Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume POPESCU, Ion, Andrei
Adresa(e) Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, București, cod poștal 3010
România
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail
Naţionalitate (-tati)
Data nașterii
Sex

Fix: +40 212345678

Mobil: +40 721235678

+40 212345678
popescuion@yahoo.com
Română
02.04.1969
Masculin

Locul de muncă vizat / Administrator de baze de date
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și responsabilităţi
Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Din martie 1994 până în prezent
Administrator de baze de date
Crearea și actualizarea bazei de date a firmei
Demeter SRL, Str. Garofiţelor nr.12, Sector 3, București, România
Tel.: (40-21) 340 45 67 - Fax (40-21) 340 45 68 - E-mail: demeterv@yahoo.com
Website: http://www.demeter.com.ro
Transport și logistică

Educaţie și formare
Perioada
Calificarea/ Diploma obţinută

Discipline principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite

Numele și tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
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1989 - 1993
Inginer
profil: Știinţa Sistemelor și Calculatoarelor;
specializare: Automatică și Informatică Industrială
-

matematică;
arhitectura calculatoarelor ;
programare în limbaj de nivel înalt;
programare în limbaj de asamblare;
ingineria sistemelor de programare;
automate secvenţiale și programabile;
sisteme expert în automatică;
ingineria reglării automate;
calcul numeric

Institutul Politehnic București – Facultatea de Automatică și Calculatoare
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / Diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ISCED 5
2005
Diploma de absolvire – Modul 1 CCNA
Noţiuni introductive despre reţele
Academia Cisco prin CREDIS

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscute

Autoevaluare

Vorbire
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

Citire
B2

Utilizator

Participare la
conversaţie
A2

independent

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator

Exprimare scrisă
B2

independent

Utilizator
independent

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar

(*) Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

Competenţe și abilităţi sociale

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile
presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am făcut parte din echipa
de baschet a facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de
manager administrator de baze de date.

Competenţe și aptitudini Experienţă bună a managementului de proiect și al echipei.
organizatorice În prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni care se ocupă de baza de date și
reţeaua de calculatoare a firmei.
Am experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă.

Competenţe și aptitudini tehnice
Competenţe și aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe și aptitudini artistice
Alte competenţe și aptitudini
Permis de conducere

Depanare aparate electrice și electrocasnice
O bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, C, C++, FoxPro, Access, Oracle și a aplicaţiilor
grafice: Corel Draw, Photoshop, 3D Studio Max
Pasionat de grafica pe calculator
Hobby : baschet
Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe 1. copie diplomă de licenţă
2.
3.
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copie carte de muncă
copie diplomă absolvire CCNA - Modul 1
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