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INFORMAŢII PERSONALE Ion, Andrei Popescu 

 Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, 3010 Bucure ti (România) ș

 +40 212345678     +40 721235678    

 popescuion@yahoo.com 

Google Talk ion.popescu  

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ

Administrator de baze de date

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Martie 1994 - prezent Administrator de baze de date
Demeter SRL 
 Str. GarofiPelor nr.12, Sector 3, Bucure ti (România) ș

Crearea i actualizarea bazei de date a firmeiș

Tipul sau sectorul de activitate Transporturi i depozitareș  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Septembrie 1989 - Iunie 1993 Inginer - tiinPa Sistemelor i CalculatoarelorȘ ș
Institutul Politehnic Bucure ti – Facultatea de Automatică i Calculatoare ș ș

- matematică
- arhitectura calculatoarelor
- programare în limbaj de nivel înalt
- programare în limbaj de asamblare
- ingineria sistemelor de programare
- automate secvenPiale i programabileș
- sisteme expert în automatică
- ingineria reglării automate
- calcul numeric

2005 - 2005 Diploma de absolvire – Modul 1 CCNA
Noţiuni introductive despre reţelele

COMPETENΤE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

Engleză C1 B2 B2 B1 B2

Franceză A2 A2 A2 A2 A1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   
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  Curriculum Vitae  Ion, Andrei Popescu 

Competenţe de comunicare - spirit de echipă: am experien a muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activită ile ț ț
presupuse de proiectele practice i de cercetare derulate în cadrul facultă iiș ț
- am făcut parte din echipa de baschet a facultă iiț
- am continuat să consolidez această experien ă ca angajat în postul de manager administrator de ț
baze de date.

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- experien ă bună a managementului de proiect i al echipeiț ș
- în prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni care se ocupă de baza de date i ș
re eaua de calculatoare a firmeiț
- am experien ă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncăț

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- depanare aparate electrice i electrocasniceș

Competenţe informatice - o bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, C, C++, FoxPro, Access, Oracle i a aplica iilorș ț  
grafice: Corel Draw, Photoshop, 3D Studio Max

Alte competenţe - pasionat de grafica pe calculator

Permis de conducere B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

Referinţe Referin ele pot fi furnizate la cerereț
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