CURRICULUM VITAE



PROFIL

Adresă:

Sibiu, România

Data nașterii: 02/10/1988

Adresă e-mail:

daniel.mesteru@gmail.com

Telefon: 0767 301 575

Adresă web:

http://danielmesteru.com

Skype: daniel.mesteru

LinkedIn:

http://lnked.in/mdan http://

Twitter:

twitter.com/mdan_

Nume:

DANIEL

Prenume:

MEȘTERU

Permis de conducere: Categoria B

Obiectiv profesional
Urmăresc permanent să mă dezvolt și să îmi aduc aportul și doza de know-how 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 care ma ajute să evoluez atât din punct de vedere profesional cât și personal.



EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
09/2019 - prezent
Patria Bank S.A. Manager de Produs Non-Credit, Departament Dezvoltare Produse
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), ale furnizorilor (dezvoltări punctuale, reglementări), ale
stakeholderilor în general, precum și la dezvoltarea și exploatarea eficiente a
canalelor digitale ale Băncii.
Menținere relații cu partenerii externi (contracte, negocieri, supervizare, etc.);
De nire concepte și speci cații pentru noi produse și servicii;
Inițiere / dezvoltare / testare / implementare funcționalități Internet și Mobile
Banking;
Coordonarea etapelor de testare și implementare aferente dezvoltărilor aduse
instrumentelor de plată cu acces la distanță și a platformelor online dezvoltate atât
în regim in-house cât și cu parteneri externi (e.g. Digital Onboarding)
Patria Bank S.A.
Sibiu

Manager de Produs Non-Credit,
Dep. Management Dezvoltare Produse

05/2017 – 08/2019

Am implementat și am contribuit la implementarea diverselor proiecte de dezvoltare
online a Bancii:
Analizarea și dezvoltarea de noi funcționalități ale platformelor digitale ale Băncii
(Internet Banking Persoane Fizice & Persoane Juridice)
Veri carea periodică a funcționalităţii corecte a serviciilor digitale, rezolvarea
punctuală a problemelor întâlnite;
Elaborarea și plani carea activităților necesare dezvoltării și exploatării canalelor
online disponibile ale Băncii (Internet Banking, SMS Alert);
Realizarea de rapoarte, situații și analize privind activitatea și e ciența canalelor
online ale Băncii și a celor a liate precum și a instrumentelor de plată cu acces la
distanță;
De nirea și documentarea uxului activității asociate funcționării, actualizării și
utilizării instrumentelor de plată cu acces la distanță (formularistică client, ghiduri de
utilizare, autorizare conform reglementărilor în vigoare, etc).



EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Banca Comercială Manager de Produs Non-Credit, Divizia Comercială
06/2013 - 04/2017
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 și implementare 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 disponibile ale Băncii (Website, Internet & Mobile Banking, SMS Alert);
Realizarea de rapoarte, situații și analize privind activitatea și e ciența website-urilor
Băncii și a celor a liate precum și a utilizatorilor instrumentelor de plată cu acces la
distanță;
Managementul informaților generate de funcționalitățile website-urilor;
De nirea și documentarea uxului activității asociate funcționării, actualizării și
utilizării website-urilor Băncii.

Business Travel &
Conferences

Consultant Online Marketing și Social Media

09/2013 – 12/2015

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

MDesign
Sibiu

Analiza și evaluarea prezenței online existente;
Analiza grupului țintă, pro lului de business, a concurenței, etc.;
Stabilirea obiectivelor și a mix-ului de marketing online (mediile, metodele și
strategia de promovare și comunicare);
Dezvoltare de website-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.

Web Designer & Developer

01/2009 – 01/2013

În aceasta perioadă am dezvoltat și implementat diverse proiecte online pentru o
serie de clienti, din faza de analiză și 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



2007 – 2011

Ingineria Mediului

În cadrul acestei specializări, am abordat problematica actuală de cunoaştere a
mediului şi de necesitate a unei gestiuni integrate a acestuia, în scopul dezvoltării
durabile și a promovării sustenabilității, conceptele având impact și aplicabilitate în
principal în viața de zi cu zi asigurând deopotrivă baze solide în domeniul ingineriei
mediului.

Ecologie și protecția mediului

2003 – 2007

În cadrul acestei specializări, am studiat modul în care societățile umane actuale pot
face față schimbărilor climatice globale, degradării ecosistemelor atât din
perspectiva resurselor limitate existente cât și din perspectiva antropică.

