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Naţionalitatea Maghiară

Data naşterii 27.01.1956 

Experienşă profesională
        

 Date (de la – la) 1981 – 1990 

 Numele şi adresa angajatorului Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iaşi (permanent)

 Tipul de afacere sau sectorul Tehnică de calcul

 Occupaţia sau poziţia deţinută Programator

 Activităţi şi responsabilităti principale Dezvoltare de programe şi inginerie de sistem pe calculatoare DEC PDP-11, maşini CP-M, PC –uri
şi sisteme la dedicate.

 Date (de la – la) 1990 – 1992 

 Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Educaţie

 Occupaţia sau poziţia deţinută Assisten la Facultatea de Informatică

 Activităţi şi responsabilităti principale Predare programare xBase şi inginerie de sistem pentru calculatoare DEC PDP-11 şi PC

 Date (de la – la) 1992 – pană azi

 Numele şi adresa angajatorului ROMTELECOM  SA (permanent)

 Tipul de afacere sau sectorul Telecomunicaţii

 Occupaţia sau poziţia deţinută Referent de specialitate, analist-programator



 Activităţi şi responsabilităti principale Dezvoltare de programe (analiză, programare, implementare şi asistenţă) pentru proiecte ca:
 - 931 informaţii telefoane
 - 921 deranjamente
 - SUBSYS asistare masă de verificare.
 - 930 help desk
 - GENEVA system de facturare

 Date (de la – la) 1993 – 2003

 Numele şi adresa angajatorului PRINCE SOFTWARE SRL (convenţie)

 Tipul de afacere sau sectorul Tehnologia Informaţiei

 Occupaţia sau poziţia deţinută Conducator de proiecte, consultant TI, analist şi programator

 Activităţi şi responsabilităti principale Dezvoltare de programe (coordonare, conducere, analiză, programare, implementare şi asistenţă)
pentru proiecte ca:
 - program salarizare
 - controlul procesului la Fabrica de zahăr din Paşcani
 - alte sisteme dedicate
 - pAVoline aplicaţie de gestiune antrepozit vamal
 - eLanceNet.org site cu informaţii despre învăţarea limbilor străine site (www.elancenet.org)

 Date (de la – la) 2003 – 2005

 Numele şi adresa angajatorului NETRAPTOR SRL (convenţie)

 Tipul de afacere sau sectorul Tehnologia Informaţiei

 Occupaţia sau poziţia deţinută Conducator de proiecte, consultant TI, analist şi programator

 Activităţi şi responsabilităti principale Dezvoltare de programe (coordonare, conducere, analiză, programare, implementare şi asistenţă)
pentru proiecte ca:
 - eLanceNet.org site cu informaţii despre învăţarea limbilor străine site (www.elancenet.org)
 - eEuroInclusion site cu informaţii despre limbile mai puţin vorbite (www.eeuroinclusion.org)

 Date (de la – la) 2005 – to date

 Numele şi adresa angajatorului AF Losonczy (ocazional)

 Tipul de afacere sau sectorul Tehnologia Informaţiei

 Occupaţia sau poziţia deţinută Conducator de proiecte, consultant TI, analist şi programator

 Activităţi şi responsabilităti principale Dezvoltare de programe (coordonare, conducere, analiză, programare, implementare şi asistenţă)
pentru proiecte ca:
 - eEuroInclusion site cu informaţii despre limbile mai puţin vorbite (www.eeuroinclusion.org)
     - BISERICI.org portal cu informaţii despre bisericile şi mănăstirile din România (www.biserici.org)

Educaţie şi cursuri

 Date (de la – la) 1971-1975 

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Liceul Industrial Construcţii de Maşini Târgu Mureş

 Domeniul principal sau calificarea Electrician

 Titlul educaţiei sau calificării Specialist

 Nivelul în clasificarea naţională Studii medii

 Date (de la – la) 1977-1981 

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Universitatea “Alexandru I. Cuza” Iaşi
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 Domeniul principal sau calificarea Informatică şi Matematică

 Titlul educaţiei sau calificării Licenţiat în Informatică

 Nivelul în clasificarea naţională Studii superioare

 Date (de la – la) Mai 2002

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Oracle Education, Bucureşti

 Domeniul principal sau calificarea Studii post universitare de programare Java JCert1

