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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

01/10/2011–Prezent  Sef Lucrari - Facultatea de Electronica Comunicatii si Calculatoare 

Universitatea din Pitesti 
Pitesti, Targu din Vale, n ° 1, Arges, Romania, 110040 Pitesti (România)  
www.upit.ro  

Predare cursuri: Baze de date, Grafica asistata de calculator, Comunicare,  Managementul proiectelor 
de cercetare-dezvoltare,  Etica si integritate academica, Informatica industriala; 

Seminar/laborator: Informatica, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Instruire 
Asistată de Calculator, Logică computațională, Baze de date. 

01/10/2003–01/10/2011 informatician; administrator financiar; secretar II S – filiala Rm. Valcea 

Universitatea din Pitesti 
Targu Din Vale, n ° 1, Arges, 110040 Pitesti (România)  
www.upit.ro  

- organizarea si evidenta studentilor din punctul de lucru Rm. Valcea; 

-organizare laboratoare - calculatoare, organizarea si functionarea bibliotecii din punctual de lucru, 
casierie, formare grupe student pe facultati, administrarea si reabilitarea patrimoniului din Rm. Valcea; 

ca lector - activitati de predare cursuri si activitate laborator la disciplinele: Informatica economica, 
Baze de date, Programarea calculatoarelor, Proiectarea sistemelor informatice, Informatica medicala, 
Utilizarea calculatoarelor, Informatica aplicata, Management de proiect, etc. 

Tipul sau sectorul de activitate invatamant; organizare, educational si administrativ – filiala Rm. Valcea  

10/10/1985–01/10/2003 Manager; director tehnic; proiectant tehnologia informatiei; programator; inginer 
sistem; lector compartiment invatamant autorizat CPI (Centrul de Pregatire in 
Informatica Bucuresti); formator in informatica - autorizat directia muncii si 
ministerul invatamantului; sef compartiment invatamant; sef sector mini-micro 
calculatoare 
Centrul Teritorial de Calcul Valcea; Softexpress Valcea S. A. 
N. Balcescu nr. 49, Ramnicu Valcea (România)  

- conducerea activitatii de proiectare-implementare de sisteme informatice in cadrul unor programe de 
strategie nationala: Sistem informatic pentru evidenta populatiei, intocmirea listelor electorale, Sistem 
informatic pentru evidenta si distribuirea cupoanelor agricole (1999), Sistem informatic pentru evidenta 
si distribuirea cupoanelor de proprietate (1999). 

- coordonarea activitatii de proiectare si implementare sisteme informatice realizate in cadrul 
Softexpress Valcea S.A.: Sistemul informatic pentru administratia publica-primari, implementat la 
primari atat in judet cat si in judetele limitrofe (1990-2003); 

        Sistem informatic pentru evidenta si gestiune economica, implementat la societati comerciale de 
stat, private din domeniul serviciilor si sectorului medical (1990-2003). 

- coordonarea activitatii de cercetare-dezvoltare-director (responsabil partener). Contract de cercetare 
stiintifica nr. 87/1999 intre Softexpress Valcea S.A. si AMCIST Politehnica, in cadrul programului 
national RELANSIT 1999 - director zonal. Sistem experimental pentru documente electronice SEDAC 
director; Contract de cercetare stiintifica nr. 30/07.11.2001, in cadrul programului national INFOSOC, 
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competitia 2: Studiu privind realizarea si implementarea unei baze de date pentru Universitatea 
Craiova: director contract. 

- coordonare compartiment de furnizare servicii internet (Internet Service Provider), formare de tineri 
specialisti in domeniul tehnologiei informatiei. 

Colaborare cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltare (ICI Bucuresti) in cadrul unor proiecte de 
cercetare HORIZONT 2000: Realizarea sistemelor pentru schimb electronic de date in administratia 
publica si in comert – responsabil proiect. 

Proiectarea si implementarea sistemelor informatice: sistemul informatic de urmarire a vanzarilor la 
Univers S.A.; Aplicatie informatica de privatizare prin metoda PAS cu PAS a unitatilor comerciale 
(1994-1996), implementata la majoritatea societatilor din judet; Software de evidenta a inmatricularilor 
masinilor, beneficiar Politia Circulatiei Valcea in colaborare cu politia Capitalei, Software de evidenta a 
populatiei jud. Valcea – beneficiar Politia Valcea, Aplicatii informatice – Electrocentrale Valcea, 
Alimentare cu apa Valcea - APAVIL, etc. 

Lector autorizat Centru Prehatire in Informatica (CPI) – Bucuresti si formator Directia Muncii si 
Ministerul Educatiei, pentru cursuri de formare si utilizare PC: analisti – programatori, programatori, 
contabilitate – informatizata, utilizare PC si limba engleza (premiat la nuvel national ca initiator). 

