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Testing Analyst
Practică
2011-11 până la 2012-01
NOVENSYS CORPORATION SRL, BUCURESTI
Am desfăşurat activitate în regim de practică pe postul de Testing and 2nd Level
Support Junior Analyst, unde am avut ca atribuţii:
-elaborarea de strategii de testare împreună cu echipele de analiză proiectare şi
programare;
-efectuarea testărilor tehnice şi funcţionale a aplicaţiilor;
-identificarea bug-urilor şi evidenţierea lor folosind MANTIS BUGTRACKER;
- întocmirea manualelor de administrare şi utilizare pentru aplicaţiile dezvoltate
custom.
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Inginer electronist, zi, licenţă
2010 până în prezent
Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei BUCUREŞTI
Electronică aplicată
2011
Academia Cisco prin Crystal Mind Academy Bucureşti
Diplomă de absolvire – Modul 1 CCNA (Noţiuni introductive despre reţele)
2006 - 2010
Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia
Absolvent al Colegiului „Mihail Cantacuzino” profil real, filiera matematicăinformatică intensiv limba engleză
2009
University of Cambridge
Certificate in Advanced English– Nivel C1

Limbi străine
cunoscute

Aptitudini
tehnice

Premii

Aptitudini
sociale si
organizatorice

Permis de
conducere
Hobby

Engleză – Avansat nivel C1 ;
Franceză - Mediu;
Germană - Începator;
● Deţin diplomă de absolvire – Modul 1 CCNA (Noţiuni introductive despre
reţele) din 11.2011, unde am acumulat cunoştinţe despre bazele funcţionării
protocoalelor şi serviciilor oferite de modelul OSI şi a fiecărui layer in parte.
Înţeleg modul de funcţionare a comunicaţiilor în reţele şi Internet atât la nivel fizic
cât şi la nivel software. Totodata cunosc bazele configurării interconectării
echipamentelor (routere si switchuri).
● Deţin certificare limba engleză Cambridge ESOL CAE nivel C1 din 2009.
● Am dobândit cunoştinţe de utilizare a programelor de bugtracking, MANTIS
BUGTRACKER.
● Reuşesc să utilizez cu succes programe de simulare a circuitelor TINA,
OrCAD si SPICE.
● Deţin cunoştinţe de bază în programare software C/C++, Mathlab şi
hardware Verilog, Xilinx
● Sunt capabil de a opera în programe de editare video/foto Ulead VideoStudio
şi Adobe Photoshop.
● Am cunoştinţe de bază de limbaj HTML şi administrare/design în Adobe
Dreamweaver.
● Sunt capabil să lucrez cu uşurinţă în aplicaţiile Microsoft Office (Word, Excel,
Powerpoint), obţinând nota 9.73 la examenul susţinut in vederea obţinerii
certificatului de atestare profesională în informatică.
● Am obţinut certificat de competenţe digitale, utilizator experimentat.
● Sunt capabil de a opera pe calculator şi de a rezolva probleme apărute din
cauza erorilor atât din punct de vedere al software-ului cât şi al hardware-ului.
Premiul II obţinut la simpozionul Chimia – prieten sau duşman în anul 2007 cu
scurtmetrajul cu rol informativ Ozonul-prieten sau duşman.
Premii obţinute la olimpiadele şcolare din timpul gimnaziului şi a liceului.
● Membru al echipei de organizare a festivalului naţional de teatru pentru
tineret „Primavera” ediţia 2008.
● Organizator al simpozionului naţional „IP Workshop” 2009 şi a concursului
francofon din cadrul Colegiului „Mihail Cantacuzino”, cu ocazia organizării
Summit-ului Francofoniei la Bucureşti.
● Am participat la schimbul de experienţă cu Colegiul Calgary din Canada.
● Membru activ al Asociaţiei Socio-Culturală Prahova Excelsior, unde am
participat la proiecte ce au constat în realizarea unor scurtmetraje cu rol
informativ cu urmatoarele titluri:
-Ozonul-prieten sau duşman
-Clonarea-pro şi contra
-Combustibilii
-Fractalii în cinematografie.
Categoria B, din 2009

Pasionat de domeniul automobilistic, domeniu în care mi-ar plăcea să lucrez şi
de fotografie obţinând şi diplomă pentru participarea la workshop-ul „Cultură
vizuală”.

