CURRICULUM V

Date

s
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Numele, prenumele: POENARU CONSTANTIN
Data naşterii: 01 septembrie 1978
Adresa: Str. Macarie, Bl.4, Ap.34, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița
Telefon: 0734 822 232
E-mail: costin@poemedia.ro
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2011 - 2012 - Facultatea de inginerie electrică - master productică și informatică industrială
2005 - 2006 - Cisco Networking Academy - CCNA network
2005 - 2009 - Facultatea de Științe și Arte - specialitatea pedagogie muzicală
2002 - 2005 - Colegiul Pedagogic din municipiul Târgoviște, specialitatea Socio - psiho pedagogie

Experienţă

i

l

 2013-prezent - layout design, machetare material printabil – SC PANTU GRUP SRL / Administrator
SC POE PRODUCTIONS SRL – activități de consultanță în tehnologia prelucrării informației
(septembrie 2012 - prezent) / Administrator SC POEMEDIA SRL – activități de consultanță în
tehnologia prelucrării informației (2007 – septembrie 2012)
 2009-2010 - Administrator rețea IT, CAD design – SC DOCT SRL
 2008-2009 - Referent IT – aministrare mentenanță – sisteme și rețele IT Scoala de Arte ”Octav
Enigărescu” - Târgoviște
 2003-2008 - Referent IT – administrare rețele IT, grafică publicitară și de promovare,
montaj film, aplicații media – Centrul Județean de Cultură Dâmbovița
 2002-2003 - Administrator rețea - SC EX GALA
 2001-2002 - Operator imagine, montaj film – BIFF Studi
Cunoaşterea

t

l i

Excelență în gestionarea și utilizarea:
Hardware:
 hardware intern, componente periferice compatibilități (service)
 tipologii de rețele simple sau complexe (bus, inel, stea, stea extinsă, ierarhic, mesh)
 UNIX SERVER (Debian - Ubuntu, Redhat - Centos, FreeBSD ) - Routing, servere fisiere,
servere mail, servere http

Office:
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft Powerpoint
Web design:
 Adobe Dreamweaver
 Html, php-msql
 CMS & Frameworks
Layout design:
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Adobe Indesign
 Corel Draw
 Corel Photo paint
CAD design:
 Archicad
Film, multimedia:
 Adobe Premiere
 Sony Vegas
 Adobe Flash
 Sound Forge
COMPETENŢA LINGVISTICĂ

 Limba română, maternă - excelent;
 Limba engleză (scris/vorbit) - foarte bine.
 Limba franceză – mediu
Abilităţi
comunicativ, energic, responsabil, punctual, abilităţi de lucru în colectiv, spirit de iniţiativă

HOBBY-uri
lectura cotidianelor şi lectura cărţilor ştiinţifice, psihologia socială, muzică, sport, computer,
voluntariat
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i Pagini Web
ledabeautycenter.ro
ledabeautyspa.ro
teatrulmihaipopescu.ro
olimpicteam.ro
sondertransport.ro
power-top.ro
appassionato.ro
claunicauto.ro
teatrultargoviste.ro
cjcd.ro
adiapadb.ro
claunicservice.ro
vanzaribiciclete.ro
pensiune.linimpex.ro
muzee-dambovitene.ro
tonybulandra.ro
geo-sting.ro
targovistelive.ro
ilbi.ro

Portofoliu Layout

i

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița
 Târgul Meșterilor Populari - edițiile2004 -2012 (poster, flyer, banner)
 Școala Altfel (poster, flyer, banner)
 Manifestări si activitați ale instituției (print de mici și mari dimensiuni)
 Machetare publicații de specialitate dintre care cele mai importante: ”Despre lemn în
Dâmbovița”, ”Proverbe si descântece”, ”Enciclopedia Județțului Dâmbovița”
 CD-uri interactive și materiale multimedia: ”Dincolo de poarta țarinii”,
”Cultura populară, în Dâmbovița” etc.

Primăria Municipiului Târgoviște:
 Crizantema de Aur - edițiile 2005 – 2012 (poster, flyer, banner, mesh)
 Zilele Cetății Târgoviște - edițiile 2006-2012 (poster, flyer, banner, mesh)
 Festivalul Internațional de Folclor - edițiile 2005 – 2008 (poster, flyer, baner,
mesh)
 Festivalul Cultura Urbană - edițiile 2010 – 2012 (poster, flyer, banner, mesh)
Teatrul Municipal Târgoviște:
- Postere, flyere, pliante, bannere, mesh-uri de mici și mari dimensiuni pentru
manifestări și spectacole, în perioada 2006 – 2013

