Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Andrei Alexandru Panait
Cluj, Nr. 15, 800240 Galati (România)
0755 215 135
andreialexandru.panait@gmail.com
www.panaitandrei.ro
Skype andreialexandru.panait | Google Hangouts andreialexandru.panait
Sexul Masculin | Data naşterii 03/08/1993 | Naţionalitatea română

PROFILUL PERSONAL

Absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pe domeniul Cibernetică,
Statistică și Informatică Economică, și un master în Marketing și Administrarea Afacerilor,
cu excelente abilități organizaționale și de comunicare dobândite în organizațiile
nonguvernamentale.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
03/2017–Prezent

Informatician
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, Galați (România)
www.ugal.ro
Responsabilităţi principale:
▪ verificarea sistemelor de calcul şi asisgurarea intervenţiilor în cazul apariţiei problemelor hardware
şi software la nivel de catedre şi laboratoare;
▪ dezvoltare, administrare şi modernizarea mediului web al FEAA
▪ întreţinerea şi menţinerea la standardele unei buni funcţionări a platformelor online (website şi
biblioteca virtuală) cât şi actualizarea acestora;
▪ identificarea soluţiilor de promovare a FEAA;
▪ asigurarea suportului pe comunicare şi PR pentru evenimentele externe organizate de către FEAA;
▪ actualizarea informaţiilor de pe platformele facultăţii (grupuri studenţi, canale facebook şi google+);
▪ elaborează şi susţine programe interne de informare pentru studenti;
▪ construieşte şi administrează baze de date cu publicul ţintă pentru diferite anunţuri;
▪ realizează grafică pentru cărţi, reviste, postere, afişe de mari dimensiuni, fluturaşi, invitaţii, materiale
de reclamă;
▪ realizează montaje video şi spot-uri pentur diverse activităţi şi evenimente.
Tipul sau sectorul de activitate IT / Marketing / Învățământ

2013–2017

Webdesigner
Graphotek Expres, Galati (România)
www.graphotekexpres.ro
▪ creaza / modifica site-uri in WORDPRESS;
▪ muta site-urie de pe un server pe altul sau de pe un domeniu pe altul;
▪ administraza site-uri din interiorul companiei;
▪ Creeaza si modifica paginile siteului Creionul Meu / Graphotek Expres etc;
▪ Creeaza emailuri si landing page-uri pentru campaniile de marketing
▪ Actualizeaza bannerele si ofertele de pe site-ul Eurocor si siteuri partenere
▪ Propune si implementeaza solutii de optimizare a siteului pentru motoarele de cautare
▪ Realizeaza selectii asupra bazei de date de clienti, trimite emailuri folosind aplicatii specializate
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▪ Monitorizeaza campanii, elaboreaza analize si rapoarte
Tipul sau sectorul de activitate IT / Webdesign / DTP
03/2017–Prezent

Director de creație
Asociația "Proeconomica", Galati (România)
▪ realizarea strategiei de creaţie,
▪ realizarea conceptului campaniilor,
▪ integrarea textului într-o imagine unitară şi exprimarea vizuală a conceptului pentru toate tipurile de
support media cuprinse în strategică de comunicare,
▪ supervizarea acurateţii şi consecventei exprimării vizuale în toate etapele de producţie, până la
finalizare
Proiecte:
▪ feaa.ugal.ro
▪ dppd.ugal.ro
▪ es-sphere.ro
▪ owly.ro
▪ irinasusanu.ro
▪ crieonulmeu.ro
▪ graphotekexpres.ro
▪ ecotourplatform.com
▪ website "Proeconomica"
▪ aiesec.ro

11/2015–02/2017

Vice președinte
Education & Support Sphere, Galați (România)
www.es-sphere.ro
Responsabilităţi principale:
▪ Îndrumarea coordonatorilor de proiecte pentru a-şi îndeplini obiectivele proiectelor;
▪ Realizarea unor instrumente ce vor asigura ţinerea din scurt(tracking) a proiectelor;
▪ Verificarea săptămânală a statusului proiectului, dacă echipa şi-a îndeplinit task-uril conform
planificării;
▪ Realizarea raportului de evaluare a proiectului împreună cu coordonatorul proiectului, în termen de
maxim două săptămâni de la terminarea proiectului.
Tipul sau sectorul de activitate IT / Management proiecte / Resurse Umane

