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Curriculum vitae   
Informaţii personale 

Nume/Prenume  Cioban Maria 
Adresa  nr. 6, str. Bela Bartok, Tîrgu-Mureş, România  

Telefon  40-265-268330/104 Mobil:  
Fax  40-265-269571 

E-mail  secretar@tirgumures.ro 
Cetăţenia  Română 

Data naşterii  29 ianuarie 1956 
Sex  feminin 

Experienţa profesională 
Perioada  

2001 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  
Secretar al Municipiului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, 
hotărârile consiliului local; 

b) participă la şedinţele consiliului local; 

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind 
relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia 
şi prefect; 

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor 
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, 
instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute 
la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi 
efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, 
întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, şi 
redactează hotărârile consiliului local; 

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi 
comisiilor de specialitate ale acestuia; 

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de 
consiliul local, de primar, după caz. 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, 540026 Tîrgu-
Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sector public – administraţie publică 

Perioada  
1997 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat  
Consilier juridic şi şef serviciu 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Banca Agricolă SA, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sector financiar 

Perioada  
1991-1997 
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Funcţia sau postul ocupat  
Şef serviciu juridic şi Director al Direcţiei Juridice 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Prefectura Judeţului Mureş, Tîrgu-Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sector public – administraţie publică 

Perioada  
1979 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat  
Inspector, jurisconsult şi consilier juridic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Consiliul Popular al Judeţului Mureş, Tîrgu-Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Sector public – administraţie publică 

Educaţie şi formare 
Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută  ECDL Start Certificate 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Permisul European de Conducere a Computerului START (4 

module) 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
SC ECDL România SA 

 
Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 
 Diploma de competenta 

Perioada  2004-2006 
Calificarea / diploma obţinută  Masterat Management Public si Integrare Europeana 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Management Public si Integrare Europeana 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

 
Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 
 Masterat 

Perioada  2004 
Calificarea / diploma obţinută  Specializare Postuniversitară, certificat cu nota 10 la 

examenul de absolvire. 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul Integrării Europene şi Administratiei Publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
Publică Sibiu* 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare 

Perioada  2003 - 2004 
Calificarea / diploma obţinută  Certificare limba engleză 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Populară Tîrgu-Mureş 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 formare 

Perioada  2006 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat în Leadership, comunicare şi munca în echipă 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 comunicare 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Leadership, comunicare şi munca în echipă 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 formare 

Perioada  1975 - 1979 
Calificarea / diploma obţinută  Jurist 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Drept Economic şi administrativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul de învăţământ Superior din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

 Studii superioare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă  română 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european   Abilităţi de 

ascultare 
Abilităţi de 

citire 
Interacţiune Exprimare  

Engleză   bine  bine  bine  bine  bine 
Franceză   bine  bine  bine  bine  bine 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Abilităţi de planificare, organizare şi coordonare a muncii în 
echipă, abilităţi de comunicare, adaptabilitate, aptitudini de 
lucru în echipă, capacitatea de autoperfecţionare şi de 
valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de analiză şi 
sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă 

Competenţe  şi aptitudini 
tehnice 

 
-aptitudini de a desfăşura activităţi complexe 

-capacitate mare de atenţie, de analiză şi sinteză 

-capacitate de lucru independent şi în echipă 

-rapiditate şi eficienţă în executarea lucrărilor 

-păstrarea confidenţialităţii asupra datelor şi a lucrărilor la 
care are acces 

-corectitudine şi fidelitate 

-bună comunicare scrisă şi orală 

-dorinţă de ridicare permanentă a nivelului profesional 
individual 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Word, Excel, Internet, Noţiuni generale despre calculator, 
Managementul Fişierelor 

Alte competenţe şi aptitudini  Abilitatea de a soluţiona problemele juridice 
Permis de conducere  Categoria B 
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Informaţii suplimentare  
Coordonator pe probleme juridice în echipele de implementare 
a 25 de proiecte cu finanţare externă, dintre care amintim:  

1. Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la 
nivelul municipiului Tîrgu-Mureş” 180.920,5 RON 

2. „Sănătatea o problemă a tuturor” 33.200 Euro, Phare 
3. „Atelier meşteşugăresc – Valea Rece” 76.344 Euro, Phare 
4. „Extinderea şi îmbunătăţirea gestiunii resurselor financiare 

în municipiul Tîrgu-Mureş” 23.500 Euro, Phare 
5. „Centru Social Tîrgu-Mureş – modernizarea şi optimizarea 

serviciilor pentru reintegrarea socială a grupurilor 
vulnerabile” 297.851,2616 RON 

6. „Extindere atelier meşteşugăresc Valea Rece” 42.900 Euro 
7. „Program de intervenţie şi sprijin material pentru 

persoanele aflate în dificultate din Blocul social, Strada 
Sîrguinţei nr.20–Tîrgu-Mureş” – 63.360 Euro, Phare 

8. „Serviciul Public Poliţia Comunitară” – Tîrgu-Mureş” – 
120.000 Euro, PHARE 

9. „Centru social de urgenţă Tîrgu-Mureş” - 147.140 Euro. 
10. Proiect: „Modernizare străzi în municipiul Tîrgu Mureş” 

Anexe   
 

 
 


