CURRICULUM VITAE
Informații personale
Nume, Prenume BABICI Ion
Data nașterii 04 octombrie 1973
Telefon:
E-mail(uri) ion.babici@parlament.md
Experiență profesională
Perioada 1992–1994
Instituția
Funcția sau postul ocupat
Tipul sau sectorul de activitate

Gospodăria Agricolă Schinei
raionul Soroca, MD-3036, Schineni (Republica Moldova)
Tehnician electric
§ Responsabil de montarea și reglarea utilajelor agroindustriale
Furnizarea energiei electrice

Perioada 1995–1996
Gospodăria Agricolă Schineni
Instituția
raionul Soroca, MD-3036, Schineni (Republica Moldova)

Funcția sau postul ocupat

Tipul sau sectorul de activitate

Inginer pe procesele grele
§ Renovarea și întreținerea sistemului de rețelelor de alimentare
cu apă a unităților de producere
§ Administrarea şi organizarea proceselor tehnologice la
unitățile de producere
Agricol

Perioada 1997–1999
Primăria comunei Schinei
Instituția
raionul Soroca, MD-3036, Schineni (Republica Moldova)

Funcția sau postul ocupat

Specialist în problemele tineret și sport
§ Elaborarea şi implementarea de politici de tineret la nivel local
§ Reorganizarea la nivel local al serviciilor şi prestațiilor pentru
tineri
§ Consolidarea şi susținerea grupurilor locale de interes al
tinerilor
§ Promovarea drepturilor tinerilor la nivel local, raional şi
național

Tipul sau sectorul de activitate Tineret
Perioada 2000–2001
Instituția

Cooperativa Agricolă „Schineanul”
raionul Soroca, MD-3036, Schineni (Republica Moldova)

Funcția sau postul ocupat Președinte

§
§
§
§
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Instituția

Funcția sau postul ocupat
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Instituția
Funcția sau postul ocupat
Tipul sau sectorul de activitate

Organizarea constituirii şi înregistrării Cooperativei Agricole
”Schineanul”
Participarea la procesul de privatizare a terenurilor agricole şi
a cotelor părți-valorice
Consolidarea cooperativei cu echipament şi utilaj agricol,
inclusiv clădiri
Organizarea serviciilor pentru membrii cooperativei

Agricol
2000–2003
Centrul Naţional de Asistență şi Informare a Organizațiilor
Neguvernamentale „CONTACT” (filiala Soroca)
raionul Soroca, MD-3000, Soroca (Republica Moldova)
Coordonator regional
Coordonarea în regiunea de Nord-Est a Republicii Moldova a
Programelor naționale: ”Dezvoltare Rurală”, ”Dezvoltare
Comunitară” și ”Dezvoltarea ONG-urilor”
Societate civilă
2003–2004
Centrul Regional de Asistență şi Informare a Organizațiilor
Neguvernamentale ”CONTACT-Soroca”
raionul Soroca, MD-3000, Soroca (Republica Moldova)
Director Executiv
Managementul organizațional și al proiectelor regionale
Societate Civilă

Perioada

2004-2010

Instituția

Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”
raionul Soroca, MD-3006, Soroca (Republica Moldova)

Funcția sau postul ocupat

Director Executiv
Managementul organizațional și al proiectelor regionale

Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Instituția
Funcția sau postul ocupat
Tipul sau sectorul de activitate
Perioada
Instituția
Funcția sau postul ocupat

Societate civilă
2010-2021
Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”
raionul Soroca, MD-3006, Soroca (Republica Moldova)
Manager proiecte
Dezvoltare instituțională, drepturile omului, participare și
implicare în procesele decizionale
Societate civilă
2002-până în prezent
Expert independent
Consultant/formator/mentor

Prestarea serviciilor de consultanță economică şi mentoring în
elaborarea planurilor de afaceri
§ Prestarea serviciilor de consultanță juridică la înregistrarea şi
activitatea instituțiilor necomerciale, profit şi a celor publice
§ Prestarea serviciilor de instruire în domeniile: elaborarea
cererilor de finanțare şi colectarea de fonduri, managementul
organizațional pentru instituții necomerciale şi comerciale,
planificarea strategică, dezvoltarea echipelor eficiente,
planificarea afacerii, antreprenoriat social, management bazat
pe rezultat, dezvoltarea serviciilor sociale în cadrul instituțiilor
publice şi cele necomerciale.
Societate civilă, tineret, dezvoltare strategică
§

Tipul sau sectorul de activitate

Activitate social-politică
Perioada 2021-până în prezent
Membru al PP Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Președintele
Organizației Teritoriale PAS Soroca
Studii universitare
Perioada 2011-2016
Calificarea / diploma Licențiat în Drept
Instituția de învățământ

Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Studii preuniversitare
Perioada 1988-1992
Calificarea / diploma obținută Diploma de tehnician-electric
Discipline principale studiate / Specialitatea”Echipamente electrice ale întreprinderilor și a
competențe dobândite instalațiilor industriale”
Numele şi tipul instituției de
învățământ
Distincții de stat

Tehnicumul Politehnic din Bălți
2009, Medalia ”Meritul Civic”, DECRET Nr. 2089 din
27.01.2009, Monitor Oficial Nr. 19-21 din 03.02.2009

Aptitudini şi competențe
personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) Rusă, Engleză, Franceză
Autoevaluare

Înțelegere

Nivel european (*) Ascultare

Citire

Vorbire

Limba Rusă
Limba Engleză

C1
B1

C2
B2

Participare
la
conversație
C1
B2

Limba Franceză

B1

B2

B2

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisă

C2
A1

B1
A2

A1

A2

Informații suplimentare
Competențe de comunicare

Abilități excelente de comunicare, în special în activitatea de
formator și de moderator al evenimentelor de nivel național.

Competențe excelente de manager al unei echipe extinse de
Competențe organizaționale /
coordonatori și asistenți de proiecte, implementate la nivel
manageriale
regional și național
O pregătire și o experiență bogată în elaborarea și managementul
Competențe dobândite la locul
proiectelor și colectarea de fonduri, coordonarea relațiilor de
de muncă
parteneriat multisectoriale
Procesarea
Comunicare
informației
Competențele digitale
Utilizator
experimen
tat

Utilizator
experimentat

Autoevaluare
Creare de
Rezolvarea de
Securitate
conținut
probleme
Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