10/2016–04/2017

Graphic Designer
Galeria Creative Shop - Revista Explore, Galați (România)
www.exploremag.ro
▪ Dezvoltarea website-ului firmei;
▪ Mentenanta si actualizare website;
▪ Realizarea campaniilor de e-mail marketing;
▪ Creare design / simulari design pentru personalizare gamei de produse ( trofee, cupe, medalii,
etc );
▪ Realizeaza grafica pentru materiale promotionale;
▪ DTP, prepress (CorelDraw, Illustrator, Photoshop, InDesign);
▪ Pregateste documentele pentru tipar si verifica calitatea fisierelor;
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▪ Prelucrare poze produse pentru website-urile firmei;
▪ Creare banere statice pentru promovarea in mediul online a produselor firmei.
Tipul sau sectorul de activitate IT / Grafica / Webdesign / DTP
10/2012–2016

Vice Președinte Marketing
AIESEC, Galați (România)
www.aiesec.ro
Responsabilitati principale:
▪ elaborarea și implementarea strategiilor naționale de marketing atât pentru canalele clasice, cât și
pentru cele digitale;
▪ formarea a peste 400 de voluntari în cele mai bune campusuri universitare în marketingul digital,
managementul fluxului de clienți, cercetarea pieței și crearea de conținut;
▪ Crearea de strategii de comunicare și de marketing de conținut pentru canalele sociale naționale
(Facebook, Instagram, Twitter)
▪ dezvoltarea campaniilor de marketing prin e-mail;
▪ Gestionarea unei echipe diverse de creare de conținut virtual cu persoane care locuiesc în țări
precum Brazilia, Filipine, Danemarca, Pakistan etc;
▪ Dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei de extindere virtuală pentru a obține potențiali clienți
din campusurile universitare
▪ Lucrul cu peste zece agenți de publicitate și agenții diferite pentru programele de practică
profesională și de voluntariat sociale ale AIESEC.
Tipul sau sectorul de activitate IT / Marketing

03/2015–04/2016

Graphic Designer
Active Design, Galati (România)
www.activedesign.ro
Responsabilităţi principale:
▪ dezvoltare şi implementarea website-urilor pe baza unei grafice realizate anterior;
▪ dezvoltarea modulelor şi implementarea acestora pe diverse platforme;
▪ mentenanţa website-urilor;
▪ realizarea de machete grafice pentru materialele tipărite/ web;
▪ crearea de elemente de identitate vizuală;
▪ creaţie şi design pentru: print-ad, broşuri, invitaţii, flyere, prinţ de out-door, bannere, roll-up-uri, cărţi
de vizită, logo-uri, mape de prezentare şi orice alte materiale promoţionale, coordonarea activităţii
de livrare a materialelor finalizate;
▪ elaborarea layout-urilor pentru păgâni web;
Tipul sau sectorul de activitate IT / Grafica / Webdesign / DTP

03/2014–02/2015

Team Leader Graphic Design
Thecon, Galați (România)
www.thecon.ro
Responsabilităţi principale:
▪ realizarea materialelor promoţionale pentru campaniile de marketing;
▪ realizarea de noi concepte de design;
▪ crearea şi îmbunătăţirea design-urilor unor website-uri vechi;
▪ prelucarea pozelor şi pregătirea materialelor grafice pentru prezentare;
▪ realizarea unor template-uri de wordpress şi html pentru platforma themeforest.com;
▪ rebranding şi remarketing;
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▪ poziţionare pe piaţă şi plasare de imagine la diverse târguri internaţionale.
Tipul sau sectorul de activitate IT / Grafica / Webdesign / DTP
2013–2014

