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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume Crainiciuc Artemiza Nesia 

Adresă Aleea Baraj Lotru ,nr.2A, Sector 3, 

București 

Telefon  0723501774 

Fax   

E-mail  nesia.crainiciuc@mt.ro 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii 05.06.1961 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

* Perioada (de la - până la) 1991, noiembrie – prezent 

* Numele şi adresa angajatorului  MTIC 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  IT – Serviciul Probleme Speciale 

* Funcţia sau postul ocupat 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 Consilier superior 

 

* Perioada (de la - până la) 1987, septembrie - 1991, noiembrie 

* Numele şi adresa angajatorului  IIRUC – Bucuresti 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Laboratorul de Electronica Aplicata 

* Funcţia sau postul ocupat 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

* Perioada (de la - până la) 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesională 

 Inginer 

Service si intretinere tehnica calcul 

 

1993-1996 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – 

BUCURESTI, Facultatea de Finante Banci 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Informatica - Gestiune Baza de Date 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Postuniversitar- cursuri de lunga durata 
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* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

* Perioada (de la - până la) 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

* Tipul calificării/diploma obţinută 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 

 Postuniversitar 

 

1981-1987 

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCURESTI 

Facultatea de Automatica si Calculatoare 

 

Automatizari  Industriale - Robotica 

Ingineri zi 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt 

recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

  

Limba maternă  Romana 

Limbi străine cunoscute 

* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

Franceza, Engleza, Rusa, Germana 

Bine,          bine     satisf    satist 

Bine           bine      satisf    satisf 

Bine            satisf     satisf     satisf 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 

persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 

muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 

culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

Sef serviciu – serviciuL IT – MT 1993-1996 

Sef Birou IT –MT 1996-1999 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 

maşini etc.) 

 

Administrare sisteme de operare, sistem 

management retea, sistem de managenet 

documente, sistem nivel 3 de sofisticare , 

sistem de prevenire atacuri cibernetice la 

nivel national , aplicatii gestiune baze de 
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date , aplicatii soft cu caracter secret si nivel  

de sofisticare 2/3 

Permis de conducere  Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

 

Comunicare, Spirit de echipă, , capacitate de 

analiză și sinteză, capacitatea de a îndeplini 

obiectivele stabilite, atitudine proactivă și 

responsabilă 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

ANEXE  

 

Data:                                                                                                                  Semnătura: 


