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Prezentare Echipă 

 

Așa cum spune și John Maxwell în “The 17 indisputable laws of teamwork” – 

„Munca în echipă este abilitatea de a lucra împreună pentru atingerea unui țel 

comun, acel ceva care permite oamenilor obișnuiți să realizeze lucruri 

neobișnuite”, echipa noastră s-a constituit datorită scopului comun de a ajuta și 

de a transmite cunoștințele noastre altor persoane într-un mod mult mai atractiv, 

modern și ușor de înțeles.  

Echipa SchoolModeOn este formată din cinci membri, toți cu studii superioare în 

zona tehnică, având ca domeniu de interes sfera IT. Fiecare persoană din echipă 

are un parcurs academic remarcabil prin rezultatele obținute în cadrul studiilor 

universitare și nu numai. Membrii și-au dovedit abilitățile tehnice și 

antreprenoriale prin prototiparea, implementarea și lansarea platformei 

SchoolModeOn în mai puțin de 60 de zile, punând la dispoziția tinerilor - elevi 

sau studenți - un mediu de învățare online care satisfice actualele standarde de 

specialitate. 

Studiile, experiența acumulată în domeniul IT&C și pregătirea conexă în arii 

precum psihopedagogia, limbi străine sau antreprenoriat, cumulate cu capacitatea 

de identificare a lipsurilor actuale din sistemul educațional, fac din echipa 

SchooModeOn promotorul unei noi generații de cursuri online. 

Potențialul SchoolModeOn a fost recunoscut și în cadrul programului Innovation 

Labs 2021, organizat de Asociația Calemis, unde echipa noastră a câștigat o bursă 

de 3000$ sub formă de sprijin privind inițiativa noastră. Mai multe detalii despre 

acest lucru se pot consulata accesând link-urile următoare: 

https://www.tuiasi.ro/noutati/o-echipa-de-studenti-de-la-tuiasi-lucreaza-la-o-

platforma-educationala-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-

bacalaureat/?fbclid=IwAR3Bjjo1sU5_Ut4jfUyAwuyrBf0wFX3s49mgjEGdS0Q

vJHWfdWBXDL7Hwbk 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/studentii-de-la-calculatoare-lucreaza-la-o-

platforma-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bac--

291736.html?fbclid=IwAR1XAnENzVPhZ7aqxshdy30B1TiOYfk855C37ayCO

ivpeCMC6l-8HFbHK-I#.YMxKaM_hOGI.facebook 

https://www.tuiasi.ro/noutati/o-echipa-de-studenti-de-la-tuiasi-lucreaza-la-o-platforma-educationala-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bacalaureat/?fbclid=IwAR3Bjjo1sU5_Ut4jfUyAwuyrBf0wFX3s49mgjEGdS0QvJHWfdWBXDL7Hwbk
https://www.tuiasi.ro/noutati/o-echipa-de-studenti-de-la-tuiasi-lucreaza-la-o-platforma-educationala-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bacalaureat/?fbclid=IwAR3Bjjo1sU5_Ut4jfUyAwuyrBf0wFX3s49mgjEGdS0QvJHWfdWBXDL7Hwbk
https://www.tuiasi.ro/noutati/o-echipa-de-studenti-de-la-tuiasi-lucreaza-la-o-platforma-educationala-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bacalaureat/?fbclid=IwAR3Bjjo1sU5_Ut4jfUyAwuyrBf0wFX3s49mgjEGdS0QvJHWfdWBXDL7Hwbk
https://www.tuiasi.ro/noutati/o-echipa-de-studenti-de-la-tuiasi-lucreaza-la-o-platforma-educationala-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bacalaureat/?fbclid=IwAR3Bjjo1sU5_Ut4jfUyAwuyrBf0wFX3s49mgjEGdS0QvJHWfdWBXDL7Hwbk
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/studentii-de-la-calculatoare-lucreaza-la-o-platforma-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bac--291736.html?fbclid=IwAR1XAnENzVPhZ7aqxshdy30B1TiOYfk855C37ayCOivpeCMC6l-8HFbHK-I#.YMxKaM_hOGI.facebook
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/studentii-de-la-calculatoare-lucreaza-la-o-platforma-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bac--291736.html?fbclid=IwAR1XAnENzVPhZ7aqxshdy30B1TiOYfk855C37ayCOivpeCMC6l-8HFbHK-I#.YMxKaM_hOGI.facebook
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/studentii-de-la-calculatoare-lucreaza-la-o-platforma-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bac--291736.html?fbclid=IwAR1XAnENzVPhZ7aqxshdy30B1TiOYfk855C37ayCOivpeCMC6l-8HFbHK-I#.YMxKaM_hOGI.facebook
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/studentii-de-la-calculatoare-lucreaza-la-o-platforma-pentru-pregatirea-examenelor-de-admitere-si-bac--291736.html?fbclid=IwAR1XAnENzVPhZ7aqxshdy30B1TiOYfk855C37ayCOivpeCMC6l-8HFbHK-I#.YMxKaM_hOGI.facebook


