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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOB MARIUS 

Adresă(e) str. Cantonului, nr.7, oraşul Liteni, judeţul Suceava Mobil: 0743022174 

Telefon(oane)  Mobil 0748013015 

Fax(uri)  Mobil:  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) ROMANA 
  

Data naşterii  27 mai 1970 
  

Sex MASCULIN 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2015 -  

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar al oraşului Liteni, judeţul Suceava 

Activităţi şi responsabilităţi principale - măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret activităţilor din 

domeniile: învăţământ, cultură, sănătate, asistenţă socială, sport, ordine publică, 
- măsuri pentru întreţinerea podurilor, podeţelor şi drumurilor publice; 
- urmărirea aplicării în teritoriu a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii; 
- coordonarea activităţii Compartimentului „Personal deservire” stabilind activităţile ce 

sunt de efectuat şi modul lor de efectuare; 
- îndrumarea şi supravegherea activităţii agenţilor de pază din cadrul Primăriei Oraşului 

Liteni; 
- coordonarea şi urmărirea  modului de realizare a obiectivelor propuse în Programul 

anual de dezvoltare economică şi socială a  oraşului Liteni 

Numele şi adresa angajatorului Oraşul Liteni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţie publică 

Perioada 2004 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Instalator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instalaţii termice şi sanitare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. INSTAL EXPERT Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire si de aer condiţionat 

Perioada 1997 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Instalator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instalaţii termice şi sanitare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. HIDROTERM SA Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire si de aer condiţionat 

Perioada 1991 – 1997  

Funcţia sau postul ocupat Instalator 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Instalaţii termice şi sanitare 

Numele şi adresa angajatorului SMS INVESTIMENT Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

instalaţii 

Perioada 1988 – 1989  

Funcţia sau postul ocupat reglor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instalaţii  sanitare 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Textilă  Lugoj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industria textilă 

Educaţie şi formare  

Perioada 1986 – 1988  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a şcolii profesionale - sudor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Industrial Petrol Moreni, judeţul Dîmboviţa 

Perioada 1984 – 1986  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire 10 clase 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Industrial Petrol Moreni, judeţul Dîmboviţa 

Perioada 1976 – 1984  

Calificarea / diploma obţinută Învăţământ 8 clase generale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Generală Roşcani, oraşul Liteni, judeţul Suceava 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e)  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba italiană  
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare eficientă, relaţionare în grup, autocontrol  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini tehnice  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Microsoft Office- Word, Power Point, Internet,  

Competenţe şi aptitudini artistice  

Alte competenţe şi aptitudini Sunt punctual, comunicativ, organizat şi conştiincios 

Permis(e) de conducere Posesor de permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

Anexe  
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