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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MAICAN NICOLAE EDUARD  
Adresa(e) Jianu, 4 

Slatina (Romania)  
Mobil 0743338455  

E-mail(uri) maicaneduard@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 15/11/1984 

Sex Bărbătesc  

Experienţa profesională  
 

 

Perioada 15.07.2013 - 

Funcția sau postul ocupat Analist programator / administrator 

         Activități și responsabilități 
principale 

   

- tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe de formare continuă; 
- software educaţional; 
- asigurarea comunicării electronice în ţară şi în străinătate (Internet); 
- coordonarea operaţiilor implicate de redactarea, editarea, multiplicarea oricăror publicaţii ale 
casei corpului didactic; 
- organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului; 
- realizarea bazelor de date utile desfăşurării optime a activităţii în casa corpului didactic; 

   - realizarea de demonstraţii multimedia; 

      Numele și adresa angajatorului CASA CORPULI DIDACTIC OLT 

     Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământ 

  

Perioada   15.07.2011-15.10.2011 

Funcția sau postul ocupat Inspector asigurări 

         Activită ți și responsabilități 
principale 

                   

   Administrarea și coordonarea operațiunilor de înregistrare și achitare a polițelor de asigurări generale 
și asigurări de viața; 

                  Numele și adresa angajatorului 
 
    ASTRA ASIGURĂRI  
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Tipul activită ții sau sectorul de activitat 

 

    asigurări 

Perioada 01/04/2008 → 16.09.2010 
Funcţia sau postul ocupat consiler clasa I, grad profesional asistent, tr.3 

Activităţi si responsabilităţi principale marketing - contracte 
Numele şi adresa angajatorului Primăria municipiului Slatina 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Administrație publică 

  

Perioada 10/12/2007 - 01/04/2008  
Funcţia sau postul ocupat consilier clasa I asistent, tr. 3 

Activităţi si responsabilităţi principale marketing - contracte 
Numele şi adresa angajatorului Poliția Comunitară Slatina 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Achizitii publice 

  

Perioada 10/06/2006 - 10/12/2007  
Funcţia sau postul ocupat referent asistent, clasa III, tr. 3 

Activităţi si responsabilităţi principale marketing - contracte 
Numele şi adresa angajatorului Poliția Comunitară Slatina 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Achizitii publice 

  

Perioada 10/10/2005 - 10/04/2006  
Funcţia sau postul ocupat casier  

Numele şi adresa angajatorului 
 

Poliția Comunitară Slatina 
 

                                                     
                                                  Perioada 

                        Functia sau postul ocupat 
                Numele și adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
2006 – 2009  
Administrator (Manager)  
S.C. EDUARD SRL 
Comerț - vânzări 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2007 - 2009  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

Drept comunitar 
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dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea ”Spiru Haret”  - Facultatea de Drept și Administrație Publică București 

  

Perioada 2003 - 2007  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea ” Spiru Haret ” -  Facultatea de Drept și Administrație Publică București 

  

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

2011 (320 ore) 
Certificat de calificare profesională 
Lucrător comercial 
 
 
SC Clio 54 SRL Slatina 
 
 

Perioada 2010 ( 100 ore)  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Inspector resurse umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC Clio 54 SRL Slatina 

  

Perioada 2009  ( 120 ore) 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul sistemelor de securitate și sănătate în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCMP Europroject Slatina 

  

Perioada 2009  ( 120 ore) 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

Manager al sistemelor de management de mediu 
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dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCMP Europroject Slatina 

  

Perioada 2007  ( 56 ore) 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCMP Europroject Slatina 

  

Perioada 2007  (120 ore) 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Manager în sistemele de management al calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCMP Europroject Slatina 

  

Perioada 2007  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Program de perfecționare ” Achiziții publice - noutăți legislative” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Perform center 

  

Perioada 2003  ( 3 luni) 
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Operator calculator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Olt 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
 

Limba maternă Română 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă 
O bună capacitate de comunicare 
Rezistență mare la stres. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Am capacitatea de a desfășura activități într-un context reglementat și atitudine pozitivă față de idei 
noi 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™); Internet. 

  

Permis de conducere B  