 

 

Informații utile 

Website: https://schoolmodeon.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SchoolModeOn 

Instagram: https://www.instagram.com/schoolmodeon 

Telefon: 0787 780 580 (Andrei) / 0769605693 (Alex) 

Email:  schoolmodeon@gmail.com | contact@schoolmodeon.com 

Adresă: Str. Gheorghe Doja, Nr. 6, Bl. 817, Sc. B, Et. 3, Ap. 15 

 

Proiectul SchoolModeOn 

SchoolModeOn este un proiect care își propune unirea sub același scop a tuturor 

celor implicați în actul didactic, fie că vorbim de beneficiarii direcți, sau de cei 

responsabili de calitatea actului didactic. Scopul în jurul căruia ne-am format este 

acela al îmbunătățirii procesului didactic, prin utilizarea mediilor de comunicație 

moderne.  

Mai precis, SchoolModeOn este o platformă virtuală și modernă care, prin 

mijloace adecvate statutului său, pune la dispoziția elevilor și studenților un 

mediu propice activității de învățare, furnizând materialele necesare unei 

temeinice pregătiri pentru examenele naționale, dar și pentru admiterea la 

facultate. Pe lângă conținutul verificat, diversificat și atent structurat, platforma 

SchoolModeOn dispune de toate mijloacele tehnice pentru o (auto)evaluare 

continuă și sigură, mijloace care fac din SchoolModeOn un adevarat mediu de 

antrenament pentru elevi și studenți. 

Echipa SchoolModeOn face în permanență eforturi pentru îmbunătățirea calității 

materialelor oferite, astfel comunitatea noastră este formată atât din elevi și 

studenți, cât și din reprezentați ai mediului academic preuniversitar și universitar. 

Faptul că ne bazăm mereu pe feedback-ul celor implicați în mod direct, conferă 

serviciilor noastre unicitate, iar beneficiarilor noștri siguranță, precum și 

încrederea că avându-ne aproape, parcursul lor academic va fi unul fără 

dificultăți. 

https://schoolmodeon.com/
https://www.facebook.com/SchoolModeOn
https://www.instagram.com/schoolmodeon?fbclid=IwAR1DmPCzbt1iZ_5f_ck7Oj7LJbaBt5Iw1i2hgGARfbHSXW6192Lmal8k-oA
mailto:schoolmodeon@gmail.com
mailto:contact@schoolmodeon.com


 

Obiective 

• Crearea unui mediu online, accesibil tuturor, care să ofere suportul necesar 

unei pregatiri complete pentru examenele naționale și admiterea în 

învățământul superior. 

• Îmbunătățirea actului didactic prin adoptarea metodelor moderne de învățare; 

• Combaterea abandonului scolar; 

• SchoolModeOn poate fi privită ca un prilej de îmbunătătire a actului didactic 

prin crearea unei comunități, din care să facă parte atât beneficiarii direcți, cât 

și cei implicați și responsabili de calitatea procesului educațional; 

 

Beneficiari 

Grupul țintă al acestui proiect este constituit atât din elevi și studenți cât și din 

cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar care pot utiliza 

SchoolModeOn ca mediu de învățare, respectiv ca mijloc de predare și evaluare.  

