
   

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costache Ion 

Adresă strada Mihai Eminescu, nr.45, bloc C12, sc.A, ap.17, Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea, România 

Telefon(oane) Fix:     +40 350402243 Mobil: +40 723581710 

E-mail(uri) ioncostache56@yahoo.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 19.03.1956 

Sex Masculin 
  

      
  

Experienţa profesională  
  

1.    Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
2.    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

3.    Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

4.    Perioada 

17.10.2016 – prezent 
Director general adjunct 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti 
 
Managementul activităţii specifice din cadrul A.N.I.F 
 
 
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 
 
 
Iunie 2014 – 2017 
Membru in Consiliul de Administraţie 
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea 
 
Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii precum şi celelalte 
competenţe de bază stabilite de Legea 31/1990 actualizată şi de Adunarea Generală a Acţionarilor a 
societăţii 
Alimentări cu apă şi canalizare 
 
 
26.01.2015 – 17.10.2016  
Director adjunct 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Olt – Dunăre 
Unitatea de Administrare Vâlcea 
Managementul activităţii specifice din cadrul ANIF - U.A. Vâlcea 
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 
 
 
28.12.2011 – 26.01.2015 

Funcţia sau postul ocupat Consilier I A   

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, investiţii (inclusiv dirigenţie de şantier), exploatarea lucrărilor, patrimoniu, achiziţii, 
contracte  

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vâlcea 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
               
                                           5.     Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                           6.     Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                            7.     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                           8.      Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Îmbunătăţiri funciare si dezvoltare rurală  
 
  
Februarie 2007 – februarie 2008 şi iulie 2009 – decembrie 2011 
Inspector principal I 
Controlul tehnic al calităţii construcţiilor de îmbunătăţiri funciare  
Administraţia Natională a Îmbunătăţirilor Funciare  R.A. Bucureşti 
Îmbunătăţiri funciare si dezvoltare rurală 
 
Aprilie 2006 – ianuarie 2007 şi februarie 2008 – iulie 2009 
Inspector şef 
Conducerea Unităţii de Administrare Vâlcea din cadrul A.N.I.F.  R.A. – Sucursala Dunăre - Olt  
A.N.I.F.  R.A. Bucureşti 
Îmbunătăţiri funciare si dezvoltare rurală 
 
Octombrie 2004 – aprilie 2006  
Manager 
Conducerea Unităţii de Administrare Vâlcea din cadrul A.N.I.F.  R.A. – Sucursala Dunăre - Olt  
A.N.I.F.  R.A. Bucureşti 
Îmbunătăţri funciare si dezvoltare rurală 
 
August 2001 – octombrie 2004 
Director  
Conducerea Sucursalei Vâlcea din cadrul Societătii Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare S.A. 
S.N.I.F. S.A. Bucureşti 
Îmbunătăţiri funciare si dezvoltare rurală 
 

  

9.     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie şi formare 

Mai 2001 – iulie 2001 
Director tehnic 
Conducerea Sistemului Zonal Vâlcea din cadrul S.N.I.F.  S.A. – Sucursala Argeş  
S.N.I.F. S.A. Bucureşti 
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 
 
 

  

1. Perioada    Mai 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale. Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Securitate și bună guvernare. Domeniul : științe militare, informații și ordine 
publica. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Națională de Apărare “ Carol I “ – Colegiul Național de Aparare. 

            2.        Perioada Iunie 2015 
Certificat Absolvire - Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – CRFPA Vâlcea.  

3. Perioada  1997- 2001                                                                                                                      
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer –profil: Construcții – specializarea: Imbunătățiri funciare și dezvoltare rurală. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Hidraulică, geotehnică şi fundaţii, beton armat, gospodărirea apelor, transportul poluanţilor, construcţii 
rurale, instalaţii de pompare, construcţii hidrotehnice, regularizări de râuri, irigaţii, desecări, drenaj, 
alimentări cu apă şi canalizare, dezvoltare rurală, statica construcţiilor, hidrologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Bucureşti 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent 

Rusă  A1 
Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de director si de şef compartiment 
Resurse Umane, Salarizare si Organizarea Muncii 1983 – 1999 
Spirit de echipă, fiind liderul Sindicatului R.A.I.F.Vâlcea in perioada 1999–2000 şi Prim-Vicepreşedinte 
al Federaţiei Sindicatelor din Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului 1999 – 2001 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership (conducător) 
Spirit organizatoric 
Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   O bună cunoaştere a proceselor de control a calităţii ( şeful compartimentului CTC şi                                     
laboratoare din cadrul  Întreprinderii de execuţie şi exploatare a lucrărilor de Îmbunătăţiri Funciare Vâlcea   
în anul 1982), precum şi inspector CTC în cadrul A.N.I.F. R.A. Bucureşti în anii 2007-2008 şi iulie 2009 –  
2011 

Diriginte de şantier pentru domeniile: 
- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu – de interes local 
- Lucrări tehnico edilitare – de alimentări cu apă şi de canalizare  
- Lucări tehnico edilitare – de îmbunătăţiri funciare  

 Responsabil tehnic cu execuţia – domeniul: Construcţii de îmbunătăţiri funciare 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™ si Excel™) 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Observator de fotbal şi de arbitri 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Doctorand în domeniul Îmbunătăţiri Funciare 2002 – 2007 
Director coordonator adjunct – domeniul inspecţii în cadrul D.A.D.R. Vâlcea numit prin Ordinul 
M.A.D.R.  nr.1516/28.05.2009 – preferând însă continuarea activităţii în sectorul de îmbunătăţiri 
funciare unde am o vechime neîntreruptă de 40 ani 
Vicecampion al „Agronomiadei” pe ţară - Iaşi 1978 
Stagiu militar efectuat – grad : Locotenent 
Stare civilă : căsătorit 

  

 
 
 
 
 Data: 01.10.2019 


