Ex.1: exemplu de format cronologic
Petre DIMA
Str. Ardeleni nr.23, bl.10, ap.82
Bucure ti, sector 2
Tel. 6192193
STUDII
20.. – 20..
20.. – 20..
STAGII
(luna) 20..
pân în
(luna) 20..
(luna) 20..
pân în
(luna) 20..

universitate sau coal , domeniu de specialitate, alte informa ii
universitate sau coal , domeniu de specialitate, alte informa ii
numele firmei sau societ ii, descriere; dac este cazul, munca efectuat
numele firmei sau societ ii, descriere; dac este cazul, munca efectuat

ALTE EXPERIEN E PROFESIONALE
(luna) 20..
numele firmei sau societ ii, descriere; dac este cazul, munca efectuat
pân în
(luna) 20..
(luna) 20..
numele firmei sau societ ii, descriere; dac este cazul, munca efectuat
pân în
(luna) 20..
ACTIVIT I ANEXE
tipul de activitate, descrierea sau alte informa ii
tipul de activitate, descrierea sau alte informa ii

Ex.2: exemplu de format func ional
Anca DORNESCU
Str. Apusului nr.27
Bucure ti, sector 6
Tel. 282.59.25
REZUMAT AL CALIFIC RILOR
Un scurt paragraf care s indice num rul total de ani de experien
candidatul a acumulat competen e i experien sau are realiz ri
EXPERIEN
Domeniul
Domeniul

i domeniile în care

PROFESIONAL
descrierea activit ilor sau a rezultatelor ob inute, numele firmei sau denumirea
postului
descrierea activit ilor sau a rezultatelor ob inute, numele firmei sau denumirea
postului

LUCR RI PUBLICATE
Lista lucr rilor publicate importante sau o cifr aproximativ pentru a indica amploarea
cercet rilor.
DIPLOME
- diplome ob inute, specializ ri, universit i sau coli, date
LIMBI STR INE
- limba, nivelul de cunoa tere a acesteia

Ex.3: exemplu de format mixt
Dan IONESCU
Str. Energeticienilor nr.312, bl.OD, ap.11
Bucure ti, sector 4
Tel. 6305646
OBIECTIV: scurt rezumat al obiectivelor dvs. – carier / posturi
EXPERIEN
PROFESIONAL
• prezentarea activit ii; se recomand folosirea unui verb de mi care
• prezentarea activit ii; se recomand folosirea unui verb de mi care
ABILIT I
• eviden ierea unei calit i deosebite
• poate fi vorba de o calificare în informatic sau de alt domeniu
POSTURI OCUPATE
20.. – 20..
postul ocupat, numele firmei
20.. – 20..
postul ocupat, numele firmei
STUDII
an
an

diploma ob inut , specialitatea, universitatea, coala
diploma ob inut , specialitatea, universitatea, coala

PREOCUP RI I ACTIVIT
• descrierea activit ii
• descrierea activit ii

I

Carolina Dinea
Str. Barajului nr.1
Bicaz, Neam
Tel. 033/671405
STUDII
octombrie 2000 -… Facultatea de Medicin Bucure ti
Stagii la Spitalul universitar Bucure ti
Boli respiratorii
urmeaz în perioada aprilie – iunie 2006
Cardiologie
urmeaz în perioada ianuarie – martie 2006
Traumatologie
octombrie – decembrie 2004
Urgen
aprilie – iunie 2004
Pediatrie
octombrie – decembrie 2003
EXPERIEN
iulie – august
2004
septembrie
2003
iulie
2003
ACTIVIT
C l torii
Sporturi

PROFESIONAL
înlocuitor de infirmier
Spitalul Jude ean Neam
Maternitate i terapie intensiv
Înlocuitor de infirmier
Centrul de Reeducare Bac u
Serviciul Neurologie i traumatologie
Ajutor de infirmier
Institutul Ocologic Bucure ti, în cadrul c ruia mi-am asumat sarcinile
cotidiene specifice
I DIVERSE
Numeroase c l torii în Europa
C l torii în Brazilia, Maroc i SUA
Schi i alerg ri

Andrei Neam u
B-dul Dacia, nr.5
Bucure ti, România

tel. Acas (01) 610 14 82
birou (01) 210 83 07

Peste 20 de ani de experien atât în cercetare, cât i în administra ie, în domeniul
dezvolt rii codurilor de calculator pentru aplica ii în transferul de c ldur i în prelucrarea
metalelor. Experien a acumulat într-un mare centru na ional de cercet ri i într-o companie
nou , în plin ascensiune i deopotriv , în decursul activit ii de consultan .
EXPERIEN

