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nr.343, 307065, Sandra, România  

2012 – 2012 – Timișoara 
CALCULATING-MACHINE OPERATOR – SC RUS SAVITAR SRL 

-operator utilaj Rover - prelucrare pal

2013 – 2015 – Timișoara 
COMPUTER EQUIPMENT OPERATOR – SC TOPOCAD SRL 

-întreținere calculatoare, imprimante,
-activitate de teren folosind aparate de măsurat Trimble și GPS Stonex,
-întocmire documentații utilizând programul AutoCad

2015 – 2017 – Timișoara 
COMPUTER PROGRAMMER – SC ITVIZION SRL 

-activități specifice folosind programele PHP, HTML, CSS, SQL

07/09/2017 – 18/06/2018 – Timișoara 
ANALIST PROGRAMATOR – REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

-gestionare bază de date;
- asigurararea securității rețelei de calculatoare;
- întreținere, reparare și înlocuire dispozitivelor calculatoarelor, aplică soluții tehnice pentru mărirea capacității și
calității lor,
- asistă ceilalți angajați în utilizarea calculatorului,
- pune în funcțiune echipamentele electronice aflate în dotarea societății;
- cunoașterea și aplicarea regulilor de protectțe a muncii în societate și efectuează instructajul celoralați angajați;
- realizează referate de necesitate;
- administrarea rețelei de internet și a serviciilor de e-mail.

18/06/2018 – 10/08/2018 – Timișoara 
ȘEF SERVICIU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

-organizarea, conducerea, controlul activitatății din cadrul biroului
-urmărirea și controlul modului de rezolvare a lucrărilor în termen
-coordonarea activității desfășurată de specialiștii IT care funcționează în cadrul serviciului
-analizarea, evaluarea și formularea de propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică la nivel de societate
-participarea la elaborarea și coordonarea proiectelor IT&C aprobate de către conducerea societății
-coordonarea elaborării, actualizării și aplicării politicii de securitate informatică a societății
-executarea periodică de verificari în cadrul serviciilor și birourilor cu privire la respectarea normelor și procedurilor
specifice de IT&C

10/08/2018 – 06/03/2019 – Timișoara 
CONSILIER TEHNIC – SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

- coordonarea activității departamentului tehnic, acordarea de consultanță și consiliere tehnică directorului general în
vederea luării unor decizii eficiente în ceea ce privește partea informatica/de IT,
-analizarea informațiilor și evaluarea rezultatelor pentru găsirea soluțiilor potrivite pentru problemele tehnice/
informatice care afectează sistemul informatic al societății,
- întocmește oferte de preț pentru consultanță tehnică atunci când situația o impune,
- asigură consultanță tehnică în alegerea soluțiilor informative pentru diferite probleme tehnice,
- luarea de măsuri în domeniul protecției muncii sub aspectul instruirii personalului și examinarii asupra cunoștintelor
acestuia;
- orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcție de necesitățile organizationale/departamentale în limitele de
competență ale postului ocupat.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ



06/03/2019 – ÎN CURS – Timișoara 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

-să evalueze și să autoevalueze permanent  nivelul de pregătire prin comparație cu noutățile din domeniu,
-să asigure buna desfășurare a activităților ce duc la ȋndeplinirea obiectivelor stabilite de Consiliul de Administrație,, 
-să implementeze strategii de dezvoltare a companiei,
-să supervizeze și să ofere consultanță fiecarui proiect programat,
-să coordoneze activitatea angajaților,
-să evalueze activitatea companiei și să propună soluții în vederea îmbunătățirii acesteia,
-să se consulte cu directorul general privind aprobarea bugetului și demararea noilor proiecte,
-să administreze bugetul în conformitate cu procedurile interne aplicabile,
-să monitorizeze în timp progresul atins față de obiectivele propuse,
-să pregatească și să organizeze planurile de activitate în cadrul companiei,
-să stabilească relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii,
-să asigure circulația informației,
-să asigure resursele necesare pentru atingerea obiectivelor,
-să identifice surse de instruire și autoinstruire,
-să asigure comunicarea cu partenerii și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat,
-să ducă la îndeplinire orice alte sarcini trasate de către Directorul General/Consiliul de Administrație.

2008 – 2011 – Timișoara 
LICENȚIAT ÎN INFORMATICĂ – UNIVERSITATEA TIBISCUS - Facultatea de calculatoare și informatică aplicată 

2018 – 2020 – Timișoara 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - FACULTATEA DE MECANICĂ – UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi): 

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ B2 B1 A2 A2 B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Cunoaștere limbaj de programare PHP, HTML, CSS (nivel intermediar)  SQL (MSSQL)  AutoCAD 2D - nivel
avansat  Trimble  Stonex  Utilizarea retelelor locale si globale Internet  Microsoft Office tools- nivel
intermediar 

Bune competențe verbale și scrise 

-capacitatea de evaluare şi autoevaluare,
-capacitatea de a lucra în echipă,
-abilitatea de a functiona in echipe multidisciplinare,
-abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii,
-capacitatea de a aprecia diversitatea de opinii și păreri,
-bună comunicare cu echipa de lucru,
-capacitate de ascultare activă,
-bun negociator, 
-persuasiv.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 



Permis de conducere: A

Permis de conducere: B

Bune competențe de mentor, încurajarea performanțelor 

-abilitatea de a-i motiva pe cei din jur,
-gestionarea eficientă a conflictelor și găsirea soluțiilor constructive
-păstrarea calmului în situații limită,
-sprijinirea și încurajarea autonomiei și responsabilității persoanelor din subordine
-deschis la colaborare și feed-back

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE 

PERMIS DE CONDUCERE 
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