
 
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Şerban Alexandru Antonel 
Adresa  Nr. 45, Strada Valea Ursului, Localitatea Bascov, Judeţul Argeş, România 
Telefon  0765/682.000  

Fax  0248/219.299 
E-mail  alexantonelserban@yahoo.com  

 
Cetăţenia  română 

 
Data naşterii  20.05.1983 

 
 Sex  masculin 

  
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 31 mai 2016 – până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Cercetarea nevoilor grupului tinta 
•  Dezvoltarea de pachete educationale, dezvoltare de produs 
• Dezvoltare de studii si cercetare 
• Monitorizare 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Str. Victoriei, nr. 13B, Pitesti, Arges) – partener – 
ERASMUS+ – InEcVET – Innovation Ecosystems in VET, Project number: 562156-EPP-1-IE-EPKA3-
P1-FORWARD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

Perioada 22 decembrie 2015 – până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Cercetarea nevoilor grupului tinta 
•  Dezvoltarea de pachete educationale, dezvoltare de produs 
• Dezvoltare de studii si cercetare 
• Monitorizare 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Str. Victoriei, nr. 13B, Pitesti, Arges) – partener – 
ERASMUS+ – DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship, Project 
number: 2015-1-IT01-KA202-004621 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

Perioada 7 – 14 octombrie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Expert achizitii publice  

Numele şi adresa angajatorului SC Avangarde Business Group SRL (Adresa: Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 



Perioada 11 – 13 septembrie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Expert achizitii publice  

Numele şi adresa angajatorului SC Avangarde Business Group SRL (Adresa: Str. Episcop Chesarie, nr. 4, sect.4, Bucuresti) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

Perioada 14 – 28 Martie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Expert achizitii publice  

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Bucuresti (Adresa: Str. Amman, nr. 36, sector 
1, Bucuresti) – Proiect POSDRU cu titlul: "Pregăteşte-te astăzi pentru cariera de mâine! Formare şi 
specializare pentru femeile din regiunea Sud-Muntenia!" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

Perioada 07 – 21 Februarie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Expert achizitii publice  

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Bucuresti (Adresa: Str. Amman, nr. 36, sector 
1, Bucuresti) – Proiect POSDRU cu titlul: "Pregăteşte-te astăzi pentru cariera de mâine! Formare şi 
specializare pentru femeile din regiunea Sud-Muntenia!" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

 

Perioada 02 Februarie  2015 – 30 septembrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung, Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Lucrator in alimentatie cod NC 5123.1.1 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – Proiect 
POSDRU cu titlul: "Creşterea calităţii resurselor umane din zonele rurale şi facilitarea accesului 
la ocupare în domenii non agricole - RURAL-FORMA" – POSDRU/135/5.2/S/133785, Fondul 
Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

 
Perioada 

 
04 – 18 Octombrie  2014  

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, Formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Expert achizitii publice  

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Bucuresti (Adresa: Str. Amman, nr. 36, sector 
1, Bucuresti) – Proiect POSDRU cu titlul: "Pregăteşte-te astăzi pentru cariera de mâine! Formare şi 
specializare pentru femeile din regiunea Sud-Muntenia!" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

Perioada 04 Iunie 2014 – 30 octombrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung, Expert derulare campanii de informare cu privire la beneficiile participarii la 

formare profesionala continua. Expert derulare campanii de consiliere 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Promovare 
• Recrutrare grup tinta 
• Organizare si derulare activitate de consiliere 
• Monitorizare participare grup tinta la activitatile proeictului 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – Proiect 
POSDRU cu titlul: "Calificare pentru SERvicii de calitte  în Comert şi horeca - CASERCO" – Fondul 
Social European 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii 

Perioada 09 Mai 2014 – 30 octombrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung, Expert informare si publicitate 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Asigurare vizibilitate proiect 
• Realizarea de materiale publicitare si de diseminare 
• Publicarea de materiale in presa 
• Organizare de evenimente 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – Proiect 
POSDRU cu titlul: "Stagiile de practică - o premisă a reuşitei profesionale" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Promovare, publicitate, organizare de evenimente 

