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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ion Valentin 

Adresă(e) str. Petru Cercel, bl. 47B, ap. 36, cod postal 130154, Targoviste, 
Dambovita 

Telefon(oane) - Mobil: 0724.992.998 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) valy_ion@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 16.01.1985 

Sex masculin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea si supervizarea activităţilor tehnice şi administrative 

Numele şi adresa angajatorului SC Infobit Consult SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

IT & Sisteme de securitate 

  

Perioada 2007-2008 

Funcţia sau postul ocupat Inginer IT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asamblarea si punerea in functiune a calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului SC Daniel SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productie si vanzare de calculatoare si echipamente electronice 
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Educaţie şi formare  

Studii  

Perioada 2008-2009  

Calificarea / diploma obţinută Master Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electronică şi Telecomunicaţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică – 
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii 

  

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Automatica şi Informatică Industrială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică – 
Departmentul de Automatică şi Informatică Industrială 

  

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Targovişte 

  

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Proiectant Sisteme de Securitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si 
semnalizare la efractie, incendiu, control acces si televiziune cu cicuit 
inchis 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC Sectra SRL 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută CCNA 3 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cisco Networking  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută CCNA 2 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cisco Networking 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte 
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Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută CCNA 1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cisco Networking 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer sisteme de securitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme tehnice de detectie si semnalizare la efractie, incendiu, 
control acces si televizune cu cicuit inchis 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociatia Romana pentru Tehnici de Securitate 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a departamentului pentru pregatirea 
personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educatiei, Pedagogie, Didactica  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Valahia” Din Targoviste 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Atestat profesional pentru competente in domeniul economic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Economie, Marketing, Studiul calitatii, Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Întelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Engleză   C1  C1  B1  B1  B1 

Franceză 
 

 
 A2  A2  A2  A2  A2 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informatii 
si abilitati 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Proiectare, coordonare si supervizare activitati, lucru in echipa, 
capacitati decizionale 
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Competenţe şi aptitudini tehnice Retelistica, sisteme integrate de securitate, service de calculatoare 
hard şi soft, sisteme CCTV, sisteme de alarmă antiefracţie, sisteme 
de control acces, sisteme de dectectie si semnalizare la incendiu, 
cablari structurate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Office, Archicad,  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Editare imagini, Design CAD 

  

Alte informatii Casatorit, 1 copil 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 02.09.2004 
 
 
 
 
 
 

Data         Semnatura 
     

15.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


