
Anexa 6 

Formular depunere candidatur� 

la alegerile studentilor pentru Consiliul Faculta�i/Senat din cadrul Universita�ii ,Ovidius" din Constanta 

Subsemnatul ALS ANALE în baza Legii 

Educatie Na�ionale nr. 1/2011, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, a Cartei Universitare �i a 

Metodologiei de organizare a alegerilor' în structurile _i func�ile de conducere ale Universit��jii 

Ovidius din Constan�a, îmi depun candidatura pentru a ocupa un loc de membru în 

AT AE LAEAAT CA NFORMATICA. 

in sprijinul acestei candidaturi precizez c�, sunt student al Universit��ii ,Ovidius" din 

Constanta. Facultatea de MAIFAAIICA iNEOPAATieA programul de 

studii 

1. Amfost/Nu am fost sanctionat (a) disciplinar _i am beneficiat/ nu am beneficiat de ridicarea 
sau radierea sanc�iunii. 

2. Am-fost/ Nu am fost sanctionät (ä) pentru înc�lcarea normelor etice 

3-Am/Nu am cazier judiciar 

Anexez prezentei candidaturi Curriculum vitae, _i fi_a candidatului în formatul regasit în 

prezenta metodologie (Anexa 9) 

Data, O02 
Semn�tura, 


Pencil



Anexa 9 

Fi_a Candidatului 

Nume si prenume: AC 

Data si anul na_terii: 

Adresa (domiciliu): 

Telefon de contact: i0ALL 
E-mail: 

Student in anul al Facult�jii de AE MATLLA IN2PhATiCAL 
din Universitatea ,.Ovidius" din Constan�a. 
Ciclul de inv���mânt:_ 

Forma de înv���mânt: ENIA-

Programul de studii de licen�� /masterat (specializarea) urmat: OLMATLA_ 

Media obfinut� la admitere (se completeaz� numai de candida�ii din anul ); 

Media obtinut� în anul I*: 
Media obtinut� în anul I*: 

*******e*************** 

Media obtinut� în anul 

Alte institutii _i programe absolvite (facultäti, colegi, etc.):_ 

Membru în organiza�ii studen�e_ti: 

Actiuni de voluntariat: 21ViM: 

Particip�ri la conferinte, concursuri, ete.: premii obtinute: PNILODE N E kABAT ,T Vu 
CAtXK 

Experienta practic� de lucru (internship, angajat): /EPNSP Cei 
ANGA JAT 

Alte competente: 

Data LL20 

Semnatura. 

se completeaz� numai de studen�ii integrali_ti în anul respectiv 


Pencil


Pencil


Pencil


Pencil


Pencil



INFORMATII PROFESIONALE 

Frontend developer Angular In prezent 

Fima Cornerstone Technologies 

Am sustinut un intørnship in cadrul acestei firme pe timpul verit 

iar la finalul internship ului am fost angajat part-time. MACES 
ANDREI Trainer pentru copii 

FRONTEND Firma S.C Pixies S.R.L 

DEVELOPER Timp de 8 luni arn fost angajat la o firma ce functiona pe bi 

denumite MindHub ce se ocupa cu instruirea copiilor de P 

domeniul intormatic. Aici am avut ocazia sa imi dezvolt abi 

de asemenea cele interpersonale 

FORMMATRPERSONALE 
Caut tot timpul sa fiu cea mal buna 
versilune a mea si sa refiect aceasta STUDII 

gandire in lucrurile pe care le fac. Im 
place sa cant la chitara si sa citesc Facultatea de Matematica si Informatica In 

carti de non-fictiune iar pasiunea 
mes coa mai mare este de departe 

In cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, profil 

programarea. Student in anil! 2 

Voluntar 

Coordonator al asociatiei CSMI 

REALIZARI Colegiul National Pedagogic .Constantin Brat 

Promotia 2020 
Am rousit obtin un job in anul 2de 

Profilul de matematica-informatica intensiv infor facutate in domeniul meude sctivitate si am 
Castigat un concuns peBcest sublect numit 
Code.Jpm. engleza 
De asemenee coordonez o asoclatie in 

cedrul fscui, CSMI 

ACTIVITATI EXTRACURICULARE 

Castigator al concursului CodeJam 

Voluntar in cadrul UOC la activitatea,O zi in FMI" si conc 

Patticipant ia concursul ESTIC 

Participant la concursul UnBreakable 

Participant la exercitiul de securitate cibernetica Cydex 
Castigator al concursului Code Jam 