Perioada 18 Iunie 2013 – 30 Septembrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt, trainer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Lucrator in comert 

Numele şi adresa angajatorului Grupul pentru Integrare Europeana - GIE (Adresa: Geamana, Bradu, Pitesti, judetul Arges, Romania) 
- Proiect POSDRU cu titlul: "Era valorificatii antreprenoriatului feminin" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Services – education, research 

Perioada 01 Martie 2013 – 30 septembrie 2014 
Funcţia sau postul ocupat Cercetator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Cercetarea nevoilor grupului tinta 
•  Dezvoltarea de pachete educationale, dezvoltare de produs 
• Dezvoltare de studii si cercetare 
• Monitorizare 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – 
partener – Leonardo da Vinci Project – Development of Innovation – ETM – The European 
Technology Transfer Manager 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, educatie 

Perioada 19 Decembrie 2012 – 30 Septembrie 2014 
Funcţia sau postul ocupat Cercetator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Cercetarea nevoilor grupului tinta 
•  Dezvoltarea de pachete educationale, dezvoltare de produs 
• Dezvoltare de studii si cercetare 
• Monitorizare 

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – 
partener – Leonardo da Vinci Project – Transfer of Innovation - Mentor training for learning support 
assistents and apprentices – MentorT 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, educatie 

Perioada 30 Decembrie 2011 –  01 Octombrie 2013 
Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Organizare activitatilor proiectului in concordanta cu planificarea si indicatiile managerului de 
proiect 

• Asigurarea vizibilitatii proiectului 
• Management resurse umane 
• Contractare 
• Raportarea catre managerul de proiect si catre partenerul principal  

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – 
partener – Leonardo da Vinci Project – Transfer of Innovation - Integration of organisational and 
lifelong learning culture in the labour practice of small and medium enterprises 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii 

Perioada 11 Iulie 2011 – 10 Decembrie  2011 



Funcţia sau postul ocupat Expert Analist piața muncii 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Realizarea legăturii între firme și instituțiile de învățământ professional și ethnic în vederea 
corelării cererii cu oferta de forță de muncă 

• Furnizarea de cunoștințe și expertiză privind piața muncii la nivel județean și regional 
• Identificare și mobilizare grupțintă 
• Participare la sesiuni de formare dedicate specialiștilor din companii incluși în grupul țintă 
• Participare elaborare ghid de bune practice 
• Participare la elaborarea recomandărilor pentru strategia națională și sectorială privind 

punerea în practică a parteneriatelor școală – întreprindere și politica de formare inițială 
sectorială, implicând comitetul sectorial Electronică – Electrotehnică - Automatizări  

Numele şi adresa angajatorului Uniunea Generală a Industriașilor din România (Adresa: Str. Cristian Popișteanu, nr. 2-4, sector 1, 
București) – Proiect POSDRU cu titlul: "PASII FPI – Parteneriate Active Școală – Întreprindere pentru 
Îmbunătățirea Formării Profesionale Inițiale" – Fondul Social European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare, comunicare 

Perioada 02 Mai 2011 – 01 Mai 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Formator curs Manager proiect  
• Formator curs Operator introducere, validare, prelucrare date 
• Cercetare in analiza deficientelor de cunostinte si a nevoilor de invatare ale grupului tinta 
• Management  website  

Numele şi adresa angajatorului Asiciatia Oamenilor de Afaceri Arges (Adresa: Bld. Nicolae Balcescu, nr. 141, Pitesti, Arges) – Proiect 
POSDRU cu titlul: "Actiuni pentru ocupare, o sansa in plus pe piata muncii - ACASǍ" – Fondul Social 
European 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii – educare, cercetare 

 
Perioada  de la 02 octombrie 2006  - pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 • În cadrul AOA Argeş: 