Tipul sau sectorul de activitate Menegerial si Administrativ; cercetare; programare; prelucrare date; 
realizarea sistemului informatic judetean administrat la nivel guvernamental; invatamant informatic;  

15/09/1986–15/06/1996 profesor asociat 

Liceul Henri Coanda, Ramnicu Valcea (România)  

Predare: tehnologia informaticii; programare; utilizare calculator; sisteme de operare 

Tipul sau sectorul de activitate invatamant  

15/09/1986–15/06/2006 profesor asociat 

Liceul de Cooperatie 
N. Balcescu, Ramnicu Valcea (România)  

predare cursuri informatica 

Tipul sau sectorul de activitate invatamant  

01/10/1998–01/10/2003 lector asociat 

Universitatea Craiova 
N. Balcescu Nr. 49, Ramnicu Valcea (România)  

- organizator zonal; 

- indrumare laborator la disciplinele: Proiectarea sistemelor informatice; 

Predare cursuri: Informatica economica, Programarea calculatoarelor si Baze de date, WORD, 
EXCEL, HTML la ciclul de licenta. 

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant, organizator zonal  

01/10/1993–01/10/1997 lector, sectretar stiintific 

Universitatea Spiru Haret 
Str. N. Balcescu Nr. 49, Ramnicu Valcea (România)  

-   organizator zona;  

- sustinere cursuri si laborator la disciplinele: Proiectarea sistemelor informatice, Informatica 
economica, Programarea calculatoarelor si Baze de date, Birotica, Initiere in informatica la ciclul de 
licenta. 

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant, organizator zonal  

01/10/1991–01/10/1992 lector asociat 

Facultatea "Stiinta Calculatoarelor" - Craiova 
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N. Balcescu Nr.49, Ramnicu Valcea (România)  

- organizare punct de lucru Valcea; 

- predare cursuri, laborator la disciplinele: Proiectarea sistemelor informatice, Informatica economica, 
Programarea calculatoarelor si Baze de date la ciclul de licenta. 

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant, organizare  

01/09/1981–10/10/1985 inginer de sistem 
Oficiul de Calcul  
Combinatul de Ingrasaminte Chimice 
Str. Portului, Turnu Magurele (România)  

coordonare activitate oficiul de calcul; programator 

15/09/1981–15/06/1985 profesor asociat 

Liceul teoretic "Unirea" 
Str. Castanilor, Turnu Magurele (România)  

predare cursuri specialitate 

Tipul sau sectorul de activitate invatamant  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

15/10/2003–06/06/2008 diploma de doctor–domeniul Inginerie Electronica si Telecomunicatii Nivelul 1 CEC 

Universitatea din Pitesti / UPIT 
Targu din Vale, n ° 1, 110040 Pitesti (România)  
www.upit.ro  

01/10/1976–15/06/1981 Inginer - profil electric / diploma de inginer – Automatizari si 
Calculatoare 

Universitar - national 

Universitatea din Craiova (Facultatea de Electrotehnica - Automatizari si Calculatoare) 
Blvd. Decebal nr. 107, Craiova, (România)  

Calculatoare, automatizari electrice/competente in programare 

15/09/1972–15/06/1976 liceu teoretic – clasa speciala de fizica / diploma bacalaureat cursuri 
preuniversitare - 

nationala 

Liceul "Unirea" – liceu teoretic 
Str. Castanilot, Turnu Magurele (România)  

fizica - matematica 

15/09/1964–15/06/1972 absolvent sc. generala clasele I - VIII primar-gimnazial - 
nationala 

Sc. Generala Nr. 1 cu clase I - VIII (primar - gimnazial), Turnu Magurele (România)  

cultura generala 

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

http://www.upit.ro/
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Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceză B2 B2 B2 B2 B1 

engleză A2 A2 A2  A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare - bune abilitati de comunicare dobandite in timpul functiei de manager, conducator de sectoare de 
activitate, ca director sau responsabil in proiecte 

- abilitati de conunicare dobandite ca profesor si lector asociat, sau lector in cadrul sectorului de 
invatamant - formare personal pentru sectorul informatica 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- Leadership a peste 200 oameni in perioada de manageriat; responsabila a colectivului utilizarii 
sectorului de mini si micro - calculatoare; coordonatorul colectivului de cercetare, etc. 

- Spirit organizatoric (experienţă în logistică); 

- Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei; dobandite in perioada de formare 
profesională, context profesional, seminarii. 

Competenţele şi aptitudinile organizatorice se referă la capacitatea de a coordona şi administra 
oameni, proiecte şi bugete la locul de muncă, în activităţile de voluntariat (de exemplu cultură şi 
turism) si acasă etc. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am fost responsabil cu implementarea 
controlului calităţii în realizarea unor lucrari de interes guvernamental în perioada in care am lucrat la 
Centrul Teritorial de Calcul). Aceste calitati au fost dobandite in perioada de formare profesională, 
context profesional, seminarii). 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Contabilitate - informatizata  

 
Cunoştinţe avansate de baze de date, prelucrare grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, 
PhotoShop™), informatica industriala – SCADA, programare, etc 

Publicatii  Am participat in calitate de autor/coautor la redactarea:  

- 11 manuale/cărți/capitole cu ISBN – in ediduri nationale; 

- 3   capitole cu ISBN – in ediduri international; 

- 2 articole reviste indexate ISI;  

- 19 lucrări științifice publicate la conferințe cotate ISI. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

