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INFORMAŢII PERSONALE

Sergiu Daniel ZAHARIA
Aleea Câmpului Nr. 1, 331087 Hunedoara (România)
+40758428471
sergiudanielzaharia@gmail.com
https://zahariasergiu.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
10/12/2018–Prezent

Consilier IT
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Deva (România)
▪ Asistență tehnică pentru Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din Romania;
▪ Asistență tehnică și coordonarea activității centrelor de "Evaluare Națională";
▪ Asistență tehnică pentru licee și centrele de examen și evaluare;
▪ Coordonarea activității centrelor de admitere;
▪ Asistență permanentă de specialitate pentru toți utilizatorii de calculatoare din ISJ

01/07/2016–01/10/2016

Tehnician echipamente de calcul și rețele
Star Transmission, Sebeș (România)
▪ Asigurare suport tehnic pentru aplicațiile din producție
▪ Colaborare permanentă cu echipa tehnică din Germania.
▪ Participarea activă în ședințele pentru diagnosticare/îmbunătățire sistemelor
▪ Elaborarea unui ghid privind importanța integrării aplicațiilor.

01/07/2015–01/10/2015

Tehnician asigurarea calității
Star Transmission, Cugir (România)
▪ Participarea în proiecte ca SIX Sigma, Delta Lyze.
▪ Efectuarea de audituri de produs/proces/curățenie.
▪ Participarea activă în rezolvarea reclamațiilor de client/firmă.
▪ Elaborarea unui catalog cu defecte vizuale pentru o linie de producție, respectiv implementarea lui.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017–2019

Master
Universitatea Politehnică Timișoara - Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Hunedoara
(România)
Inginerie Electrică - Tehnici Informatice în Ingineria Electrică

2013–2017

Diplomă de Inginer
Universitatea Politehnică Timișoara - Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Hunedoara
(România)
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Stiinte Ingineresti Aplicate - Informatica Industriala
▪ Management al bazelor de date
▪ Inginerie Software
▪ Programare microcontrollere/PLC
2015–2017

CCNA Routing and Switching
Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Hunedoara (România)

2009–2013

Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național de Informatică "Traian Lalescu", Hunedoara (România)
Profilul: Informatică Intensiv

COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

Română

Limbile străine

Engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B1

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

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 abilități de scriere și comunicare orală - Am obținut și demonstrat aceste abilități în timpul
liceului și a facultății
▪ Vorbirea în public, bune abilități de prezentare - Am demonstrat aceste abilități cu ocazia
simpozioanelor și a conferintelor studențești, atât naționale cât și internaționale

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ leadership – am condus de-a lungul timpului diverse echipe de studenți cu ocazia diverselor
proiecte și activități interprinse, rezultatele fiind întotdeauna satisfăcătoare.
▪ Atentia la detalii
▪ Perseverenta
▪ Responsabilitate – membru de comisie în examenele naționale
▪ Adaptabilitate

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Certificat ECDL dobândit în anul 2013

Limbaje de programare:
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▪ cunostinte bune în C# - lucrarea de diplomă a constat intr-o aplicație dezvoltată cu ajutorul
limbajului de programare C# utilizând tehnologia ASP.NET.
- dezvoltarea unei aplicații pentru monitorizarea absențelor pe unități de
învățământ la nivel de județ în cadrul ISJ Hunedoara.
- alte proiecte pe care le-am prezentat cu ocazia
simpozioanelor/conferințelor studențești.
▪ cunostinte bune în C/C++, Python – lucrarea de disertație a constat în dezvoltarea unui sistem de
control vocal al echipamentelor electrice, partea de programare fiind realizată cu ajutorul limbajului
Python
▪ cunoștințe de bază în PHP, Javascript, CSS – am dezvoltat și administrat site-uri/forumuri pentru
diverse comunități online
▪ Baze de date: SQL – în special am folosit Microsoft SQL Server pentru diverse aplicații pentru
sistemul de operare windows, MariaDB pentru forumuri platforma phpbb.
Permis de conducere

Categoria B din 2013

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Distinctii
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Premiul I in cadrul Simpozionului Stiintific Studentesc EMING editia a VI-a, Resita, Romania (2018)
Premiul II in cadrul conferintei internationale de comunicari stiintifice studentesti, editia XX-a,
Arad, 2018
Premiul I in cadrul Simpozionului Stiintific Studentesc HD 48 STUD editia a 14-a, 2018
Premiul I in cadrul Simpozionului International BACStud 2018, Oradea
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