CURRICULUM VITAE
Nume:

DANIEL

Prenume:

MEȘTERU

Data nașterii: 02/10/1988
Număr de telefon: 0767 301 575
Skype: daniel.mesteru

PROFIL



Adresă:

Str. Frunzei, nr. 19, Sibiu,
România

Adresă e-mail:

daniel.mesteru@gmail.com

Adresă web:

http://danielmesteru.com

LinkedIn:

http://lnked.in/mdan

Permis de conducere: Categoria B Twitter:

http://twitter.com/mdan_

Obiectiv profesional
Doresc să îmi continui activitatea într-un domeniu în care să pot îmbina experiența acumulată până în prezent,
cu dobândirea de noi abilități care să aducă plus-valoare companiei și ma ajute să evoluez atât din punct de
vedere profesional cât și personal.



EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Banca Comercială Manager de Produs Non-Credit, Divizia Comercială
06/2013 - prezent
Carpatica
Sibiu Am contribuit la dezvoltarea de noi caracteristici pentru produsele și serviciile de tip
non-credit, la coordonarea proiectelor derivate din cerințele clienților (diverse
implementări) sau ale furnizorilor (dezvoltări punctuale, reglementări).
Menținere relații cu partenerii externi (contracte, negocieri, supervizare, etc.);
De nire concepte și speci cații pentru noi produse și servicii;
Adaptare / dezvoltare / testare / implementare funcționalități Internet și Mobile
Banking;
Implementarea de noi funcționalități / caracteristici în rețeaua de acceptare a
cardurilor și administrare a serviciilor existente conform cu cerințele din piață și
reglementările Visa /MasterCard;
Coordonarea etapelor de testare aferente dezvoltărilor aduse sistemului de emitere
și acceptare carduri.
Banca Comercială
Carpatica
Sibiu

Manager de Produs

11/2011 – 06/2013

În cadrul acestei poziții am coordonat și am participat la implementarea
diverselor proiecte de dezvoltare online a Bancii:
Analizarea și dezvoltarea de noi funcționalități ale website-urilor Băncii și
administrarea site-urilor web ale Băncii;
Veri carea periodică a funcționalităţii corecte a site-urilor și platformelor digitale,
rezolvarea punctuală a problemelor întâlnite;
Elaborarea și plani carea activităților necesare dezvoltării și exploatării canalelor
online de prezență a Băncii;
Realizarea de rapoarte, situații și analize privind activitatea și e ciența website-urilor
Băncii și a celor a liate;
Managementul informaților generate de funcționalitățile website-urilor;
De nirea și documentarea uxului activității asociate funcționării, actualizării și
utilizării website-urilor Băncii.



EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Business Travel &
Conferences

Consultant Online Marketing și Social Media

09/2013 – 12/2015

Am fost responsabil de stabilirea unei strategii de marketing online pentru afacerile din
portofoliu, adaptată în același timp bugetului disponibil. Am conceput, împreuna cu
- Hotel Fântânița
clientul, o strategie de promovare online eficientă și m-am ocupat de întreținerea
Haiducului imaginii brandului pe rețelele sociale.
- Leader Hotel
Consulting

MDesign
Sibiu



Web Developer

01/2009 – 01/2013

În aceasta perioadă am dezvoltat și implementat diverse proiecte online pentru clienti,
din faza de analiză până la faza de lansare și post-producție. Am asigurat servicii de
web design și development, strategie de management de conținut, optimizare pentru
motoare de căutare, servicii de branding și identitate vizuală.

FORMARE EDUCAȚIONALĂ
Universitatea
Lucian Blaga
Sibiu

Grup Școlar
Constantin
Brâncoveanu
Horezu



Analiza și evaluarea a prezenței online existente;
Analiza grupului țintă, pro lului de business, a concurenței, etc.;
Stabilirea obiectivelor și a mixului de promovare online (mediile, metodele și
strategia de promovare și comunicare);
Dezvoltare site-uri, atat ca design cât și funcționalități; realizare conținut, texte de
vanzare și newslettere, realizare și transmitere campanii e-mail;
Optimizare pentru motoare de căutare, creare pro luri sociale, monitorizare
activitate

Ingineria Mediului

2007 – 2011

În cadrul acestei specializări, am abordat problematica actuală de cunoaştere a
mediului şi de necesitate a unei gestiuni integrative a acestuia, în scopul dezvoltării
durabile și a sustenabilității.

