
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume Cismaşiu, Dan 

Adresă(e)  Strada Mihai Viteazu nr. 20, ap 14, Sibiu 550615 
Telefon(oane) +40 269 21 01 61 Mobil: 0722 67 66 48 

Fax(uri) +40 269 21 13 77 
E-mail(uri) cismasiu@sas-sibiu.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 01.01.1953 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional Manager  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1992 - Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate şi management firmă 
Conducere, organizare, coordonare activităţi şi resurse pentru implementare proiecte 

Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Soft Aplicativ şi Servicii sa, str. Someşului 19, Sibiu, România 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

  

Perioada 1987-1992 
Funcţia sau postul ocupat Şef colectiv baze de date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de programare pentru aplicaţii utilizând baze de date relaţionale 
Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Centrul Teritorial de Calcul Electronic, str. Someşului 19, Sibiu, România  
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

Perioada 1982-1986 
Funcţia sau postul ocupat Programator în atelierul de programare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de aplicaţii cu caracter economic 
Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Centrul Teritorial de Calcul Electronic, str. Someşului 19, Sibiu, România  
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

Perioada 1976-1982 
Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Am făcut parte din echipa de analiză şi programare pentru probleme financiar contabile 
Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea nr. 2 – Oficiul de calcul, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 10.2003-11.2003 
Calificarea / diploma obţinută Curs de management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţie şi management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul de Perfecţionare şi Management pentru Comerţul Internaţional Bucureşti 

Perioada 1986-1987 
Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare în baze de date relaţionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Oracle, SQL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul Teritorial de Calcul Electronic Sibiu 

Perioada 10.1980-11.1980 
Calificarea / diploma obţinută Curs de analişti programatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

SO SIRIS, SGF, COBOL, Metode de analiză 



 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Teritorial de Calcul Electronic Timişoara 

 
Perioada 

 
1972-1976 

Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplinele principale studiate / 
       commpetenţe profesionale dobândite 

Diplomă de licenţă în Matematică specialitatea Informatică  
Algebră, analiză matematică, geometrie, statistică, pedagogie 
Arhitectura şi structura calculatoarelor, limbaje de programare, sisteme de operare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

        Nivelul în clasificarea naţională sau     
internaţională  

 

   Universitatea din Timişoara – Facultatea de matematică informatică 
 
Nivelul 5A 

  

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 

Engleza  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Italiana  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Franceza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă. Capacitate de adaptare la medii complexe de muncă. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună în managementul de proiecte, spirit inovator şi de iniţiativă, receptivitate, calm, 
seriozitate, rezistenţă la stres, corectitudine, obţinute în context profesional ca urmare a activităţii 
îndelungate în calitate de conducător de echipe şi coordonator de proiecte 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe practice la diagnosticări, depanari, dezvoltări de reţele locale de calculatoare 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe temeinice în domeniul TIC obţinute şi actualizate în context educaţional şi profesional pe 
parcursul a peste 30 de ani de activitate în domeniu 

  
  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Am coordonat si întocmit cereri de finanţare  
- din fonduri  europene pre-aderare pentru proiectele cu numerele de identificare ale contractelor: 
      RO-007.02.01.01.2205 
      PHARE  2005/017-553.04.02.01.01.710 
      PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.714 
- din fonduri  europene post-aderare pentru proiectele cu numărul de identificare al contractului: 
      POSDRU/39/3.2/5286 
      POSDRU/76/2.3/45191 

  

Anexe Diploma de studii universitare 
Certificat CPI 
Certificat formator 

 
 
 


