Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Baltă Răzvan-Adrian
Nr.134, 307376 Carani (România)
0744962958
razvan@ligaac.ro; razvan_cip@anosr.ro
Sexul Masculin | Data naşterii 22/02/1993 | Naţionalitatea română

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Vicepreședinte Proiecte ANOSR

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
17/03/2015–Prezent

Student Evaluator Extern
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), București (România)
- acreditat pentru evaluare externă a instituților de învățământ superior;
- lucru în echipă cu un grup diversificat de oameni;
- cunoaștere sistemului universitare în profunzime.

28/10/2014–Prezent

Coordonator Gala Profesorului Bologna
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), București (România)
- coordonarea unei echipe pe plan național;
- realizarea de training-uri pentru studenți evaluatori din 6 centre universitare din România;
- realizarea unei strategii de desfășurare a evenimentului.

22/09/2014–Prezent

Coordonator Departament Vânzări
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Timișoara (România)
- coordonarea unei echipe;
- membru al unui birou de conducere;
- crearea unei strategii pe termen scurt și mediu;
- atragerea de fonduri din diverse linii de finațare.

02/08/2014–Prezent

Comisar Implementare Proiecte
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), București (România)
- scriere de proiecte de finanțare;
- consultanță financiară;
- lucru în echipă.

01/11/2013–29/07/2014

Coordonator Departament Fundraising, International Student Week in Timisoara
(ISWinT)
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Timișoara (România)
- coordonarea unei echipe;
- crearea unei strategii;
- stablirea diverselor parteneriate.
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01/10/2013–29/11/2013

Baltă Răzvan-Adrian

Coordonator Balul Electro
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Timișoara (România)
- coordonarea unei echipe;
- conceperea și realizarea structuri evenimentului;
- stablirea diverselor parteneriate.

01/11/2012–21/09/2014

Membru al Departamentului Vânzări
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Timișoara (România)
- realizarea de parteneriate în cadrul evenimentelor / proiectelor;
- lucru în echipă.

01/06/2011–30/11/2011

Operator interviuri
Eurodata Management, Timișoara (România)
- studiu de piață asupra publicului țintă;
- promovare de produse;
- lucru în echipă.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/11/2012–Prezent

Licență (în curs)

Nivelul 7 CEC

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Timișoara (România)
- perfecționarea limbajului de programare
- intărirea bazelor fizicii
- matematici
15/09/2008–15/06/2012

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul 6 CEC

Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon", Timișoara (România)
-Matematică
-Informatică
-Limba Engleză
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

B2

B2

SCRIERE

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

A2

A2

Certificat de competențe
Atestat profesional

franceză

A2

A2

A2

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

Competenţe de comunicare

- o bună capacitate de comunicare și relaționare, dobândite pe parcursul proiectelor realizate;
- o bună capacitate de a reacționa cu calm și promt în situațiile critice;
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- o bună capacitate de coordonare și îndrumare a unei echipe în cadrul evenimentelor sau proiectelor
realizate.
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

- spirit organizatoric, dobândit în cadrul proiectelor la care am participat;
- o bună viziune de ansamblu, dobândite din postura de coordonator al diverselor proiecte sau
evenimente.
Atestat de Competențe Digitale
Certificat de Competențe Profesionale
- o bună stapânire a limbajelor de programare (C, C++, HTML, C#);
- o bună stapânire a programelor de lucru (Microsoft Office, Adobe Muse, Mathematica, Pyton,
Geogebra, Visual Studio);
- dezvoltare de aplicații pe platforma linux.

Alte competenţe

- responsabil
- o viziune realistă și de ansamblu
- comunicativ
- dedicat

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Hobby-uri
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Fotbal, Darts, Ciclism, Înot
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