- coordonarea și îndrumarea activității echipei în scopul atingerii obiectivelor AOA Argeș; 
- formator in cadrul cursurilor derulate de Centrul de formare AOA Argeș: manager de proiect, 
expert achizitii publice, operator introducere validare date, lucrator in alimentatie, lucrator in 
comert, 
- conceperea şi realizarea de machete publicitare, transmiterea acestora către presă, 
- promovarea acţiunilor organizate de AOA Argeş, 
- realizarea de articole pentru săptămânalul economic editat de AOA Argeş, 
- tehnoredactare ziare şi reviste, 
- management, organizare, bugetare evenimente (targuri, expoziţii, simpozioane, întâlniri de 
afaceri), 
- coordonare departament Relatii internationale, 
- participare la activități de consiliere, 
- marketing-ul si vanzarea produselor AOA Argeș (publicitate ziar, atragere de membri, targuri si 
expozitii, cursuri). 
Asigur și manageriez comunicarea cu membrii AOA Argeș.  
• În cadrul Bursei Române de Mărfuri – Terminal Piteşti:  

- management și organizare efectivă a activității terminalului: elaborarea de documentaţii de atribuire 
pentru diverse proceduri de atribuire de contracte de produse, lucrări, servicii, organizarea de 
proceduri de atribuire pentru diverse contracte, publicarea în SEAP a invitaţiilor de participare, 
facturare, ţinerea evidenţei contabile în cadrul terminalului, promovarea imaginii BRM în judeţ şi 
atragerea de noi clienţi şi membri afiliaţi, coordonarea si supervizarea echipei de lucru. 

Numele şi adresa angajatorului   Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş, respectiv Bursa Română de Mărfuri Terminal Piteşti (terminal 
administrat de AOA Arges) – Str. Victoriei nr. 13B, Pitesti, judetul Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Coordonare, management, organizare activitate, formare profesionala, marketing, promovare, 
comerț, contabilitate, tehnoredactare ziare şi reviste în cadrul Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş, 
achiziţii publice în cadrul Terminalului Piteşti al Bursei Române de Mărfuri; 

Educaţie şi formare 
Perioada  Octombrie 2016 



Calificarea / diploma obţinută  Certificat Youthpass 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Program formare - “I have a dream and it’s green”– dezvoltare durabilă, utilizarea eficientă a 

resurselor naturale, combaterea poluării la nivel mondial, studierea conceptului de ”SMART CITY” 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 ZIFT Organization, Turcia, ONG 

   
Perioada  Aprilie 2016 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Specialist în managementul deșeurilor” recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Planificarea activității de management al deșeurilor, Instruirea personalului implicat în 
managementul deșeurilor, Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor, evaluarea 
activității de management al deșeurilor, Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Curs de specializare 

   
Perioada  Mai 2016 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Evaluator competențe profesionale” recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Elaborarea planului de evaluare, Elaborarea instrumentelor de evaluare, Consilierea persoanei 
evaluate, Programarea procesului de evaluare, efectuarea evaluării, Analiza dovezilor obținute în 
urma evaluării, Verificarea internă a calității proceselor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Curs de specializare 

   
Perioada  Ianuarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat Youthpass 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 “VIVID TC” Vivid ideas for valiant dynamics – dezvoltarea antreprenoriatului in domeniul social 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Taaluma Bruxelles, Belgia, ONG 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Learning mobility project in cadrul programului Erasmus+ 

   
Perioada  Octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat Youthpass 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Incluziune sociala prin sport 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Champions Factory Bulgaria, ONG 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Learning mobility project in cadrul programului Erasmus+ 

Perioada  Noiembrie –Decembrie 2013 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Competențe antreprenoriale” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de 

Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Introducere in antreprenoriat; Inițierea unei afaceri; Organizarea activității; Strategia de marketing; 

Negocierea contractelor; Politica de promovare; Finanțarea afacerii; 
Dezvoltareaproduselor/serviciilor afacerii; Managementul personalului; Evidența contabilă; Sistemul 
de evidență financiară; Strategii de dezvoltare și riscurile afacerii; Logistica necesară derulării 
afacerii; Planul de afaceri 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Curs de inițiere 

