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Experienta
profesionala

2012- prezent Centrul National de Cartografie
Şef Serviciu IT&C
Responsabilitati:










Organizează şi conduce activitatea Serviciului Tehnologia
Informaţiei Şi Comunicaţiilor;
Răspunde de riscurile produse la nivelul serviciului pe care îl
coordonează;
Răspunde, actualizează şi comunică procedurile specifice
serviciului pe care îl coordonează
Membru în cadrul grupului de coordonare pentru
managementul riscurilor
Stabileşte atribuţiile persoanelor din subordine;
Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea
disciplinară şi evaluarea persoanelor din subordine;
Asigură reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în
domeniul GIS/IT;
Identifică nevoile de perfecţionare a personalului;
Răspunde de menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de
managementul calităţii;
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2008 – 2012 Centrul National de Geodezie, Cartografie,
Fotogrammetrie si Teledetectie
Şef Serviciu IT&C cu delegație
Responsabilitati:


Coordonarea echipei de IT şi GIS formată din 25 de oameni
care ;



Participarea la administrarea serverelor şi sistemelor de baze
de date client - server;




Participarea la instalarea serverelor de baze de date;
Participarea la proiectarea sistemelor informatice şi
configurarea logică a acestora;
Participarea la proiectarea, dezvoltarea şi integrarea de
subsisteme informatice în sistemul informatic al
C.N.G.C.F.T;
Participarea la definirea şi implementarea modelelor şi
structurilor de date pentru proiecte ce se desfasoară în cadrul
C.N.G.C.F.T.;
Participarea la aplicarea reglementărilor privind protecţia şi
conservarea, din punct de vedere informatic, a datelor şi
lucrărilor executate în C.N.G.C.F.T.;





2005 – 2008 Centrul National de Geodezie, Cartografie,
Fotogrammetrie si Teledetectie
Consilier gradul II
Responsabilitati:


Analiza, modelarea, crearea si dezvoltarea de baze de date in
SQL Server;



Dezvoltarea si crearea de proceduri stocate si rapoarte cerute
de conducerea institutiei;



Crearea bazei de date de atribute pentru utilitatile din Craiova
pentru a fi legata printr-un software GIS specializat pentru a
crea un model 3D;

2004 – 2005 Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară
Consilier gradul IV
Responsabilitati:


Suport tehnic pentru utilizatorii sistemelor informatice
achizitionate;



Participarea in cadrul comisiilor de licitatie pentru proiectele
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Băncii Mondiale;


Participarea in cadrul comisiilor de twinning pentru analiza si
strategia IT;

2003- 2004 Institutul de Cadastru, Geodezie,
Cartografie

Fotogrammetrie si

Inginer de specialitate gradul IV
Responsabilitati:


Participarea la implementarea politicilor de securitate la
nivelul sistemelor informatice si al retelelor LAN-WAN care
le interconecteaza;



Asigurarea integritatii datelor utilizand strategii de backup
pentru serverele de baze de date;



Participarea la elaborarea rapoartelor
monitorizare si control cu privire la
incidentelor de securitate;



Realizarea de analize scrise si emiterea de propuneri pivind
inlaturarea defectelor din sistemul de securitate.

centrelor de
managementul

2001 – 2002 C&C Computer
Analist Programator
Responsabilitati:


Analiza si creearea unui program de gestiune in Visual Fox Pro,
mentinerea contactului cu clientii si realizarea modificarilor
dorite de acestia.



Coordonatorul echipei IT pentru crearea unui sistem de
inregistrare, verificare si stocare a clientilor unui casino
utilizand camere PC si cartele magnetice.



Coordonator IT pentru creearea unui sistem care sa elibereze
permise de munca pentru Israel. Sistemul consta din:
introducerea rezultatului analizelor (efectuat la spital),
transmiterea datelor catre firma care emite permisele si stocarea
clientilor, verificarea lor, facturarea si apoi tiparirea permiselor.

2000-2001 Economic Software Systems International
Analist Programator
Responsabilitati:


Mentenanta unui program complet de gestiune, contabilitate si
salarii in Visual Fox Pro, contactarea de noi clientii si
efectuarea de demonstratii.

3

Educatie si
formare

1995- 2000 Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea Automatica si Calculatoare
Diploma de inginer in profilul Stiinta Sistemelor si
Calculatoarelor, specializarea Automatica si Informatica
Industriala.
1988 – 2002 Liceul teoretic “Ion Luca Caragiale”
Profilul: Real
Limba materna: Romana
Limbi straine cunoscute:
Engleza:

Aptitudini si
competente
personale



Scris – mediu



Citit – avansat



Vorbit – fluent

Aptitudini si competente artistice: Muzica, literatura
Aptitudini si competente sociale: Capacitate de lucru in echipa,
adaptabilitate, gindire analitica, rezistenta la lucru prelungit si la stress.
Aptitudini si competente organizatorice: Bune
Aptitudini si competente tehnice:


Windows 7/Server



Microsoft Office



ArcInfo 10.1



SQL Server,

Microsoft Office: Microsoft Front Page, Word, Excel, PowerPoint
Permis de Categoria B
conducere
Informatii
suplimentare La cerere
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