Prin materialele furnizate și calitatea acestora, SchoolModeOn reprezintă o 

adevarată alternativă pentru meditațiile particulare, promovând studiul 

individual, având ca suport avantajele unei platforme de eLearning moderne. 

Formatul flexibil implementat pentru cursuri face posibil implementarea 

procesului de predare într-un sistem secvențial și organizarea unei evaluari 

consistente și sigure. 

Există și o categorie de beneficiari indirecți formată din cei care vor să studieze 

mai în profunzime anumite aspecte din curicula scolară, acest lucru fiind posibil 

prin intermediul topicurilor facultative abordate de echipa noastră. 

Nu în ultimul rând, prin implementarea acestei platforme se aduce un plus de 

digitalizare în sistemul românesc de învățământ, punând la dispoziția elevilor 

lecțiile din programele școlare într-un format simplificat și accesibil. În acest fel 

profesorul se poate concentra doar pe explicarea conținutului, scăpând de grija 

dictării notițelor de curs.   

 



 

Analiza SWOT 

Puncte Forte Puncte Slabe 

• Conținut accesibil, simplificat și 

adaptat la noile programe școlare; 

• Platformă flexibilă și modernă; 

• Garantăm un act didactic la cele mai 

înalte standarde pe tot parcursul 

procesului de predare-învățare-

evaluare; 

• Încurajăm învățarea fără profesor; 

• Conținut verificat calitativ; Discutăm 

permanent cu profesori din toată țara, 

SchoolModeOn fiind deschis tuturor 

colaborărilor care îmbunătățesc 

calitatea serviciului oferit; 

• Punem feedback-ul elevilor pe primul 

plan și adaptăm conținutul după 

acesta; 

• Oferim suport online 7/7 tuturor 

elevilor interesați; 

• SchoolModeOn este o echipă de 

tineri, ingineri IT, apropiați mediului 

academic care cunosc actualele 

lipsuri ale sistemului de învățământ; 

• Înclinația tehnică a membrilor echipei 

SchoolModeOn, conferă eficiența în 

comunicarea internă;  

• SchoolModeOn implementează 

serviciile sale într-un circuit închis, 

accesul la conținutul platformei fiind 

condiționat de crearea unui cont de 

utilizator; 

•   Momentan promovarea se face doar 
prin pagina de Facebook, pagina de 
Instagram și E-mail; 

•   Conținutul platformei este încă în 
dezvoltare, ca urmare pot exista 
dezechilibre de imagine în această 
perioadă; 

•   Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea 
conținutului și mărirea echipei; 

•   Echipa SchoolModeOn nu dispune de o 
persoană cu bune abilități în domeniul 
design-ului grafic. 

•   Reticența cu care societatea românească 
tratează sistemele de învățare online; 

•   SchoolModeOn dispune de o echipă 
self-lead, ceea ce se reflectă negativ pe 
partea de management; 

 
 
 
 
 
 
 
  

Oportunități Pericole 

•   Crearea unui mediu online, accesibil 

tuturor, care să ofere suportul necesar 

unei pregătiri complete pentru 

examenele naționale și admiterea în 

învățământul superior. 

•   Îmbunătățirea actului didactic prin 

adoptarea metodelor moderne de 

învățare; 

•   SchoolModeOn poate fi considerată o 

platformă care aduce un flux de 

digitalizare în sistemul educațional 

românesc. 

• Probleme de ordin tehnic și de 

securitate; 

• Respingerea ideii de către 

reprezentanții direcți ai mediului 

educațional; 

• Gradul de încredere al beneficiarilor să 

fie foarte scăzut datorită concurenței 

neloiale; 

• Lipsa de resurse pentru îmbunătățirea 

calității materialelor distribuite; 

• Implicarea insuficietă a cadrelor 

didactice în eleborarea de proiecte 

educative; 



 

•   Încurajăm utilizarea  mediului online 

în dezvoltarea personala și 

profesională a tinerilor; 

•   Combaterea abandonului scolar; 

•   SchoolModeOn poate fi privită ca un 

prilej de îmbunătățire a actului 

didactic prin crearea unei comunități, 

din care sa faca parte atât beneficiarii 

direcți, cât și cei implicați și 

responsabili de calitatea actului 

didactic; 

