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INFORMAŢII PERSONALE Ionescu Lucian-Mihai  
 

 

 Câmpulung, Jud. Argeș 

 +40 735314948              

 lucianmihai.ionescu@yahoo.com 

LinkedIn ID: Lucian Ionescu 

Sexul masculin | Data naşterii 12.01.1982 | Naţionalitatea română 

 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

 

Martie 2021 - prezent 

 

 

Martie 2020 – Martie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 2014 – Martie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2019 – August 2019 

 
Subprefect al județului Argeș 
 
 

Director cancelarie Instituția Prefectului -  Județul Argeș 
▪ Coordonare cancelarie prefect în vederea îndeplinirea atribuțiilor acesteia prevăzute în Codul 

Administrativ; 

▪ Organizarea şedinţelor de lucru ale prefectului prin programarea întâlnirilor de lucru; 

▪ Îndeplinirea dispozitiilor prefectului emise către cancelarie: 

▪ Colaborare cu structurile de specialitate ale instituției prefectului și serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor, în realizarea acțiunilor dispuse de către prefect. 

 
 
Manager Tehnic zona Centru Vest 
Digital Cable Systems S.A., Conect Business Center, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, Sector 2, Cod 
020337, Bucureşti , www.akta.ro 
 

▪ Coordonare, organizare si verificare operatiuni tehnice/retea CATV, internet si telefonie, din cadrul 
sucursalei; 

▪ Coordonare, planificare, organizare și verificare a activității de întreținere și menținere a rețelelor de 
comunicații pentru o bună funcționare a lor în conformitate cu normativele tehnice în vigoare; 

▪ coordonare, planificare, organizare și verificare a activității de asigurare a service-ului în caz de avarii sau 
deranjamente; 

▪ organizeare si supraveghere directă a activității de instalare și întreținere a rețelelor de comunicații ce au 
fost alocate spre supervizare, în conformitate cu normativele tehnice in vigoare; 

▪ Coordonare a activității de constituire și actualizare a bazei tehnice de date a retelei CATV: harta zonei 
de serviciu, traseele de rețea, amplasamentele echipamentelor de rețea, inventarul etc; 

▪ Elaborarea proiectelor de modernizare, extindere si upgradare, in functie de planul general; 

▪ Asigurare a managementului echipei din subordine: planificare, organizare, coordonare a echipei cât și 
control, instruire, evaluare, motivare a acesteia. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 

 
 

Instructor/preparator  formare 

AKTA TELECOM S.A., Bd-ul Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, clădirea CONECT, etaj 4, Bucuresti 

Livrarea de sesiuni de formare în perioada practicii studenților de la Universitatea din Pitești, în 
conformitate cu programa școlară, în cadrul proiectului „PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL 
DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ȘI STUDENȚI” cofinananțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 
 

mailto:lucianmihai.ionescu@yahoo.com
http://www.akta.ro/
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Iunie 2014 – Ianuarie 2018 Formator 

Teledatanet SRL Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 140, Sector 2, Cluj Napoca, jud. Cluj 

▪ Livrarea de sesiuni de formare in domeniul telecomunicatiilor in programul CAJOC – 
POSDRU/164/2.3/S/139007 - Tehnician telecomunicatii 

▪ Stabilirea spatiilor  in care se vor sustine evaluarile initiale, livrarea programului de formare si 
evaluarile finale pentru fiecare grupa. 

▪ Stabilirea listelor cu participantii la evaluarile initiale 

▪ Mentinerea legaturii cu participantii pentru completarea dosarului personal al fiecaruia 

▪ Organizarea programului, pregatirea si adaptarea materialelor de formare, evaluarea initiala a 
cursantilor, evaluarea finala, sustinerea si livrarea programului de formare  

 

 ▪ Mentinerea legaturii cu persoana desemnata de catre ANC pentru a participa la evaluarea initiala sau la 
evaluarea finala (comisia e stabilita de catre ANC din judetul pe raza caruia se organizeaza evaluarile)  

▪ Stabilirea candidatilor admisi pentru grupele de curs. 