Ecologie și protecția mediului

2003 – 2007

În cadrul acestei specializări, am studiat modul în care societățile umane actuale pot
face față schimbărilor globale, degradării ecosistemelor și resurselor limitate.

CERTIFICĂRI
o Manager de Proiect
Curs Management de Proiect
o European Business Competence Licence (EBC*L)

2012
2013

Cunoștințe de bază în domeniul economic
o European Business Competence Licence (EBC*L)
Plani care economică /realizare business plan. Am studiat elementele economice
necesare pentru participarea activă la procesele de planificare şi de adoptare a
deciziilor în cadrul unei companii - cu aplicarea principiilor economice.

2013



CERTIFICĂRI
o Certi cat de competenţă lingvistică - limba engleză
o Certificat de competențe antreprenoriale - curs competențe

2011
2012

antreprenoriale și leadership



PROIECTE IMPLEMENTATE
o Carpatica Mobile Token

2012

Am fost implicat în dezvoltarea aplicației de tip token mobil. este o aplicație destinată
clienților deținători de telefoane mobile și smartphone-uri. Aplicația funcționează ca un
dispozitiv de autenti care pentru platforma de Internet Banking a băncii. Asigură
serviciul de autenti care într-un mod sigur și rapid, oferind în același timp ușurință în
folosire și reprezentând o alternativa viabilă a token-urilor zice.

o Internet Banking Mobile

2013

Serviciul de Internet Banking Mobile oferit de către Carpatica funcționează ca o
interfață mobilă pentru platforma de Internet Banking, dedicată și optimizată
exclusiv pentru dispozitive mobile.
Interfața mobilă functionează independent de dispozitiv și practic detectează rezoluția de
pe care este accesată și adaptează layout-ul corespunzător, în vederea unei experiențe
de vizualizare și utilizare optime.
o Lansare website nou - www.carpatica.ro

2015

Am coordonat plani carea, dezvoltarea și lansarea noului website al Băncii,
www.carpatica.ro
o Management de proiect pentru o pensiune turistică în
mediul rural - finanțare europeană

2010

Turismul și ospitalitatea reprezintă modele de afaceri care cresc de la an la an. Pentru a
avea succes în acest domeniu, calitatea serviciilor este crucială.
Scopul proiectului a fost construcția și administrarea unei structuri de cazare, cu
menținerea unui echilibru între arhitectura tradițională, servicii de calitate, angajarea de
personal local și așteptările turiștilor.



REALIZĂRI
Planificarea, coordonarea și lansarea noului website al băncii: www.carpatica.ro
Implementarea unei aplicații de localizare a sucursalelor și a ATM-urilor Băncii Comerciale Carpatica
Design și implementare a platformei interne de știri a Băncii Comerciale Carpatica - CarpaticaNews
Dezvoltarea și implementarea unei platforme de anunțuri, utilizată de către bancă pentru vânzarea de
imobile: https://www.carpatica.ro/vanzari-imobile/
Analiză și optimizare pentru website-urile Băncii
Copywriting și publicare de conținut pentru website-urile Băncii



ABILITĂȚI

Personale

Dezvoltare web

Tehnice

Microsoft



Atenție la
detalii



Abilități de
comunicare





Relații
interumane

Windows &
Linux OS



E-commerce



HTML5



Web Design



CSS3



UX/UI



WordPress



Photoshop



Joomla



Illustrator



InDesign



Engleză

Profesional

Franceză

Limitat

Spaniolă

Elementar

Retail Banking



Online Banking



Business
Development



Client services



Of ce

Analytics



Search
Console



Social Media



AdWords



SEO




Facebook
Ads







Creativitate

Content

Management
Marketing Online

Computer skills

Altruist

Limbi străine

Profesionale

HOBBY-URI ȘI TIMP LIBER



Y









Board Games

Muzica

Călătoriile

Fotografia

Sportul

Fashion



PUNCTE FORTE

product management
online marketing

project management

digital

web design

content management
wordpress

HTML5

SEO
CSS3

UX

web analytics

web applications