• Dificultăți în realizarea parteneriatelor; 

• Creșterea ratei de abandon scolar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fire foarte analitică, perfecționistă și deschisă spre nou. Pasionat și implicat 

activ în activități de tineret, de voluntariat în organizații studențești, de 

aplicații ale domeniul IT&C și de zona antreprenorială. Dețin abilitatea de 

analiză și sinteză care face posibilă o adaptare ușoară în cadrul echipelor de 

lucru. Firea perfecționistă și asumarea pe deplin a sarcinilor acceptate sunt 

alte două trăsături definitorii care mă recomandă. 

 

Experiență 

02/2019 to 03/2021 
Vicepreședinte la Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, Iași 

[ 19/02/2019 – 26/02/2019 ]  

Președinte în cadrul Ligii Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, 

Iași [ 26/02/2019 – 23/02/2020 ]  

Director Departament Grafică în cadrul UNSR Iași, Uniunea Națională a 

Studenților din România [ 14/09/2019 – 14/12/2019 ] 

Membru în echipa de implementare a proiectului C.O.S.T.- Consiliere și 

Orientare pentru Studenții TUIASI Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” 

din Iași [ 14/09/2019 – 14/12/2019 ]  

Reprezentatul Studenților în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare  

[ 29/11/2019 – 06/01/2020 ]  

Programator-Ajutor, Continental Iasi, Departamentul Autonomous Mobility and 

Safety (AMD) [ 06/07/2020 – 23/12/2020 ] 

Programator, Continental Iasi, Departamentul Autonomous Mobility and Safety 

(AMD) [ 11/01/2020 – Prezent] 

Educație 

2013-2021  
Student – Absolvent Promoția 2017 - 2021 
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași  
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
Domeniul de studiu: Calculatoare si Tehnologia Informației (CTI), Specializarea 
Calculatoare. 

Domeniile de Competență 

Competențe informatice: Java, JavaScript, C/C++/C#, Python, PL/SQL, Oracle DB, 
HTML5, CSS, WordPress, Microsoft Office, kotlin, PHP. 
Competențe suplimentare: Absolvent al programului Academia de Calitate, 
organizat Universitatea Politehnica din București.  

Telefon: 
0787 780 580 
 
E-mail:  
ababeisandrei@gmail.com 

andreiababei@schoolmodeon.com 
 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/andrei
-ababei-4965a21bb/ 
 

Aptitudini 

• Specializat în zona IT&C 

• Fire analitică, perfecționistă și 
deschisă spre nou; 

• Competențe antrepenoriale; 

• Experiență în coordonarea de 
echipe; 

• Experiență în zona de tineret; 

• Empatic; 

• Inovativ; 

• Capacitatea de a furniza rezolvări 
pentru problemele complexe; 

• Abilități dezvoltate de public 
speaking; 

Limbi cunoscute 

Engleză – B2 
Germană - A2 
 

Andrei Ababei  

mailto:ababeisandrei@gmail.com
mailto:andreiababei@schoolmodeon.com
https://www.linkedin.com/in/andrei-ababei-4965a21bb/
https://www.linkedin.com/in/andrei-ababei-4965a21bb/


 

 Fiind o persoană empatică și care analizează foarte mult, mă gândesc 
la cea mai bună strategie pe care eu, dar și cei din echipa din care fac 
parte să o folosim pentru a avea cel mai bun rezultat și cea mai bună 
dezvoltare. Persoanelor pe care le am la mentorat încerc să le inspir 
încredere in ei, dar le dau și un exemplu pentru asumarea 
responsabilităților. Întâmpin schimbările cu brațele deschise, 
adaptabil la ce este necesar pentru a se rezolva o problemă. 

