Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

Gheorghe Marius Valentin
Strada Valcele, numarul 68, Focsani ,Judetul Vrancea
0237/251/328

Mobil:

0763747759

Mark2you_86@yahoo.com
romana
18.09.1986
Masculin

Locul de muncă vizat / D.G.A.S.P.C. Vrancea, protectia copilului si asistenta sociala
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională 2008-20013
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Inspector grad II
Intretinere sisteme de calcul si imprimante si delegare de atributii in domeniul Prevenirii si Stingerii
Incendiilor
D.G.A.S.P.C. Vrancea Str. Garii nr. 13
Protectia copilului si asistenta sociala

Economic „Mihail Kogalniceanu” 2001-2005, Facultatea de drept din cadrul Universitatii „George
Educaţie şi formare Liceul
Baritiu” Brasov 2005-2009
Facul

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat si Diploma de licenta, Atestat ECDL

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Drept Civil, Drept Penal

Aptitudini şi competenţe Am fost angajat in cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea in anul 2008 pe functia de operator date, timp de 6
personale luni de zile, apoi in urma terminarii facultatii am fost reincadrat pe functia de inspector grad II avand
atributii in cadrul Biroului Informatica.Din anul 2010 mi s-au trasat sarcini privind Prevenirea si
Stingerea Incendiilor, activitate de care ma ocup pana in prezent.

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)

Romana

Engleza, Franceza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba

en

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

Limba

fr

minim

minim

minim

minim

minim

Competente şi abilităţi sociale
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Permis(e) de conducere

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei
In prezent sunt responsabil P.S.I. si verific modul in care se
desfasoara activitatea pe linie de prevenire si stingere a
incendiilor in cadrul centrelor ce apartin de D.G.A.S.P.C.
Vrancea si felul in care se respecta normele in vigoare de
catre sefii de centre si angajatii de la locul de munca.
Operare Word, Excel,

Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere
Anexe Copie Diploma de Licenta, Copie Atestat ECDL
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