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Informaţii personale  

Nume / Prenume Mocanu, Valeriu  

Adresă Buzau 

  Telefon 0733.517.127    

E-mail mocanuvaleriu@gmail.com            

Blog mocanuvaleriu.blogspot.ro 
  

Naţionalitate Român 
  

Data naşterii 22.05.1968 
  

 Căsătorit, un copil 
  

Experienţa profesională  

Perioada Septembrie 2019  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematica 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Năeni 

Perioada Martie 2017 – septembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Consilier IT  

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Buzau 

Perioada ian 2017 – martie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Șomer 

Perioada ian 2012 – decembre 2016 

Funcţia sau postul ocupat Analist Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Creare si intretinere programe de gestiune baze de date 

 SC Aaylexprod SRL Buzau (abatorul de pui COCORICO) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intretinere echipamente de calcul si de productie, calculatoare industriale  

Perioada Mai 2010 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sistem informatic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intretinere retea si servere baze de date, generare de raportari si situatii statistice solicitate de 
Uniunea Notarilor din Romania 

Numele şi adresa angajatorului Infonot Systems SRL (societate administrata de Uniunea Notarilor din Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intretinere baze de date , programare aplicatii pentru administrare si utilizare informatii, sql 

  

Perioada Dec 2007 – mai 2010 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician intretinere sistem informatic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare retea de calcul si de comunicatii 

Numele şi adresa angajatorului Ursus Buzau 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Intretinere retea de calcul, sisteme de comunicatii (telefonie fixa/mobila, video conferinte, comunicatii 
prin radio si fibra optica) 

  

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Administrator de retea si baze de date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare si intretinere echipamente (calculatoare, servere, bancomate) din retelele bancii. 

Numele şi adresa angajatorului Romexterra BANK 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Informatic / bancar 
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Perioada 2003-2006 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator, inginer de sistem informatic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare sistem informatic modern, intretinere retea si baze de date, conexiuni VPN, pentru 
sucursala Buzau, si toate agentiile din judetul Buzau 

Numele şi adresa angajatorului CEC BANK 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Infomatic/bancar 

  

Perioada 2000 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Manager tehnic internet 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare departament internet. Coordonare echipa de suport tehnic, administrare servere internet, 
gestiune bugete si materiale. 

Numele şi adresa angajatorului Astral Telecom Buzau 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Operator cablu si internet /telefonie 

  

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare baze de date, administrare retea 

Numele şi adresa angajatorului Invest BANK – Banca Populara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Informatic/bancar 

  

  

Perioada 1992 -1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Instruire si evaluare elevi in domeniul informatic 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul HASDEU, Colegiul Grigore Moisil (Contactoare) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

invatamant 

  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada Septembrie 2019 – prezent 

In desfasurare Master/ Studii Postuniversitare  - Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industrială și 
Robotică Managementul si Ingineria Intreprinderilor Industriale Virtuale 

  

Calificarea / diploma obţinută Certificare Microsoft / ACTIVE DIRECTORY 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri CCNA IT Essentials predate in colaborare cu Universitatea Credis Bucuresti elevilor de la 
Colegiul Hasdeu din BUZAU 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Profesor informatica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, informatica, mecanica solidelor, pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

1987 – 1992 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica, Sectia Matematica-mecanica 

 1982-1986 Colegiul National BP Hasdeu, Buzau 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba franceza  
B1  

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Cunostintele avansate (practice si teoretice) in activitatea de suport tehnic IT, mi-au dezvoltat si pus in 
valoare abilitatile de comunicare, capacitatea de intelegere emotionala si empatie. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta buna in managementul proiectelor si experienta si succes in coordonarea si functionarea 
in echipa. Locurile de muncă mi-au permis o cunoaștere extrem de buna a orașului Buzau (cand am 
lucrat  la firma de cablu) și a tuturor localitaților județului Buzau (am implementat sistem informatic în 
64 de agenții din mediul rural, în majoritatea comunelor din județ). 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Sisteme de operare: Windows si Windows 2008 server, Linux . Programare: C++, VBA (sub 
componentele MSOffice), php/mysql 
Baze de date: Mysql, Access2016, Baze de date relationale, interogare SQL (avansat) 
Grafica: GIMP si WEB design : wordpress, php, css 
Pachetul Office: cunostinte avansate cu integrare baze de date in Word si Excel 
Retele de comunicatii: Ethernet, wireless, fibra optica, seriale, cablu / standard DOCSIS 
Administrare sisteme de acces si monitorizare 
Lucrez la un manual de ARDUINO si RaspberryPI. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Preferinte pentru muzica clasica, rock, blues; 
 Beletristica, sociologie, psihologie (recenzii pe blogul personal) 
 Dans latino si de societate 
 pasionat de fotografie si de prelucrarea imaginilor pe calculator. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Cunostinte contabile nivel mediu (contabilitate primara si legislatie) 
Îmi place sa joc tenis de câmp (nivel începator, pentru întretinere formă sportivă) si tenis de masă 
(nivel mediu) 
Imi ocup timpul liber cu excursii pe munte dar și în bucătărie, în cercul de prieteni cunoștințele din 
domeniul culinar fiind recunoscute. 

Permis de conducere B , posed autoturism.  
Am vizitat: Austria, UK,Italia, Bulgaria,Grecia 
 Cipru și Bucovina au fost ultimele și cele mai apreciate destinații turistice. 

 


