Experienţa profesională
Perioada 1 septembrie 2017 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct - Direcţia Exploatare si Administrare a Sistemului Informatic de Emitere, Gestionare,
Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare si Control al Rovinietei
Responsabil de infrastructura hardware si software a SIEGMCR.
Elaborarea rapoartelor, evaluarilor si sintezei periodice privind stadiul realizarii obiectivelor.
Asigurarea activitatilor specifice de administrare a bazelor de date.
Colaborarea cu structurile din cadrul CESTRIN in vederea indeplinirii atributiilor specifice, in
conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.
Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica - Bd. luliu Maniu 401A, sector 6, Bucuresti

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Aprilie 2017 - 31 august 2017
Programator - Biroul Intretinere Aplicatii Informatice pentru S.I.E.G.M.C.R.
Elaborarea referatului de necesitate si intocmirea caietului de sarcini pentru pentru achizitia Pachet
Aeromodel/Drona profesionala pentru monitorizare teren, cu accesorii si cursului aferent pentru
personalul CESTRIN.
Elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziţia de Servicii de suport pentru sisteme informatice bazate
pe tehnologii Oracle din cadrul din cadrul Directiei SIEGMCR.
Realizarea unei cercetari in vederea dezvoltarii unui sistem de supraveghere video si masurare
topografica a santierelor unde se desfasoara lucrarile contractate de CNAIR SA. si elaborarea
programului pilot de supraveghere a lucrarilor cu UAV stabilind cerintele pentru echipamentul topographic
in accord cu Oficiul de Cadastru Bucuresti si cu cadastristi autorizati.
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica - Bd. Iuliu Maniu 401A, sector 6, Bucuresti

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Martie 2016 - Martie 2017
Consilier administratie publica
Planificarea, organizeazarea, evaluarea si controlul procesului de functionare al departamentelor,
agentiilor sau comisiilor la nivel local, regional, national, potrivit legii.
Interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele
guvernamentale.
Conceperea si administrarea programelor de dezvoltare profesionala.
Numele şi adresa angajatorului Parlamentul Romaniei - Senat - Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti
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Perioada Iunie 2015 – Decembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Expert TS monitorizare monitorizare mecanism integrat
Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea unitară și eficientă a serviciilor furnizate victimelor prin gestionarea cazurilor de VD,
utilizând metoda de management de caz (organizând resursele umane, financiare și logistice) pentru
scoaterea victimei din situația de abuz; Crearea unei intervenții eficiente și profesioniste, pentru
creșterea încrederii victimelor; Implementarea programului informatic SIRMES.
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – Agentia Nationala pentru
Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati - str. Petofi Sandor, nr. 47, sector 1, Bucuresti

Februarie 2013 – Iunie 2016
Sef Servicii Sociale pentru Copii - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Organizarea activitatii din cadrul serviciului, controlul indeplinirii atributiilor de serviciu de catre
salariatii din subordine.
Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si centrale in actiuni comune ce vizeaza
aplicarea masurilor de asistenta sociala, potrivit legii.
Implementarea activitatilor privind sprijinirea si monitorizarea copiilor care provin din familii cu o
situatie socio-materiala dificila, facilitarea accesului acestora la resursele comunitare in vederea
prevenirii separarii copilului de familia sa.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti – str. Traian, nr. 89, Drobeta
Turnu Severin, 220132, Romania
Asistenta sociala

Noiembrie 2012 – Februarie 2013
Director General – CBAR Imobiliare Mehedinti

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea activitatii de conducere si a celei organizationale.
Elaborarea politicii in domeniul calitatii.
Implementarea masurilor de imbunatatire a activitatii organizatiei.
Asigurarea climatului de munca eficient in cadrul organizatiei.
Respectarea intereselor organizatiei.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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CBAR Imobiliare Mehedinti
Administrare imobiliara si intermediere imobiliara

Septembrie 2007 – Iulie 2011
Programator – SC STANICA CO SRL
Activitati de planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de marketing, aprovizionare
si vanzari din cadrul organizatiei, precum si negocierea, incheierea si asigurarea derularii contractelor.
SC STANICA CO SRL Drobeta Turnu Severin
Productie si desfacere
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2013 – 2016
Managementul Organizatiei
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarea
Managementul Organizatiei
Master

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2014
Certificat de absolvire - Formator
Asociatia Liga Ecologica Mehedinti

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Certificat de absolvire

2002-2006
Licentiat in Informatica
Generale: Matematica, Sisteme de operare.
Profesionale: Arhitectura calculatoarele, Ingineria sistemelor de programare, Sisteme de gestiune a
bazelor de date, Programare non-procedurala, Medii de programare in inteligenta artificiala, Tehnici
avansate de programare, Proiectarea si administrarea sistemelor informatice, Calcul numeric,
Managementul proiectelor software.
Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematica-Informatica, specializarea Informatica
Studii superioare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana
Înţelegere

Limba(i) maternă(e)

Ascultare

Vorbire
Citire

Nivel european (*)

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

C2

C2

C2

C2

C2

Limba franceza

B2

B2

B2

B2

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de relationare;
Abilitati de ascultare;
Capacitate de comunicare si negociere;
Dinamism;
Spirit de echipa;
Adaptabilitate si flexibilitate;
Empatie.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Formarea si dezvoltarea unei echipe de lucru pentru rezolvarea unor sarcini specifice;
Dezvoltarea de relaţii profesionale şi umane de echipă;
Managementul conflictului;
Capacitate de organizare, management si coordonare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite;
Capacitate de analiza si sinteza;
Capacitate de organizare in scris si discurs oral.

Competenţe şi aptitudini tehnice Aplicatii grafice: Photoshop, Corel Draw
Competenţe şi aptitudini de utilizare Cunostinte avansate de utilizare a programelor: Pascal, Microsoft Office, C++, FoxPro şi a
a calculatorului aplicaţiilor grafice: Photoshop, Corel Draw, 3D Studio Max
Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de grafica pe calculator
Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Referinte pot fi furnizate la cerere
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