
engleză 

COMPREHENSIUNE ORALĂ C2  CITIT C2  SCRIS C2  

EXPRIMARE SCRISĂ C2  CONVERSAȚIE C2  

DESPRE MINE

Numele meu este Ștefan Tudor Cataramă. Sunt student in anul II la Facultatea de Business management
din cadrul Academiei de Studii Economice București. În prezent lucrez pe filiera de marketing a firmei
românești de mobila, Elvila. 1990-Prezent. Sunt pasionat de administrarea afacerilor și finanțe. 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Specialist marketing online 
Elvila [ 01/08/2020 – În curs ] 

Localitatea: București 

Țara: România 

Desfășurare serie de activitați promoționale prin care să imprim produsul sau serviciul în conștiința
consumatorilor. Obiectivul principal al acestui post de muncă este să creez o imagine pozitivă a produsului
sau serviciului și să înregistrez o creștere a vânzărilor.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Student 
Academia de Studii Economice [ 01/10/2020 – În curs ] 

Adresă: Piața Romană 6, București, 010374, 010374 București (România) 

https://www.ase.ro/ 

COMPETENȚE LINGVISTICE 

Limbă(i) maternă(e): 

română 

Altă limbă (Alte limbi): 

Ștefan Tudor Cataramă 

Cetățenie: română  

 

Data nașterii: 28/09/2001  

Gen: Masculin  

 

 

 

 

(+40) 766337770 

E-mail: strfancatarama@gmail.com 

Whatsapp Messenger : . 

Instagram : https://www.instagram.com/stefan_catarama/ 

Adresă: F3QV+2V, Strada Siriului 74 - 76, București 014352, 014354 București (România) 
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Permis de conducere: AM

Permis de conducere: B1

Permis de conducere: B

COMPETENȚE DIGITALE 

Navigare Internet /  Social Media /  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) /
Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar /  Microsoft PowerPoint /  buna utilizare a
retelelor de socializare /  Microsoft Word /  Microsoft office word /  Microsoft Excel /  Microsoft Word
Microsoft Excel Power Point /  Zoom /  Microsoft Office /  facebook page /  Google Drive /  Skype 

PERMIS DE CONDUCERE 

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE 

Pentru a fii un leader adevarat, este nevoie de anumite abilitati si calitati precum: 

Abilitatea de a comunica usor cu cei din jurul tau
Onestitatea fata de comunitatea din care faci parte
Intuitia – in special in momentele in care trebuie luate decizii cu impact mare
Creativitatea – pentru gestionarea situatiilor nemaintalnite
Increderea si siguranta in propriile puteri
Increderea in oamenii din jurul tau

 

HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES 

Sunt pasionat de: 

Mașini
Formula 1
Gastronomie
Tennis
Squash
Wakeboard
Înot
Surfing
Jogging
Animale
Design interior
Arhitectură
Artă
Muzică
Instrumente muzicale: pian, saxofon, percuție
Îmi place să călătoresc
Să rezolv puzzle-uri 
Să joc șah 
Urmăresc ultimele evoluții tehnologice: dezvoltarea a eFuels, energie regenerabilă, inteligentă
artificială, mașini electrice. 
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VOLUNTARIAT 

Voluntariat Adăpost Căței 

[ Association Red Panda - adoption center Iubirrre, 14/05/2015 – 14/06/2015 ] 

Sa fii voluntar inseamna sa oferi timpul, energia si abilitatile tale unei organizatii caritabile, fara a avea
asteptari financiare. Am petrecut o luna alături de căței care aveau nevoie de o familie care sa îi aprecieze si
iubească. Am învățat ce înseamnă teamwork, am lucrat la abilitățile mele de comunicare si management,
întâlnind oameni care sunt pasionați si dedicați care mi-au oferit o experiența de neuitat.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Exemple: 

Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, pe care am dobandit-o in realizarea unui proiect care a trebuit cu
1 săptămână înainte de deadline-ul stabilit.

Proactivitatea, dobandita in perioada in care am fost angajat in cadrul companiei Elvila, cand mi-am dorit sa
învăț cat mai multe despre crearea unei aplicatii mobile.

Adaptabilitate si flexibilitate – in cadrul unui eveniment care se finaliza cu sustinerea unei prezentari, am fost
informat ca am la dispozitie doar 5 minute pentru a prezenta esențialul, in loc de 15 minute, cum fusese stabilit
inițial.

Responsabilitate – am supravegheat o echipa de 10 copii care aveau varste cuprinse intre 5 si 10 ani intr-o
excursie organizata in jurul Bucureștiului..

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

Exemple: 

Bune abilitați de time management deprinse in urma poziției de project manager pentru 3 proiecte semestriale
completate in două săptămâni.

Gândire analitica dezvoltată în urma unui proiect nereușit în cadrul liceului Mark Twain International School
care din greșelile anterioare am putut învață și aplica pentru finalizarea proiectului anual din cadrul facultății
Academia de Studii Economice.

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

Virtual Speaking Masterclass 

[ Strada Franceza Numarul 030106 Bucharest, 25/06/2021 ] 

International Conference on Management and Information Technology 

[ 37B Calea Victoriei Sector 1, Bucharest 010 061,Bucharest, 23/02/2020 ] 

“Information Technology aims to bring together leading academic scientists, researchers and research
scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Management
and Information Technology. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers,
practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns,
practical challenges encountered and the solutions adopted in the fields of Management and Information
Technology.”
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International Conference on Economics Finance and Accounting 

[ Hotel Novotel Bucharest City Center, 23/11/2020 – 24/11/2020 ] 

“International Conference on Economics Finance and Accounting aim is to bring together innovative
academics and industrial experts in the field of Science Technology and Management to a common forum.”
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