▪ Livrarea cursului de formare  

▪ Pregatirea subiectelor pentru evaluarea finala 

▪ Sustinerea evaluarii finale cu grupele de curs  

▪ Distribuirea certificatelor de calificare catre participatii care au reusit la examenul de evaluare finala  

▪ Sprijina expertii in vederea identificarii aspectelor din programa care ar putea fi modificate si imbunatatite 
pentru a raspunde mai bine cerintelor pietei muncii 

 
Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 

 
 

Mai 2013 – martie 2014 

 

 

 

 

 

Director gradul II 
Clubul Sportiv Muscel, B-dul. Ion Mihalache , nr. 22, Cod 115100 

▪ Conducere executiva a Clubului Sportiv Muscel 

▪ Coordonare activitate financiar – contabila in calitate de ordonator de credit 

▪ Indrumare si control asupra intregului personal salariat al Clubului Sportiv  
 

Tipul sau sectorul de activitate Sport 
 
 
 

Martie 2009 – mai 2013 Administrator de retea de calculatoare 
Digital Cable Systems SA, Conect Business Center, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, Sector 2, Cod 020337, 
Bucureşti , www.akta.ro 

▪ Administrare retea internet si telefonie din cadrul sucursalei 
 

Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 
 
 
 

Ianuarie 2006 – martie 2009 Director departament Internet 
S.C. Intex Prim S.R.L., Campulung, str. Negru Voda, nr. 111 

▪ Coordonare, organizare si verificare operatiuni tehnice/retea internet 
 
Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 
 
 
 

Ianuarie 2004 –ianuarie 2006 Tehnician echipamente de calcul si retele 
S.C. Intex Prim S.R.L., Campulung, str. Negru Voda, nr. 111 

▪ Administrare retea internet 

▪ Service retele si echipamente de calcul 

▪ Instalari servicii de internet 

 
Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 

 
 
 

http://www.akta.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
 

 

 

 
 
 

August 2000 – ianuarie 2004 Informatician 
S.C. Intex Prim S.R.L., Campulung, str. Negru Voda, nr. 111 

▪ Administrare retea internet 

▪ Service retele si echipamente de calcul 

▪ Instalari servicii de internet 

 
Tipul sau sectorul de activitate Telecomunicatii 

 

Septembrie 2020 – prezent Student master  

Universitatea din Pitești 
Facultatea de Științe Economice și Drept 
Administrație publică în contextul integrării europene 

Iunie 2017 – iulie 2017 Formator  

Training & Teaching Center  

▪ Pregatirea programului de formare 

▪ Pregatirea formarii practice 

▪ Realizarea activitatilor de formare 

▪ Evaluarea participantilor la formare 

▪ Evaluarea programului de formare  

Octombrie 2001 – Iunie 2006 Informatician 
profil: Informatica 
specializare: Informatica 

 

Universitatea Transilvania Brasov – Facultatea de Matematica si Informatica, Brasov 

▪ Bazele matematice ale sistemelor de calcul 

▪ Algoritmi si programare 

▪ Arhitectura calculatoarelor 

▪ Fundamentele algebrice ale informaticii 

▪ Baze de date 

▪ Sisteme de operare 

▪ Analiza numerica 

▪ Retele de calculatoare 

▪ Inteligenta artificiala 

▪ Inginerie soft 

▪ Informatica de gestiune 

▪ Sisteme distribuite 

▪ Web design 

Septembrie 1996 – Iunie 2000 Asistent analist programator 
profil: Informatica 
specializare: Asistent analist programator 

 

Colegiul Dinicu Golescu, Campulung, jud. Arges 
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EXPERIENȚĂ ÎN 
ADMINISTRAȚIE   

 

 
 

COMPETENȚE PERSONALE   

 
 

 
 

 

▪ Limbaje de programare: Borland Pascal, C++, Fox Pro 

▪ Sisteme de operare: Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 

▪ Algoritmica , teoria grafurilor 

▪ Word, Excel, Power Point 
 
 
 
 

Martie 2020 – Martie 2021 

 
Iunie 2008 – martie 2020 

Director cancelarie, Instituția Prefectului – Județul Argeș 
 
 

Consilier Local al Municipiului Câpulung 

 

 

Limba maternă Romana  

 
 
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B2  B2 B1  B1  B1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe interpersonale  ▪ capacitatea de a motiva și încuraja într-un mod armonios echipa din care fac parte, fie în calitate de 
coechipier, fie în calitate de lider 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

 

Permis de conducere 

▪ aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora și implementa un proiect, abilitatea de a 
coordona echipe de lucru, capacitatea de inițiativă și capacitatea de a raspunde pozitiv în situații 
de criză; 

▪ bune abilități de comunicare; 
 

▪  B 
 

 
 