Webdesigner
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, Galati (România)
www.dgaspc-galati.ro
▪ reconstituirea paginii web a DGASPC Galati;
▪ dezvoltarea si implementarea platformeni noi;
▪ mentenanta si actualizarea a modulelor website-ului;
▪ migrarea continutului de pe website-ul vechi pe cel nou
Tipul sau sectorul de activitate IT / Webdesign

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2012–2016

Economist

Nivelul 5 CEC

Universitatea "Dunărea de jos", Galați (România)
www.feaa.ugal.ro
2016–Prezent

Nivelul 6 CEC

Universitatea "Dunărea de jos", Galați (România)
www.feaa.ugal.ro
2008–2012

Tehnician administrație publică

Nivelul 4 CEC

Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Galați (România)
www.cevmg.ro
2008–2012

Tehnician in administratie

Nivelul 4 CEC

Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Galati (România)
2004–2008

Nivelul 4 CEC

Școala generală nr. 12 "Miron Costin", Galați (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

C1

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

▪ bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei mele ca manager de proiecte in diverse
organizatii nonguvernamentale
▪ excelente abilitati de interactiune cu sportivii, dobandite prin activitatea de jucator profesionist de
volei

Competenţe
organizaţionale/manageriale
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proiecte de educatie non-formala
▪ bune abilitati de conducere a unei echipe, dobandite ca voluntar in cadrul AIESEC
Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

O excelentă stăpânire a suite de programe de grafică:
▪ adobe photoshop
▪ adobe illustrator
▪ adobe indesign
▪ adobe after effects
▪ adobe premier
▪ corel draw

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

Organizator:
▪ Conferinta locala de pregatire a membrilor 2013 / AIESEC
▪ Imagine Leadership 2013 / AIESEC
▪ Imagine Leadership 2014 / AIESEC
▪ Imagine Leadership 2015 / AIESEC
▪ Olymp-X 2014 / AIESEC
Delegat:
▪ Conferinta locala de pregatire a membrilor 2014 / AIESEC
▪ Conferinta locala de pregatire a membrilor 2015 / AIESEC
▪ Conferinta regionala de pregatire a membrilor 2014 / AIESEC
▪ Conferinta regionala de pregatire a membrilor 2015 / AIESEC
▪ Forumul de leadership al tineretului românesc 2014 / AIESEC
▪ Forumul de leadership al tineretului românesc 2015 / AIESEC
▪ Mentorat si instrumente pentru tinerii interprinzatori / PTI
▪ Buzz Camp 2013
▪ Risc in economica europeana 2015 / FEAA
▪ Risc in economica europeana 2016 / FEAA
▪ Olymp-x 2013 / AIESEC
SPEAKER:
▪ Open Hub - Trendurile anului 2014 in materie de Webdesign
▪ Conferinta locala de pregatire a membrilor 2013 / AIESEC
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▪ Locul I Targul National al Intreprinderilor Simulate / Simpract
▪ Locul III Sesiunea Stiintifica a studentilor / FEAA
▪ Premiul pentru cea mai mare crestere a studentilor recrutati - Romanian Youth leadership Forum /
AIESEC
▪ Premiul pentru cele mai multe proiecte dezvoltate / AIESEC
▪ Diploma de participare / Buzz Camp
▪ Diploma de recunoastere - Plantam Fapte Bune / CEVMG
▪ Locul I Etapa Judeteana de Volei / CEVMG
▪ Locul II Etapa Judeteana de Handbal / Scoala nr. 12
▪ Premiul I sectiunea "Pagina Web" - Firma de exercitiu / CEVMG
▪ Premiul II sectiunea "Amenajare stand" - Firma de exercitiu
▪ Premiul III sectiunea "Cea mai buna prezentare" - Firma de exercitiu / CEVMG
▪ Locul III - LSG Olymp-X, sectia Volei

Proiecte

▪ YESS Junior Galati 2016 / Es-Sphere
▪ YESS Junior Tecuci 2016 / Es-Sphere
▪ YESS Junior Balti, Republica Moldova 2016 / Es-Sphere
▪ Semimaraton 2014, cauza Grow / AIESEC
▪ Semimaraton 2016, cauza #IesInComunitate / Es-Sphere

Cursuri
Referinţe
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