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FORMULAR CV 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tataru, Silviu 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 31.05.1988 

  

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Martie 2009 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Administrarea companiei 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Sylver Rom SRL Iaşi  

Str. Banu, nr. 6, cod poştal 700127, Iaşi, România 

  

Perioada Octombrie 2007 – Martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator retea calculatoare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Administrare retea calculatoare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

SC Compania de Tranzacţii şi Brokeraj MOLDOVA SA Iaşi 

(administrator al SC Bursa Română de Mărfuri SA Terminal 

Iaşi) – Iaşi, 700127, Strada Banu, Nr.6 

  

Perioada Iunie 2004 - Martie 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Administrator retea calculatoare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Administrare retea calculatoare 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

Sylver Rom SRL Iaşi  

Str. Banu, nr. 6, cod poştal 700127, Iaşi, România 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 Noiembrie 2010 

 

Absolvire – inscris la curs de formare profesionala a adultilor 

 

 

 

Program de perfectionare - Formator 

 

 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse şi 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin 

S.C. EUROFIN PROIECT S.R.L. 

Perioada Octombrie 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire – inscris la curs de formare profesionala a 

adultilor 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de Specializare – Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţei Sociale şi Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovarii prin 

Centrul European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi 

  

Perioada Septembrie – Octombrie 2010  

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire – in curs de absolvire a cursului de 

formare profesionala a adultilor 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Program de Specializare – Manager Proiect  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţei Sociale şi Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovarii prin Centrul European pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane Iaşi 

  

Perioada  August 2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

„Leadership and Excellence” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Leadership 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Georgetown University – Center for Intercultural Education and 

Development 

Perioada August 2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

„Excellence, Statehood and Government Policy” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Statehood and Government Policy 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Georgetown University – Center for Intercultural Education and 

Development 

  

Perioada Februarie 2006 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Fundamentarea cererilor de finantare 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Fundamentarea cererilor de finantare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociatia Consensual si Autoritatea Nationala pentru Tineret, 

Directia Judeteana pentru Tineret Iasi  

  

Perioada Mai 2004 

Calificarea / diploma 

obţinută 

CCNA 1 Networking Basics 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Networking Basics 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Cisco Systems Networking Academy prin Liceul de Informatica 

„Grigore C. Moisil” Iasi 

  

Perioada 2007 – 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Economist licentiat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza Iași , Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, specializarea Management 

  

Perioada 2003 – 2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Competente de operare pe calculator si competente de nivel 

mediu de programare / Atestat de competente profesionale 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematica – informatica, intensiv informatica 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul de Informatică “Grigore C. Moisil” Iași, profil matematică-

informatică, intesiv informatică 

  

Perioada  2003 – 2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică-informatică, intesiv informatică 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul de Informatică “Grigore C. Moisil” Iași, profil matematică-

informatică, intesiv informatică 

  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleza  Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Limba germana  Utilizator  
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Bun organizator, adaptare rapidă, capacitate de sinteză şi 

analiză, perseverenţă, lucru în echipă, abilităţi de lucru sub stres 

- o bună capacitate de comunicare,  spirit de echipă, 

temperament activ - întreprinzător 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Abilităţi de planificare si coordonare, capacitatea de a forma o 

echipă, simţ dezvoltat al răspunderii, viteză de reacţie la situaţii 

de criză, capacitate de mediator, experienţă bună in 

managementul de proiect sau al echipei. 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, 

Excel™, PowerPoint™ și Outlook™)  

- o bună utilizare a Internetului  

- cunoștințe hardware 

- Adobe Photoshop 

  

Permis(e) de conducere Cat B, data obţinerii iunie 2006 

  

Informaţii suplimentare 

şi anexe 

Referintele, recomandarile si alte informatii  si anexe pot fi 

furnizate la cerere 

 

 


