
   
 

 

 

Curriculum vitae  
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Baranga Vasile 
Adresa Gatineau, Quebec, Canada 

Telefon -    

Fax - 

E-mail vbaranga@yahoo.com 
  

Nationalitate Romana 
  

Data naşterii 01.03.1961 
  

Sex Masculin 
  

             Experienţa profesională  

Perioada 1. Din ianuarie 2009 pana in prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat 1. Designer-Programator 
 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  
1. Realizarea desenelor de executie  pentru mobilier in functie de standardele interne , plecand de 

la desenele de arhitectura. 
2. Dupa aprobarea desenelor de catre arhitect, transpunerea acestora in desene 3D cu ajutorul  

programului Microvellum V.67 ce functioneaza pe platforma Autocad. 
3. Odata realizate desenele se aplica un <nesting> in urma caruia se obtine o lista de taiere a 

fiecarui reper component al mobilierului. 
4. Aplicand functia G-code lista respeciva se trimite la masina de taiat in coordonate 

numerice(CNC) . 

Numele şi adresa angajatorului 1.Menuiserie P.L. Architectural (www.menuiseriepl.ca) 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 1. Producerea de mobilier pentru sectorul comercial 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 – 2007 - Universitatea ,, Dunarea de Jos,, Galati (Master - Inginerie asistata de calculator) 
1981 – 1986  - Universitatea din Galati – Facultatea de Mecanica - Sectia Prelucrari Metalurgice 
 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Modelare parametrizata 3D in Mechanical Desktop 6/Intelegerea conceptului de model parametrizat, 
realizarea desenelor de executie pornind de la un model 3D. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,, Dunarea de Jos,, Galati - Facultatea de Inginerie Braila 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 -  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent  

Limba engleza A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar  

  

  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipa-imi place lucrul in echipa pentru ca iti permite schimbul de idei si alegerea solutiei 
celei mai bune pentru un produs la un moment dat. 

  

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

   O buna cunoastere a programului Microvellum V.67 si a - MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint,Outlook, etc) 

  

  

  

  

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere. 
  

Anexe Referintele pot fii furnizate la cerere. 

 


