării profesionale şi asigurarea 

operaţionalizării acestora 
▪ Identificarea funcţiilor şi competenţelor formatorului şi a rolul acestuia în diferitele contexte de formare 
▪ Pregătirea sesiunilor de formare, conform obiectivelor definite 
▪ Elaborarea conţinuturilor programatice, care să faciliteze procesele de învăţare 
▪ Crearea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor pedagogice necesare obiectivelor, grupului şi contextelor 

de învăţare 
▪ Selectarea, elaborarea şi adaptarea resurselor didactice conform strategiei adoptate 
▪ Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare 
▪ Elaborarea planurilor de sesiuni ale învăţării 
▪ Prezentarea de sugestii şi propuneri ce pot ajuta la îmbunătăţirea sistemelor de formare la nivel 

pedagogic, tehnic şi organizaţional 
 
 

Conferențiar universitar dr.  

Titlu obținut conform Ordinului MEC nr.  5655 din 12 decembrie 2005 
 
 

2010 
 
 
 
 
 

 
 
2.12.2011              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1990-1991 

Operator tehnici de calcul 
Institul Politehnic Iași /AJOFM Iași 

▪ Utilizare computer 
▪ Editare text 
▪ Baze de date 
▪ Internet și instrumente online 
 
 
Formator  Cod  COR 2412005 , Certificat nr. 0319380 /2011  competențe comune în organizarea 
Universității „ George Bacovia” din Bacău. 
  
▪ Pregătirea formării prin cursuri de inițiere, de perfecționare, de specializare 
▪ Întocmirea planului cursului de formare 
▪ Realizarea activităţilor din planul cursului de formare 
▪ Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
▪ Evaluarea participanţilor la formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare 

 
 
Studii post universitare în specializarea „Științe penale” 
în organizarea  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Drept. 

 
 

1966 - 1972 Licenţiat în ştiinţe juridice (drept) 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Facultatea de Drept 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

▪ Teoria generală a dreptului 
▪ Drept penal și procesual penal 
▪ Drept civil și procesual civil 
▪ Drept administrativ 
▪ Drept financiar și fiscal 
▪ Criminalistică 
▪ Criminologie 

1966 - 1969 Ofiţer de poliție cu gradul de locotenent 
Şcoala militară de ofiţeri activi a Ministerului de Interne, București 

▪ Drept penal și procesual penal 
▪ Criminalistică 
▪ Criminologie 
▪ Metodologia cercetării infracțiunilor 
 

1961 - 1965 Liceul n. 9 „Emil Racoviță” Iași cu diplomă de bacalaureat  
obținută în sesiunea din iunie 1965 
 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză B1  B1  A1  A1  B1  

Limba engleză 
 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în activitatea profesională din 
poliție și ulterior din activitatea de cadru didactic universitar și de formare profesională desfășurată 
▪ bune competențe de comunicare interinstituțională cu partenerii și colaboratorii 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 
ANEXE 

 

 

 

Semnătura          15 09 2018 

 

   Conf. univ. dr. Ioan Ciochină-Barbu 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership  
▪ bun organizator (în anii 207 și 2011 am coordonat Departamentul Didactic și de Cecetare, iar în 

2012-2013 am fost Decan al Facultății de Drept) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Adaptare, autodezvoltare profesională și creativitate (dobândite ca urmare a activităților desfășurate 
la toate locurile de muncă prin care am trecut, uneori total diferite de cele anterioare) 
▪ Rezolvarea multiplelor probleme specifice organizațiilor, de multe ori cu grade mari de dificultate și 

complexitate (dobândită în urma experienței acumulate) 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator experimentat  Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ o bună stăpânire a programelor de birou ( pachetul Microsoft Office, software pentru prezentări și 
navigare pe internet) 

 

Alte competenţe  ▪ spirit organizatoric, bazat pe responsabilitate, seriozitate și perseverență 

Permis de conducere   B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Citări 
Cursuri 

Certificări 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lista cu activitățile științifice 


