Model de Curriculum Vitae European

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

SPÎNU FLORIN-COSTEL

Adresă

Com. Cornățelu, Sat Bolovani, Str. Ion
Bolovăneanu, nr. 257

Telefon

0728847068, 0723226318

E-mail

spânu178@yahoo.com

Naţinalitate

Română

Data naşterii

18.01.1974

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
* Perioada ( de la – pănă la )
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1996 – 2008
SC SPÎNU SRL
COMERȚ

* Perioada ( de la – pănă la )
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1 august 2008 – 31 decembrie 2020
Primăria comunei Cornățelu

ADMINISTRATOR
Gestiune activitate firmă

Administrație publică
Referent cultură
Activități socio-culturale

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
* Perioada ( de la – pănă la )
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2021 – prezent
Primăria comunei Cornățelu
Administrație publică
Viceprimar
Funcție de conducere

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada ( de la – pănă la )
* Numele tipului instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionala prin care s-a
realizat formarea profesională

1988 - 1992
Liceul ”Voievodul Mircea„

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Liceu

* Tipul calificării/diploma
obţinută

Diplomă de bacalaureat

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ

Studii medii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada ( de la – pănă la )
* Numele tipului instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionala prin care s-a
realizat formarea profesională

2000 - 2002
Liceul Agricol Nucet

* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Tehnician silvic

* Tipul calificării/diploma
obţinută

Diplomă

* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
Studii postliceale
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada ( de la – pănă la )
2009 - 2012
* Numele tipului instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionala prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Universitatea ”Spiru Haret Brașov”

Administrație publică
* Tipul calificării/diploma
obţinută
Diplomă de licență
* Nivelul de clasificare a formei
de instruire/învăţământ
Studii superioare
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite in cursul vieţii şi
carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o diplomă

Capacități manageriale

Aptitutdini şi competenţe sociale
Spirit de lucru în echipă, capacitate de
comunicare
Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Gestionarea resurse umane și financiare

Aptitudini şi competenţe tehnice
Utilizare calculator ( Excel, Word)
Permis de conducere
Da

