
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE   
Nume     Musteață Paul-Ioan                        

                                           
Telefon                        021/ 317.97.51                                   
Fax     -                           
E-mail                              
Naţionalitate    Română                
Data naşterii    15.07.1989  
 

EXPERIENTA PROFESIONALĂ      
 
 
1. Perioada    01.06.2018 – prezent                  
Numele şi adresa angajatorului  Autoritatea Națională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, Lucian Blaga nr. 4, sector 3, 
Bucuresti                     

           
Tipul activităţii sau sectorul Reglementarea și monitorizarea la nivel 

central a activităților din domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice 

de activitate   
        

      Funcţia sau postul ocupat  Șef birou IT   
 
 

 Principalele activităţi şi  Configurarea calculatoarelor și a serverelor; 
Administrarea rețelelor de calculatoare si a 
bazelor de date; 

responsabilități 
  Realizarea, menţinerea în funcţiune şi 

perfecţionarea continuă a sistemului 
informatic propriu 

 
 
2. Perioada    18.01.2016 – 01.06.2018                  
Numele şi adresa angajatorului Autoritatea Națională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, , Lucian Blaga nr. 4, sector 3, 
Bucuresti          

 
            

           
Tipul activităţii sau sectorul Reglementarea și monitorizarea la nivel 

central a activităților din domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice 



de activitate   
        

      Funcţia sau postul ocupat  Analist IT     
      Principalele activităţi şi  Configurarea calculatoarelor și a serverelor; 

Administrarea rețelelor de calculatoare și a 
bazelor de date 

     responsabilităţi                                
3. Perioada    01.2015–10.2015                  
Numele şi adresa angajatorului         Management Trainee - Domo Retail S.A.              

            
Tipul activităţii sau sectorul  Comerț cu amănuntul al articolelor și 

aparatelor electrocasnice 
de activitate           

      Funcţia sau postul ocupat  Management Trainee     
      Principalele activităţi şi  Menținerea unei relații profesionale între 

sediul central si magazine. Scrierea unor 
raporte saptamanale. 

responsabilităţi    
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE            

Perioada     2011 - 2013  
Numele şi tipul instituţiei   

Masterat – Aalborg University, Danemarca 
de învăţământ şi al organiza-   

      ţiei profesionale prin care     
s-a realizat formarea profe-     
sională                        
Domeniul studiat/aptitudini  Afaceri internaționale 
ocupaţionale                   
Tipul calificării/diploma  Masterand în economie și administrarea 

afacerilor    
obţinută                       
Nivelul de clasificare a for- Master 
mei de instruire/învăţământ 
 
Perioada         2008-2011 
Numele și tipul instituției   
de invățământ și al organizației 
profesionale prin care s-a  Universitatea Româno-Americană 
realizat formarea profesională 
Domeniul studiat/aptitudini ocu- 
paționale     Economie și Afaceri internaționale 
Tipul calificării/diplomă obținută Licențiat în Științe Economice 
Nivelul de clasificare a for-  
mei de instruire/învăţământ  Licență 
 

 
 
 



Cursuri de pregătire profesională 
 

- Atestat de competențe profesionale – certificat obținut în anul 2008 privind 
dobândirea de competențe de operare pe calculator       
- University of Cambridge ESOL Examinations – certificat obținut în anul 2007 nivelul 
1 în limba engleză 
- IELTS – certificat obținut în 2011 legat de cunoștiințe de limba engleză 
- Regulating Smart Cities II: Mobility and Digital Citizenship - certificat de participare la 
un scurt training intensiv în domeniul IT, obtinut in 2018, despre provocările 
reglementarii tehnologiei actuale și inovații tehnologice curente 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENTE PERSONALE                      
   
Limba maternă    Română                  
Limbi străine cunoscute   Engleză - avansat                                         
      Franceză - elementar 
Aptitudini şi competente sociale   
  La master am participat într-o echipă 

multiculturală în mai multe proiecte. 
  În mediul actual de muncă comunic constant 

cu zeci de colegi dar și cu oameni din exterior, 
astfel comunicarea este importantă pentru o 
bună desfășurare a activității de zi cu zi.     

Aptitudini şi competente        
organizatorice                 Am fost lider de echipă în toate proiectele de 

echipă din cadrul master-ului susținut în 
Danemarca 

 
Aptitudini şi competente    Competent cu pachetul Microsoft Office 

Instalare, configurare si administrare de 
servere Windows si Linux 

tehnice                                        Cunostinte privind instalarea, configurarea şi 
administrarea serviciilor de Active Directory, 
DNS, DHCP etc. 
 Cunoştinţe privind administrarea mediilor de 
virtualizare, cunoştinţe de administrare si 
configurare reţele de calculatoare 
 

.   
Permis de conducere   Categoria B       