Experiență 

12/2017 – 04/2018 
Programator-Ajutor, Continental Iași, Departamentul Interior 
Body & Security 

04/2017 – 06/2020 
Software Developer, Continnental Iași, Departamentul Interior 
Body & Security, ulterior prin schimbarea denumirii 
departamentului în Vehicle Networking & Information 

06/2020 – prezent 
Software Developer II, Continental Iași, Departamentul Vehicle 
Networkingn & Information 

02/2019 – 02/2020 
Secretar General, Liga Studenților Facultății de Automatică și 
Calculatoare, Iași 

Education 

2014-2018  
Inginer Calculatoare și Tehnologia Informației: Facultatea de 
Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice 
„Gheorghe Asachi” 

Domeniile de competențe 

Competențe informatice: C/ANSI C, CAN, LIN, CAPL, SWATT, C++, 
C#, OOP, Python, SQL, Verilog, Android, Microsoft Office, Neural 
Networks. 
Competențe suplimentare: 

 Training de Problem Solving 
 Training de Time Management 
 Training de Public Speaking 
 Training de Presentation Skills 
 Training de Agile 

Phone: 
0751 619 225 
 
E-Mail:  
alexandru.victor.stoica@gmail.com 
 
Linkedin: 
linkedin.com/in/alexandru-victor-
stoica/ 
 

Aptitudini 

 Specializat în zona IT&C 
 Rezolvare de probleme 
 Management al timpului 
 Mentor 
 Experiență în a fi liderul unei 

echipe 
 Leading self 
 Empatic 
 Responsabil 
 Comunicare bună 
 Adaptare rapidă la schimbări 
 Asumarea responsabilității 
 Public Speaking 

Limbi cunoscute 

Engleză – B2, cu certificare CAE 
 
 

Alexandru-Victor Stoica 



 

 
Albert Einstain: ”O persoană ce nu a făcut niciodată o 

greșeală nu a învățat nimic nou”, este unul din citatele mele favorite 

ce mă caracterizează în totalitate. Fiind o persoană motivată să se 

implice și să lucreze până la realizarea scopului ales, să riște 

încercând mereu ceva nou, ceva înafara zonei sale de confort. 

Sociabilă și empatică în cadrul unei echipe și nu numai, acestea ar fi 

doar câteva din calitățile mele. 

Experiență 

06/2020 - prezent 
Programator – Developer .Net 

• Dezvoltarea unei aplicații software. 

• Utilizarea limbajelor de programare C# și PL/SQL. 

• Utilizarea modelului MVVM și a crearea unei aplicații mobile în 
Xamarin. 

• 02/2018 – 09/2020 
Voluntariat 

• Vicepreședinte, secretar,coordinator al departamentului de 
Design și voluntar în cadrul Ligii Studenților de la Automatică și 
Calculatoare, iași 

• Voluntar în cadrul asociației Puzzle OptimEast 

Educație și formare 

2017-prezent 
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Iași 

2013-2017  
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț,  
profil Matematică-Informatică 

Domeniile de competențe 

Competențe informatice: JavaScript, Java, OOP, C#, C/C++, Python,  
UML, PL/SQL, SQL, Oracle DB, MySQL, HTML5, CSS, Microsoft Office, 
WordPress, Kotlin, PHP. 
Competențe suplimentare:  
- Proiect POCU – AntreprenorIng 
- Psihopedagogie - Nivel 1 
- Participarea la conferințe organizate de Societatea Antreprenorială 

Studențească TUIași 
- Absolvent al programului Ford Driving Skills for Life 
- Absolvent al programului Academia de Calitate în cadrul  

Universității Politehnica din București 
- Competențe digitale – utilizator experimentat 
- Proiecte realizate: implementare Client CoAP ( Python ), joc RPG în 

Unity ( C# ), implementarea unei baze de date pentru o asociație 
studențească 

 

Telefon: 
0753 736 931 
 
E-Mail:  
beatris0117@yahoo.com 
beatriszaharia17@gmail.com 
 
Linkedin: 
www.linkedin.com/in/beatris-
zaharia-87a073180/ 
 

Aptitudini principale 

• Specializat în zona IT & C 

• Aptitudini artistice foarte bune 

• Adaptabil 

• Inovativ 

• Rezolvarea problemelor 
complexe 

• Empatic 

• Spirit de echipă 

• Foarte organizat 

• Responsabil 

• Cunoștințe antreprenoriale 

• Experiență în zona de tineret 

Limbi cunoscute 

Engleza – B2 

Permis conducere 

Categoria B 
 
 
 

