Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Prenume/ Nume

Silviu Ştefan Traian Cojocaru

Adresă(e) Bucureşti - Sector 3 - str. Burdujeni, Nr.7, Bl. B2, AP.67
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

0729/777404
silviu@itchannel.ro
Romana
18 iunie 1973

Experienţa profesională
Perioada 2009– in prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector Universitar Doctor
Activităţi şi responsabilităţi Predarea cursurilor pentru materiile TIC (informatică în afaceri, informatică în
principale administrație, bazele informaticii.)

Pregătirea programei de curs TIC
Testarea si acordarea de consultanta studenților.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri
Tipul activităţii sau sectorul de Educațional – învățământul superior
activitate
Perioada 2008– 2009
Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect POS DRU

“DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA
CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII”

Activităţi şi responsabilităţi Management de proiectului POS DRU care a avut ca principal obiectiv dezvoltarea
principale competențelor TIC ale organizației.
Numele şi adresa angajatorului London Logic Bucharest, Strada Carol Knappe, nr. 57, sector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de TIC, Software, consultanţă în implementare, suport şi dezvoltare software
activitate
Perioada Octombrie 2003 – 2009
Funcţia sau postul ocupat Senior Consultant & Marketing
Activităţi şi responsabilităţi . Implementarea soluțiilor de Tehnologia Informației în domeniul economic
principale
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Numele şi adresa angajatorului London Logic Bucharest, Strada Carol Knappe, nr. 57, sector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de TIC, Software, consultanţă în implementare, suport şi dezvoltare software
activitate
Perioada 2002 – 2009
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar /cadru didactic asociat
Activităţi şi responsabilităţi Susținerea seminariilor de informatică de gestiune, baze de date si birotica.
principale Pregătirea programei de curs a studenților in specializările TIC

Testarea si acordarea de consultanta studenților.

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice (ASE)
Tipul activităţii sau sectorul de Studii economice
activitate
Perioada 2001 – 2006
Funcţia sau postul ocupat Redactor sef
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activității de planificare a conținutului si realizării publicațiilor: PCWorld,
principale ComputerWorld, NetworkWorld.

Elaborarea unor articole de specialitate.

Numele şi adresa angajatorului International Data Group Communications Publishing Group S.R.L.

Splaiul Independentei nr. 202A, Clădirea SoftChim, București

Tipul activităţii sau sectorul de Publicistica si servicii IT&C
activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2001- 2005
Calificarea / diploma obţinută Doctor in economie, cu calificativul „Foarte bine”
Disciplinele principale studiate / Competente tehnice in “Sistem de asistare a deciziilor de grup în contextul
competenţe profesionale dobândite tehnologiilor client-server”, soluţia realizată în cadrul tezei de doctorat fiind bazată pe

tehnologie Microsoft .NET.

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucuresti – Catedra de Informatica de Gestiune
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada 1996 – 2000
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in Drept – sesiunea octombrie 2000
Disciplinele principale studiate / Drept civil, penal, al muncii,
competenţe profesionale dobândite Creșterea capacitații de analiza si utilizare riguroasa a prevederilor legale in vigoare

Creșterea capacitații de consiliere in domeniul juridic si economic

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Științe Juridice (drept) din cadrul Universitatii Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada 1990-1994
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in Economie
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Disciplinele principale studiate / Contabilitate şi Informatică Economică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare
Citire

Nivel european (*)

Engleza

X

C2

X

C2

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
X
C21
X
C1

Scriere
Exprimare scrisă
X

C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, flexibilitate şi adaptabilitate

Competenţe şi aptitudini Capacitate de coordonare, putere de convingere, dorinţă de perfecţionare
organizatorice profesională, gestionarea bugetelor si realizarea activităților de achiziție.

Competenţe şi aptitudini tehnice Planificare şi monitorizare a desfăşurării proiectelor tehnice: de ex. managementul de

proiect pentru implementarea sistemului informatic integrat din cadrul companiei
Cesarom.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Competenţe avansate de utilizare a sistemelor IT
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini Realizarea de articole cu conținut tehnic - din octombrie 2003 colaborator permanent al

Microsoft Romania pentru articole despre soluții de management de proiect (Microsoft
Project Professional și Microsoft Project Server), publicate pe site.

Permis(e) de conducere

Da, categoria B

Informaţii suplimentare Referințe:
Prof. Univ. Dr. Bogdan Ionescu - Șeful Catedrei de Informatică de Gestiune - ASE 021.319.19.00
Robert Komartin –Group Sales Director – LLP Group – 021.224.55.16
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