Anexa 2
Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Zgură Ion Daniel

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.)
Sexul Masculin | Data naşterii 13/08/1983 | Naţionalitatea Român
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Lector universitar, pozitia 44, Facultatea de Business și Turism,
Departamentul de Business Științele Consumatorului și
Managementul Calității

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Scrieţi datele (de la - până la)

Asistent universitar (19.10.2015 - prezent)
Academia de Studii Economice din București, Mihai Eminescu, Nr.7, www.ase.ro
Activitati de Cadru didactic in cadrul departamentului de Turism si Geografie ce consta in ore
de seminar, in domeniul Sistemelor Informatice, Antreprenoriat, Comunicare
Comerciala,Tranzactii, Comert Intern si International, Economia Intreprinderii, Tehnicic de
vanzare;Administrare si redactare continut, comentarii, SEO
Tipul sau sectorul de activitate Educatie

IT specialist (2001 - 2005)
Omnilogic
Coordonarea activităţilor din domeniul sistemelor informatice, pe timpul situaţiilor de criză,
comunicaţii şi IT, precum şi a celor de planificare strategică şi a problematicii specifice
protecţiei infrastructurilor Informatice.
Tipul sau sectorul de activitate IT
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Scrieţi datele (de la - până la)

Diploma de doctor (2009 - 2012)
Academia de Studi Economice din București
▪ Administrarea Afacerilor

Diploma de masterat (2007 - 2009)
Academia de Studi Economice din București
 Administrarea Afacerilor

Diploma de licență (2002 – 2007)
Universitatea Politehnica Bucuresti

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

 Tehnologii si echipamente neconventionale

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română / Aromână

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Engleză

B2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Italiană

B2

B2

B2

B2

B2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Capacitate de adaptare si de comunicare sociabilitate, adaptabilitate, toleranţã, capacitate de
comprehensiune, persuasiune şi motivare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spiritul de echipă – dobândit în timpul activităţilor academice şi extra- şcolare/ academice
( oraganizare conferinte internationale, concursuri, seminarii pe diferite teme etc...)
Capacitatea de adaptare la medii multiculturale – dobândită în interacţionarea repetată cu
oameni din diferite medii culturale, colegi, oameni de ştiinţă, prieteni, din ţară şi din
străinătate. Abilităţi de comunicare deosebite – dobândite de-a lungul experienţelor umane
şi socio profesionale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Leadership – bun conducator de echipă, coordonator de proiecte în care resursele umane
sunt majoritare (POSDRU /88/1.5/S/55287).
Spirit organizaţional – dobândit în contexte diferite ( oficiale sau de timp liber )

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Scrieţi alte competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.

Alte competenţe

Permis de conducere

Sunt o persoana care priveste orice dificultate ca pe un challenge. Sunt deschis modurilor noi
de lucru, mai mult imi place sa ma documentez si sa experimentez modalitati noi de lucru atata
vreme cat stiu ca vor contribui la rezultate mai bune.

Categoria B.

Data completării: 29.06.2018

Semnătura