BEATRIS ZAHARIA 

mailto:beatris0117@yahoo.com
mailto:beatriszaharia17@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/beatris-zaharia-87a073180/
http://www.linkedin.com/in/beatris-zaharia-87a073180/


Persoană motivată, determinată să își atingă scopurile, adaptându-se 
zilnic noilor provocări. Implicat în activități de voluntariat în organizații 
studențești și pasionat de domeniu IT&C. Spiritul de echipă și 
responsabilitatea sunt câteva dintre atuurile ce mă reprezintă.

Experiență

10/2019 to 03/2021
Voluntar la Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, Iași [ 
15/10/2019 – prezent] 

Educație

2015-2021 
Elev – Absolvent Promoția 2015 – 2019
Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, din Târgu-Neamț
Profil Real, filiera Matematică-Informatică

Student – Promoția 2019 – 2023
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Domeniul de studiu: Calculatoare si Tehnologia Informației (CTI).

Domeniile de Competență

Competențe informatice: Java, JavaScript, C/C++, Python, HTML5, CSS, 
WordPress, Microsoft Office, kotlin.

Competențe suplimentare: Absolvent al programului Academia de Calitate, 
organizat de Universitatea Politehnică din București.

Telefon:
0769 605 693

E-mail:
alexmihalcia2706@gmail.com
alexmihalcia@schoolmodeon.com

Aptitudini

 Specializat în zona IT&C
 Spirit de echipă;
 Experiență în zona de tineret;
 Responsabil;
 Cunoștințe antreprenoriale;
 Fire inovativă;
 Îndeplinirea obiectivele propuse;
 Management cognitiv;
 Abilități dezvoltate de public 

speaking.

Limbi cunoscute

Engleză – B2

Alex-Nicolae Mihalcia 

mailto:ababeisandrei@gmail.com
mailto:alexmihalcia@schoolmodeon.com


 

 

Persoană foarte energică, fire prietenoasă, dornică să încerce tot ceea ce 

înseamnă nou în viața de zi cu zi. Pasionat de aplicații ale domeniul IT&C. 

Implicat în activități de voluntariat în organizații studențești. Capabil de o 

adaptare ușoară în cadrul echipelor de lucru. Responsabil, sociabil și 

motivat să lucrez până la realizarea scopului ales, acestea ar fi câteva din 

calitățile mele care mă recomandă. 

 

Experiență 

10/2019 to 03/2021 
Voluntar la Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare, Iași 

[15/10/2019 – Prezent]  

Educație 

2015-2021  
Elev – Absolvent Promoția 2015-2019 
Colegiu Național “Ștefan Cel Mare” din Târgu-Neamț 
Profil Real, Filiera Matematică-Informatică 
 
Student – Promoția 2019 - 2023 
Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași  
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
Domeniul de studiu: Calculatoare si Tehnologia Informației (CTI). 

Domeniile de Competență 

Competențe informatice: Java, OOP, JavaScript, C/C++/C#, Python, Oracle DB, 
HTML5, CSS, WordPress, Microsoft Office, kotlin, React-Native, React. 
 
Competențe suplimentare:  
-  Proiecte realizate: Aplicatie IOS, Android, Web ( React-Native ) 
-  Absolvent al programului Academia de Calitate, organizat Universitatea 
Politehnica din București. 

Telefon: 
0752 367 301 
 
E-mail:  
laurversanu78@gmail.com 

laurversanu@schoolmodeon.com 
 

Aptitudini 

• Specializat în zona IT&C; 

• Cunoștințe antrepenoriale; 

• Experiență în zona de tineret; 

• Empatic; 

• Adaptabil;  

• Responsabil; 

• Inovativ; 

• Rezolvarea problemelor 
complexe; 

• Abilități dezvoltate de public 
speaking; 

Limbi cunoscute 

Engleză – B2 

Permis conducere 

Categoria B 
 

Laurențiu-Ștefan Verșanu 

mailto:laurversanu78@gmail.com
mailto:laurversanu@schoolmodeon.com

