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INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

MALACU AMELIA CORNELIA
BUCURESTI
ameliacornelia@yahoo.com

Sexul femeiesc Data naşterii 26,07,1967 Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

- an. aj. programator administrator aplicatii baze de date întocmire/menținere baze de date; -

administrare sisteme informatice; - asigurare asistență,suport tehnic și procedural pentru
utilizatorii sistemelor informatice;
- gestionare raportări, programe utilitare, aplicaţii;
- întreţinere reţele locale;
- instalare, diagnosticare, testare echipamente de comunicaţie;
- activităţile specifice postului având cunoștinţe avansate despre calculatoare, sistemele de operare
Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10) şi suita Microsoft Office, cunoştinţe despre securitatea
sistemelor IT, cunoştinţe de bază despre reţelele de calculatoare.
- 06.08.2018 – technician laborator sisteme integrate de comunicații , dezvoltare și promovare web,
optimizare SEO, baze de date, C.E.C.T.I , Centrul de Excelență în Comunicații și Tehnologia
Informației , Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”
- 01.10.2017 - operator personalizare carduri la CERTSIGN
- 01.12.1992 – 26.07.2016 – an.aj.programator Serviciul Comunicații și Informatică , din cadrul
Inspectoratului de Poliție al județului Mehedinți
- 26.07.2016 – 01.08.2017 IGPR, STR.MIHAI VODA, Nr. 5 – 6, Bucuresti, am desfăşurat activităţi
pe acelaşi profil specialitatea informatică , ca ajutor an. programator asiguram suportul tehnic
pentru toți utilizatorii din rețea, furnizam asistența tehnică utilizatorilor direct sau prin telefon sau email ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticam și rezolvarea problemelor privind softwareul si hardware-ul (programele și componentele de calculator), echipamentul informatic periferic
pentru computere, rețelele, bazele de date și internetul, indrumare și sprijin în realizarea, instalarea
și intreținerea sistemelor si aplicatiilor.ca analist ajutor programator participam la elaborarea
algoritmului programelor de calculator, elaboram (scrierea, codificarea) programelor sau odulelor
de program in limbajul de programare specificat de catre programator sau inginerul de sistem,
- testarea modulelor de programe / aplicatii cu date de test sau cu date reale;
- implementarea programelor / aplicațiilor sub coordonarea programatorului sau inginerului de
sistem)
- monitorizarea pentru folosirea orecta a programelor / aplicatiilor de catre beneficiari / utilizatori,
- instruirea utilizatorilor pentru tilizarea corecta a programelor / aplicatiilor
- acordarea de asistenta utilizatorilor tunci cand situatia o impunea;
- salvarea periodica si in situatii critice a programelor si datelor de test;
- pastrarea copiilor de siguranță ale programelor / datelor salvate;
- restaurarea la nevoie a programelor datelor salvate;
- suport tehnic utilizatorilor să-și recupereze informațiile etc.
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COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute

- inteligenta, prevedere, stapinirea si utilizarea elementelor de logica
matematica si algoritmi, putere de concentrare, lucru sub presiunea
timpului, cunoaşterea sistemelor informatice si de comunicaţii ale poliţiei, a
tehnicilor specifice de lucru a reţelelor de calculatoare şi transmisii date,
spirit de observaţie, lucru individual si în echipă, promptitudine, pasiune
pentru profesie.

-

română
engleză
franceză
ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

Specificaţi limba străină

engleză

B2

Specificaţi limba străină

franceză

B2

Competenţe de comunicare

Competenţe informatice

Alte competenţe

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B2
B2
B2

A1

SCRIERE

B2
B2

- autodidact, comportament adecvat, exprimare orala si in scris,
-exigenţă, obiectivitate, spirit critic, consecvenţă, abnegatie.

- cunoștinţe avansate despre calculatoare, sistemele de o perare Microsoft
Windows (7,8,10) şi suita Microsoft Office, gestionare conținut site-uri web prelucrare, formatare și publicare conținut (text, foto, video); - editare foto și
video; - realizare de bannere web;
▪ cunoștințe foarte bune de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw,
MS Office, comunicare vizuală (compoziție, cromatică, echilibru),
creativitate, imaginație, cultură artistică, talent artistic, atenție deosebită la
detalii, capacitate de organizare, planificare, prioritizare și respectare a
termenelor de predare a lucrărilor, capacitate de lucru în condiții de stres.
▪ În timpul liber pictez, ascult muzică , citesc ,călătoresc
- experienţa dobândită în 25 de ani de activitate mă ajută să găsesc uşor
soluţii în orice problemă de specialitate
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