
CURRICULUM         VITAE 

INFORMAŢII 
PERSONALE 

 Adam George Ioan 

 
 Str.9 Mai nr.18 , Bl.18/A/6  Codlea , jud.Brasov 

0268250048    0751012746        

adamgeo2007@yahoo.com  
 
 (Yahoo, skype etc)  Nume utilizator : Adamgeo 

Sexul : masculin | Data naşterii :15.04.1964| Naţionalitatea : romana  
 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ 
DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ 

  Director  

 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

    sef birou abonati-logistica  salubritate  la SC Servicii de Gospodarire Magura 
Codlei SRL str.Fabricii nr.11 ,  iunie 2013  - pana in prezent 
   sef  birou abonati-logistica la SC Servicii de gospodarire Magura Codlei SRL    
str.Fabricii nr.11  - servicii apa canal si salubritate 
  -  martie .2005  -  iunie 2013 
Inginer birou tehnic  la  SC Servicii Comunale Codlea str.Lunga nr.143 
   Servicii de apa canal si salubritate  aprilie 1999 –  martie .2005 
 Electronist ( bobinator motoare electrice ) SC Avicola Codlea 
                  octombrie  1994 – aprilie 1999 
  Inginer  birou tehnologic   I.M  Codlea  str.Rampei nr.1 
                   iulie  1992 – oct.1994    
  Tehnolog sectia Presaj    septembrie 1990 -  iulie 1992 la IM Codlea 
   Controlor calitate iunie 1986 – septembrie 1990 la IM Codlea 
  Electrician iunie 1983  - iunie 1986 la IM Codlea  

                                                
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
     Inginer mecanic  

  Universitatea din Brasov  , sectia TCM   1983 - 1989   

 



CURRICULUM         VITAE 

 Rezistenta materialelor , tehnologia constructiilor de masini unelte , 
instrumente de masura si control 
    Liceul de chimie  , profil electrotehnic   1978 – 1982   

 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE  

Limba(i) maternă(e)  Limba romana  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleza mediu mediu  mediu mediu incepator 
  

Competenţe de 
comunicare  

•bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa lucrului cu publicul. 

 
Competenţe 

organizaţionale/managerial 
   Sef birou  abonati – logistica   12 ani  
 

 
Competenţe dobândite la 

locul de muncă  
 Eliberari avize de salubritate ,  introducere date  fixe pentru programul de 
facturare abonati casnici, agenti economici , institutii publice . Cumpararea de 
piese pentru utilaje , prin SEAP.Urmarirea incasarilor pentru toti clientii .Incheierea 
de contracte de salubritate pentru persoane fizice si agenti economici . 
Rezolvarea tuturor  cererilor  din partea clientilor in termenul prevazut de lege. 
O buna colaborare cu institutiille : Agentia nationala de protectie a  mediului 
Brasov , ANRSC , ITM Brasov, Garda de Mediu Brasov 

 
Competenţe informatice  Cunoasterea programelor Microsoft Word , Excel 

Utilizarea internetului si a calculatorului. 
 

Alte competenţe  Inginer proiectant  procese tehnologice 
Controlor de calitate a produselor  la I.M Codlea  
Responsabil de mediu – certificat de absolvire din 04 .04.2012 – elaborarea 
programului de monitorizare a factorilor de mediu 
   Curs responsabil mediu – certificat de absolvire februarie 2017 

 
Permis de conducere  •Categoria  B  din 1991 

  
 

 

 