CERTIFICĂRI
2012

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

2013

Cunoștințe de bază în domeniul economic

2013

o European Business Competence Licence (EBC*L)
Plani care economică /realizare a unui 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.



o Certi cat de competenţă lingvistică - limba engleză

2011

o Certificat de competențe antreprenoriale - curs competențe antreprenoriale și leadership

2012

PROIECTE IMPLEMENTATE
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
Analiză și optimizare pentru website-urile Băncii
Copywriting și publicare de conținut pentru website-urile Băncii
Implementare a serviciilor de InfoAlert (SMS&E-MAIL) pentru generare alerte tranzacționale
Implementare de la 0 a platformelor de Internet & Mobile Banking Persoane Fizice & Internet
Banking Persoane Juridice



PROIECTE IMPLEMENTATE
2012

o Carpatica Mobile Token
Am fost implicat și am contribuit la dezvoltarea aplicației de tip token mobil, destinată clienților
deținători de telefoane mobile și smartphone-uri, fiind utilizată la generarea de coduri de
securitate pentru autentificare/autorizare tranzactii în cadrul platformei de Internet Banking a
băncii, adresându-se atât Persoanelor Fizice cât și Persoanelor Juridice.
Efectul direct al implementării a fost creșterea gradului de utilizare al soft token față de
echivalentul token hardware, la un raport de 60/40% în favoarea soft token.

o Internet Banking Mobile

2013

Am participat la implementarea serviciului de Internet Banking Mobile oferit de către Banca
Comerciala Carpatica acest fiind construit ca o interfață mobilă pentru platforma de Internet
Banking, dedicată și optimizată exclusiv pentru dispozitive mobile, independent de dispozitivul
utilizat de către client, în vederea asigurării unei experiențe de vizualizare și utilizare optime.

2015

o Implementare & lansare website nou - www.carpatica.ro
Am coordonat plani carea, dezvoltarea și lansarea noului website al Băncii,
www.carpatica.ro, de la stabilire wireframe la proiectare design, specificații și până la go-live.
o Implementare & lansare serviciu InfoAlert - serviciu de notificări automate pentru clienți

2018

Am proiectat, dezvoltat și implementat serviciul de notificări și alerte prin SMS&E-MAIL pentru
debitări/creditări ale conturilor curente, pentru alerte aferente depozitelor la termen, pentru
alerte aferente instrumentelor de debit aflate la plata/la încasare, realizând inclusiv
componenta de business case & pricing, atât pentru Persoane Fizice cât și pentru Persoane
Juridice.
Efectul direct al implementarii noului serviciu a fost creșterea bazei de utilizatori cu minim
100% YoY, respectiv de peste 1.000% relativ la perioada de maturitate a produsului, asigurând
permanent o bază consistentă a veniturilor provenite din componenta de non-lending.
o Concept, proiectare, implementare & lansare servicii de Internet & Mobile Banking
destinate Persoanelor Fizice & Persoanelor Juridice
Am proiectat, dezvoltat și implementat în cadrul echipei dedicate de proiect lansarea unor noi
platforme de Internet & Mobile Banking Persoane Fizice (inclusiv lansarea de aplicații de
mobile banking pentru sistemele de operare iOS & Android), Internet Banking Persoane
Juridice (toate segmentele), implementare platformă PSD2.
În cadrul proiectului am fost responsabil cu integrarea tuturor modulelor necesare pentru
asigurarea unei experiențe digitale complete, totul în mai puțin de 12 luni de la inițiere.
Am fost totodată responsabil cu conceperea și implementarea planului de
utilizatorilor vechi în cadrul noilor platforme, respectiv cu evaluarea și
componentelor de pricing precum și cu planificarea de comunicare internă &
asigurarea de suport & training către toți stakeholderii impactați, acționând drept
of contact în relație cu aceste dezvoltări.

migrare al
conceperea
externă, cu
single point

2019



ABILITĂȚI

Personale

Altruism



Atenție la
detalii



Abilități de
comunicare



Relații
interumane



Tehnice

Marketing Online

Microsoft



Of ce Windows &



E-commerce



Web Design



HTML5



UX/UI



CSS3



Photoshop



WordPress



Illustrator



Woocommerce



InDesign



Content
Management



Analytics



Engleză

Profesional

Search
Console



Franceză

Limitat

Spaniolă

Elementar

Social Media



AdWords



Retail Banking



SEO




Digital Banking



Business
Development



Client services



Facebook
Ads





Linux OS

Creativitate
Dezvoltare web

Computer skills

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