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional de perfecţionare

 Date (de la – la) Mai – August 2003

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Academia CISCO

 Domeniul principal sau calificarea Fundamentele sistemului de operare UNIX

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional de perfecţionare

 Date (de la – la) Ianuarie 2005

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Oracle Education

 Domeniul principal sau calificarea Studii post universitare de utilizare şi configurare Oracle Discoverer

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional de perfecţionare

 Date (de la – la) Ianuarie 2005

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Oracle Education

 Domeniul principal sau calificarea Studii post universitare de utilizare şi configurare Oracle Reports

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional de perfecţionare

Abilităţi şi competenţe
personale

Dobândite în decursul timpului şi a carierei,
dar neacoperite în totalitate de diplome şi

sertificate.

Limba maternă Maghiară

Alte limbi

Engleză

 Citit Bun

 Scris Bun
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 Vorbit Intermediar

Română

 Citit Fluent

 Scris Fluent

 Vorbit Fluent

Abilităţi şi competenţe
sociale 

Trăind şi lucrând cu alţi oameni, în medii
multiculturale, în poziţii în care

comunicarea este importantă şi situaţii în
care lucrul în echipă este esenţia (de

exemplu(cultura, sport, proiecte), etc. .

Ca cetăţean român de naţionalitate maghiară am lucrat întreaga mea viaţă în comunităţi româneşti şi
am învăţat ambele limbi în acelaţi timp. Nu am avut nici odată dificultăţi de comunicare. Profesia mea
prin definiţie necesită lucrul în echipă în cadrul diferiitelor proiecte. Fiind implicat in proiecte finanţate
de Uniunea Europeană am avut ocazia să întâlnesc, sî cunosc şi sa lucrez împreună cu persoane din
toată Europa (Belgia, Grecia, Irlanda , Italia, Lituania, Norwegia, …)

Abilităţi şi competenţe de
organizare 

Coordonare şi administrare a resurselor
umane, proiecte şi bugete, la servici, în

activităţi voluntare sau acasă .

Coordonare şi administrare resurse umane, proiecte şi bugete in proiecte TI:
- pAVonline – program de gestiune antrepozit vamal;
- 930 – sistem departamental de asistare informare numere de telefon
- BISERICI.org – proiect personal pentru promovarea informaţiilor despre Bisericile şi mănăstirile

din România
Mermbru în echipa (programator web) pt:
- Proiectul eLanceNet  (Socrates Lingua 1) pentru promovarea informaţiilor despre invăţarea

limbilor străine
- Proiectul eEuroInclusion (Socrates Lingua 1) pentru promovarea informaţiilor despre limbile

mai puţin vorbite
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Abilităţi şi competenţe
tehnice

 Cu calculatoare, diferite tipuri de
echipamente sau maşini, etc.

Peste 20 de ani de experienţă în: 

Systeme Hardware: 
   - asamblare, instalare, testare, depanare, reparare calculatoare şi echipamente periferice 
   - instalare reţea 

Systeme de Operare: 
   - Microsoft DOS, 
   - Microsoft Windows 9x /  XP
   - Microsoft Windows NT / 2000
   - Linux Red Hat / SuSE / Fedora
   - Sun Solaris
   - HP-UX

Programe: 
   - Autodesk 3D Studio, 3D Max 
   - Corel Draw 
   - Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, 
   - Word, PowerPoint, Excel, 
   - Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, FireFox

Programare:
   - FoxPro, Visual FoxPro 
   - PASCAL, COBOL, FORTRAN, C/C++, 80x86 Assembler 
   - PHP, MySQL, PERL, JavaScript, Java 
   - Oracle SQL and PL/SQL
   - HTML, CSS,
   - Unix scripting languages (bash, korn)

Installare şi configurare:
   - Windows 9x / XP
   - Windows NT / 2000
   - Linux RedHat / SuSE Fedora
   - Apache Server
   - PhP Server
   - MySQL Server

Abilităţi şi competenţe 
artistice 

Musică, literatură, desen, etc.

Câteva incercări de grafică
Fotografie la nivel de bază

Alte abilităţi şi competenţe
Competences not mentioned above.

Fotbal, Baschet, Dresaj canin

Carnet de conducere Da, categoria B

Alte informaţii

Anexe Nu
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