PROFESIONAL

Director al Sucursalei Victoria al Institutului DOMI
• am condus i coordonat activitatea unei echipe de 90 de ingineri, sprijinit de un serviciu
administrativ de 15 persoane ;
• am stabilit contracte în cadrul sectorului industrial privat pentru dezvoltarea de software
tiin ific în domeniul de tehnici speciale ;
• am extins activit ile din cadrul sucursalei de care r spund, ceea ce a dus la crearea de 3
noi agen ii ;
• între 1995 i 1998, cifra de afaceri a crescut de la 4 milioane de dolari la 40 milioane de
dolari.
Consultant
• am lucrat pentru cel mai mare fabricant de produse din aluminiu, elaborând aplica ii
software specializate pentru electroliz i formare în procesul de fabricare a aluminiului ;
• am lucrat pentru ROMTELECOM, în scopul viitoarelor dezvolt ri comerciale, legate de
re eaua na ional de cercetare.
Membru al unor comisii tiin ifice
Pentru Centrul Na ional de Cercetare tiin ific
domenii :
• analiz numeric în dinamica fluidelor ;
• prelucrarea polimerilor;
• prelucrarea metalelor.

i Ministerul Cercet rii, în urm toarele

POSTURI OCUPATE
Institutul DOMI
2005 Director al Sucursalei Victoria
2000-2005
Director al Sucursalei Gala i
1995-2000
Responsabil al Grupului de studii tiin ifice Gala i
1991-1995
Inginer cercet tor
Centrul de studii energetice
1987-1991
Inginer cercet tor în departamentul de studii pentru transferuri termice
Universitatea Bucure ti
1983-1987
Profesor de matematic

EDUCA IE
Diplome
1982
1981

Diplom de studii post-universitare în analiz numeric
Licen în tiin e matematice aplicate

Educa ie complementar
2001-2004
trei seminarii a câte o s pt mân , în domeniul tehnicilor de gestiune, Hadley
Institute for Human Development
2002
Prelucrarea metalelor, cursurile de var ale Universit ii Pittsburg
2000
Seminar de specialitate asupra descoperirilor recente din domeniul model rii
curgerii în 2 faze
PUBLICA II
An, Revist , “Titlu articol”

Paul FILIP
Str.G rii, Bl.7, Ap.52
5600 Piatra-Neam
STUDII
2002 – 2006
2000 – 2002
2000

Facultatea de Automatiz ri i Calculatoare, Universitatea Politehnic
Bucure ti. Data prev zut pentru ob inerea diplomei: iulie 2006
Cursuri de preg tire la coala de Inginerie Bac u
Bacalaureat
STAGII

Vara anului 2004

Asistent de ef de proiect, Daewoo Automobile Craiova
Proiectul Zenit pentru restructurarea distribuirii automobilelor în
România
• întocmirea caietului de sarcini pentru software i hardware în
vederea unei prelucr ri informatizate
• determinarea elementelor caietului de sarcini
• organizarea i realizarea unui program de instructaj pentru
utilizatori
LIMBI STR INE

Englez
Spaniol
Român /portughez

bun cunoa tere, oral i scris
• curs intensiv de o lun în Anglia, în august 1997
• am locuit în SUA o lun , în septembrie 1998
fluent
bilingv
ACTIVIT

Junior Enterprise

I DIVERSE

Ales pre edinte al Sucursalei din Bucure ti (cifra de afaceri: 100000
USD)
• am condus sucursala
• am c utat noi clien i
Realizarea unui studiu de pia asupra între inerii sistemelor electronice
Liga Studen ilor
reprezentant al studen ilor în Consiliul de Administra ie
Asocia ii studen e ti - Am coordonat logistica i comunica iile pentru Cursa na ional
studen easc de naviga ie. Bugetul strâns de la sponsori: 10000 USD
- Membru fondator al clubului de investi ii INPG

LAURA BALICA
Str. Andrei Mure anu nr.15
Cluj-Napoca
tel.064/11 51 19
Prezentare: Peste 10 ani de experien ca responsabil cu aprovizionarea pentru mari
laboratoare farmaceutice.
EXPERIEN
REALIZ RI
• aprovizionarea sectoarelor de produc ie • am negociat execlente condi ii cu
cu ambalaje
furnizorii:
- materiale foarte bune
- livr ri prompte
- pre uri rezonabile
• aprovizionarea
departamentului
de • am creat o dubl re ea de poten ialii
marketing cu bro uri i materiale publicitare
furnizori pentru fiecare produs (peste 150)
• am c utat noi poten iali furnizori
• am colaborat la realizarea unei aplica ii
• programarea strict a aprovizion rii, computerizate pentru gestionarea stocurilor i
pentru a r spunde exigen elor lan ului de lansarea produc iei
produc ie
POSTURI OCUPATE
• Laboratoarele MSS, serviciul aprovizionare, 2004
• Laboratoarele Gerovital, asistent în serviciul de aprovizionare, 2000 – 2004
STUDII
Diplom ASE, 2000
Cursuri complementare prin stagii: gestiunea aprovizion rii, controlul calit ii, aprovizionare
LIMBI STR INE
Perfect st pânire a englezei
Germana ca limb de lucru
ACTIVIT I DIVERSE
• ca ef de grup în cadrul unei campanii locale, am strâns mai mult de 60000000 lei pentru
cercet ri în domeniul oncologic
• entomolog amator – pân acum am colec ionat i am clasificat peste 100 de specii de
fluturi

