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-La firma- 

Pe perioada mobilitatii am lucrat la firma WBS TRAINING A.G. timp de 90 de ore (6 ore pe zi), in 

perioada 19/06/2017-07/07/2017, avandu-i drept tutori pe Peter Haubold si Rubaya Hossain si 

mentori pe Laura Byfut si Natalie Simon. Am avut asigurate cazarea, 3 mese zilnice, transportul 

local, programul cultural, transferul de la si la aeroport si am primit bani pe stat de plata.  

In prima zi mi-au fost prezentati tutorii si organizatia de primire. Am sustinut un test practic in 

cadrul Evaluarii Initiale care mi-a verificat notiunile de specialitate. Ne-a fost prezentata sarcina 

de lucru ce a constat in crearea unui document HTML impreuna cu CSS, Javascript pentru o 

pagina tip Wikipedia cu subiect la alegere, echipa noastra decizandu-se asupra filmului 

Inception.In a doua zi, cu ajutorul tutorelui meu, am creat un prototip HTML pentru website, 

dinamizat cu Javascript. Tutorele mi-a supravegheat activitatea, m-a evaluat corespunzator si 

mi-a oferit feedback.In a treia zi, m-am familiarizat cu sintaxa, date si operatori Javascript. Am 

creat script-uri in care am testat instructiuni presentate si le-am afisat in browser. Am creat un 

script cu un mesaj de bun venit la accesarea paginii web.In a patra zi am creat o functie care 

aplica stiluri diferite pentru o pagina si un script care permite selectarea unei versiuni corecte si 

afisarea unui mesaj.In a cincea zi am creat o functie care permite afisarea coordonatelor 

cursorului mouse-ului aflat in miscare. M-am familiarizat cu evenimentele declansate de 

mouse.In a sasea zi am creat un formular de contact in care pot fi adaugate numele, adresa de 

email si comentariile unui utilizator. M-am familiarizat cu metodele clasei Array in Javascript.In 

a saptea zi am convertit date intr-un string cu toString(), getDay() si am folosit functii pentru 

sortarea unui tabel si numararea caracterelor.In a opta zi am sustinut un test practic (Evaluare 

Intermediara) si am facut un formular de contact unde introducerea datelor determina 

ingrosarea suprafetei respective. In restul zilei am continuat sa lucram in echipa la site-ul 

nostru.In a noua zi am creat un formular de login care apeleaza doua functii intr-un script si un 

formular de contact care valideaza adresa de email.In a zecea zi am folosit elementul 

FileUpload pentru a uploada fisiere cu extensii diferite. Am redimensionat si mutat ferestre. Am 

afisat data curenta intr-o pagina web. Am realizat un formular de upload care permite 

uploadarea fisierelor pe server.In a unsprezecea zi am instalat libraria JQuery si m-am 

familiarizat cu sintaxa, evenimentele si elementele acesteia. Am facut un exemplu care prin 

apelarea unei functii cu un eveniment declansat de click, permite afisarea unui banner 

animat.In a douasprezecea zi am folosit metoda innerHTML() pentru a schimba continutul unui 

website. De asemenea, am folosit metoda JQuery pentru a modifica opacitatea elementelor 

selectate.In a treisprezecea zi am creat, ca membru al unei echipe, un meniu responsiv folosind 

JavaScript si JQuery.In a paisprezecea zi, sub indrumarea tutorelui si ca membru al unei echipe, 



am creat un website dinamic, integrand elementele create in zilele precedente si creand o 

versiune a meniului pentru telefoane mobile.In a cincisprezecea zi am sustinut Evaluarea Finala. 

Am creat o galerie de imagini folosind Javascript si JQuery si am integrat-o in website si apoi am 

prezentat site-ul echipei noastre angajatilor WBS, tutorilor si profesorilor insotitori. Am semnat, 

alaturi de tutorele meu si de reprezentantul legal al organizatiei de primire certificatul Europass 

Mobility.  

Principala cerinta pe care am primit-o a fost crearea unui document HTML impreuna cu CSS, 

Javascript pentru o pagina tip Wikipedia cu subiect la alegere, echipa noastra decizandu-se 

asupra filmului Inception. Am invatat lucruri importante pe parcursul mobilitatii, cum ar fi 

cooperarea si ajutorul reciproc in cadrul echipei. Ne-am impartit pentru a fi mai productivi si 

fiecare a avut propria lui sarcina. Am invatat ca trebuie sa asculti parerea fiecarui membru al 

echipei si sa lucrati impreuna pentru a imbunatati fiecare idee. Astfel, produsul nostru final a 

reflectat munca fiecarui membru, iar efortul nostru a fost apreciat de tutore. In final, am plecat 

cu cunostinte imbogatite mai ales in ceea ce priveste limbajul Javascript. Pe parcursul 

mobilitatii mi-am dezvoltat cunostintele in ceea ce priveste crearea unui site cu ajutorul 

limbajelor HTML, CSS si Javascript. Tutorii nostri ne-au invatat notiuni esentiale si cum sa le 

aplicam intr-o pagina web pentru a o face cat mai placuta pentru utilizatori.  

 

  -In timpul liber- 

De asemenea, ce mi-a placut a fost programul cultural si vizitele desfasurate in cadrul acestuia. 

Am vizitat numeroase muzee din Dresden si am invatat despre cultura, istoria si traditiile 

orasului. Cazarea la stayINN Dresden a fost cat se poate de placuta, am avut suficient spatiu de 

desfasurare si nu au aparut probleme. Mancarea a fost buna, iar transportul local a fost placut, 

singura mea obiectie fiind distanta mare intre locul de cazare si firma, dat fiind faptul ca 

dimineata trebuia sa ne trezim devreme, la ora 7. In cadrul mobilitatii am fost uniti si deschisi ca 

si grup, astfel desfasurandu-ne activitatile cu placere. Cele mai importante lucruri pe care le-am 

invatat au fost respectul si ajutorul reciproc de care fiecare membru al grupului a dat dovada. 

Atat la munca si la cazare, cat si in cadrul programului cultural si in timpul liber, am observat 

beneficiile de a fi parte a unui grup, devenind mai sociabil si mai deschis. In cadrul programului 

cultural am facut turul Dresdei, am mers la Muzeul Igienei, Muzeul Militar, Muzeul Tehnologic, 

Gradina Botanica, Fabrica Volkswagen, Elvetia Saxona si Muzeul Grunes Gewolbe. Nu cred ca 

a fost vreun aspect negativ in ceea ce priveste mobilitatea si sunt multumit de desfasurarea 

acesteia. Sunt sigur ca lucrurille invatate in acest proiect imi vor folosi pe parcursul vietii.  

 

 



 

 


