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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Computer programmer

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

18/04/2016–Prezent Computer programmer
VW-Design
Str. Nuferilor, nr. 15, 905700 Navodari (România) 
www.vw-design.ro ( nu mai este in functiune ) 

- lucrez i ofer suport la mai multe proiecte deodată.ș

- în permanen ă, să îmbunătă esc activitatea i sistemul site-ului web.ț ț ș

- creez de site-uri web captivante i func ionale pe diferite platforme.ș ț

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

08/06/2017–13/10/2017 Computing professional
MSL SHIP REPAIR MAINTENANCE SRL
Str. Lacului, nr. 14 C, 905700 Navodari (România) 
rulm.ro, bearings-romania.eu 

- în permanen ă, îmbunătă esc activitatea i sistemul site-ului web.ț ț ș

- dezvoltare front-end, cât şi back-end.

- optimizare cod.

- design site web.

Tipul sau sectorul de activitate Transporturi şi depozitare 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/2016–Prezent Diploma de absolvire, profil: Matematica - Informatica Nivelul 6 CEC

Liceul Teoretic "George Calinescu"
Strada Dobrilă Eugeniu 6, 900494 Constanta (România) 
www.georgecalinescu.ro 

Competente generale:

- limba romana, limba engleza.

- matematica, informatica, TIC.

Competente profesionale:

- realizarea unui template unic, frumos i corespunzător afacerii.ș

- experientă în HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP, MySQL, dar şi cu CMS-uri ( WordPress, Joomla ) şi 
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framework-uri ( CodeIgniter, Laravel şi AngularJS ).

- crearea de site-uri web captivante i func ionale pe diferite platforme.ș ț

- dezvoltare front-end, cat si back-end.

Organizat, disciplinat i cu o pasiune pentru IT.ș

03/10/2016–Prezent Certificat Matematica - Informatica Nivelul 6 CEC

Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 C1 B1 B1 C2

spaniolă A2 B1 A1 A1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - bune abilitati de comunicare, dobandite in urma experientei mele ca si dezvoltator web, cand trebuia 
sa ma intalnesc cu diferiti clienti, pentru a discuta viitoarele proiecte

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- abilitati de team-leading foarte bune, datorita experientei mele ca si fondator al unei echipe de 
dezvoltatori web

Competenţe dobândite la locul de
muncă - realizarea unui template unic, frumos i corespunzător afacerii.ș

- experientă în HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP, MySQL, dar şi cu CMS-uri ( WordPress, Joomla ) şi 
framework-uri ( CodeIgniter, Laravel şi AngularJS ).
- crearea de site-uri web captivante i func ionale pe diferite platforme.ș ț
- dezvoltare front-end, cat si back-end.
- organizat, disciplinat i cu o pasiune pentru IT.ș

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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