Perioada  Martie – Mai 2012 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Operator calculator electronic si retele” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si 

Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Formarea profesionala a adultilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 International Computer School 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Curs de perfectionare 

 
Educaţie şi formare 

Perioada  Iulie 2011 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Formator” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul 

Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Formarea profesionala a adultilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

 
Perioada  Iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Inspector Resurse Umane” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de 
Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  Aprilie – Iunie 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat cu recunoastere internationala eliberat de Camera de Comert si Industrie din Londra 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Limba engleza pentru afaceri – scris si vorbit 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de perfectionare 
Nivelul C1 

Perioada  Iunie  - noiembrie 2009 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de “Manager de Proiect” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Scriere si derulare de proiecte de finantare externa, management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  Octombrie 2008 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma “Expert achizitii publice” recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si 



Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Achizitii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 BRM Consultanta in afaceri 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de perfectionare 

Perioada  Octombrie 2006 – Februarie 2008 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Masterat 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul firmei, în cadrul Departamentului de studii postuniversitare şi de specializare din 

cadrul universităţii „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii postuniversitare  

Perioada  2002 – 2006 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă, specializarea Business Management 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice, specializarea Business Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii superioare 

Perioada  1998 – 2002 
Calificarea / diploma obţinută  diplomă de Bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 profilul matematică – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul teoretic Ion Barbu, Piteşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii medii 

 
 Aptitudini şi competente 

personale 
Limba maternă  română 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
Limba engleză  C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar  - A1 A Utilizator 
elementar 

 - 

Limba rusă  A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

Limba spaniolă  A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 A Utilizator 
elementar 

 - 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Aptitudini de comunicare dezvoltate 
Experienţă dobândită în lucrul cu oamenii 
Membru in Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Arges ce functioneaza in cadrul 
Inspectoratului Scolar Arges, membru in Consortiul Regional Sud Mintenia pentru dezvoltarea 
parteneriatului social 
Reprezentant in Comisia de Dialog Social organizată în cadrul Instituției Prefectului din Județul 
Argeș 

 



Competenţe şi aptitudini organizatorice  - În prezent conduc activitatea Terminalului Piteşti al Bursei Române de Mărfuri. 
- Coordonez activitatea de organizare a târgurilor, expoziţiilor şi diverselor evenimente organizate de 
Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş 
- Intocmesc si urmaresc realizarea bugetului AOA Arges pe partea de centre de profit 

 
Competenţe  şi aptitudini tehnice  Depanare aparate electrice si electronice  

 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 

a calculatorului 
 Internet, e-mail, Microsoft Office, competent în utilizarea programelor Corel Draw, Photoshop, 

Quark Express 
 

Competenţe şi aptitudini artistice  Realizarea de machete publicitare folosite pentru a promova diferite produse sau evenimente 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Pasionat de sport, călătorii, fotografie 
 

Permis de conducere  Categoria B (obținut în anul 2001) 
 

Informaţii suplimentare  Referintele pot fi furnizate la cerere 
 

Anexe  1. Diploma de Bacalaureat 
2. Diploma de Licenta 
3. Diploma “Expert achizitii publice” 
4. Diploma de “Manager de Proiect” 
5. Diploma “Formator” 
6. Diploma ”Inspector Resurse Umane” 
7. Diploma ”Competențe antreprenoriale” 
8. Certificat limba engleza – nivel C1 
9. Certificat ”Operator calculator electronic si retele” 
10. Certificat Youthpass SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORT 
11. Certificat Youthpass VIVID IDEAS FOR VALIANT DYNAMICS 
12. Diploma ”Specialist în Managementul Deșeurilor” 
13. Diploma ”Evaluator de competențe” 
14. Certificat Youthpass I HAVE A DREAM AND IT`S GREEN 

 
 


