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Data naşterii 03.07.1986 

Educaţie şi cursuri

 Date (de la – la) 2001-2005 

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Liceul de Informatică Iaşi

 Domeniul principal sau calificarea Informatică

 Titlul educaţiei sau calificării Specialist

 Nivelul în clasificarea naţională Studii medii

 Date (de la – la) Februarie-Iunie 2004

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Euro Ed

 Domeniul principal sau calificarea Limba Engleză

 Titlul educaţiei sau calificării Certificate de cunoaştere a limbii engleze

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional

 Date (de la – la) Septembrie 2003

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Academia CISCO

 Domeniul principal sau calificarea CCNA1 Reţele

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs profesional de perfecţionare



 Date (de la – la) 2005 – până azi

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

 Domeniul principal sau calificarea Psihologie

 Titlul educaţiei sau calificării Student

 Nivelul în clasificarea naţională Studii superioare

Abilităţi şi competenţe
personale

Dobândite în decursul timpului şi a carierei,
dar neacoperite în totalitate de diplome şi

sertificate.

Limba maternă Română

Alte limbi

Engleză

 Citit Excepţional

 Scris Bun

 Vorbit Bun

Franceză

 Citit Intermediar

 Scris Intermediar

 Vorbit Intermediar

Spaniola

 Citit Intermediar

 Scris Intermediar

 Vorbit Bun

Maghiară

 Citit Intermediar

 Scris Intermediar

 Vorbit Intermediar

Abilităţi şi competenţe
sociale 

Trăind şi lucrând cu alţi oameni, în medii
multiculturale, în poziţii în care

comunicarea este importantă şi situaţii în
care lucrul în echipă este esenţia (de

exemplu(cultura, sport, proiecte), etc. .

Am preferat mereu lucru în echipă, deoarece consider că un lucru făcut în Grup este mai bun din
punct de vedere calitativ, dar şi pentru că îţi oferă opotunitatea de a cunoaşte oamenii noi. Am
participat la diverse programe naţional şi internaţional şi astfel am avut ocazia să cunosc oamenii din
toate colţurile lumii (Anglia, Columbia, Ungaria, Italia, Spania, Franţa, Japonia).
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Abilităţi şi competenţe de
organizare 

Coordonare şi administrare a resurselor
umane, proiecte şi bugete, la servici, în

activităţi voluntare sau acasă .

Am coordonat proiectul GIS “Mitropolia Moldovei şi Bucovinei” în cadrul căreia am dezvoltat o relaţie
plăcută atât cu membrii echipei cât şi cu restul persoanelor cu care am intrat în contact.

Abilităţi şi competenţe
tehnice

 Cu calculatoare, diferite tipuri de
echipamente sau maşini, etc.

Systeme Hardware: 
   - asamblare, instalare 
   - instalare reţea 

Systeme de Operare: 
   - Microsoft DOS, 
   - Microsoft Windows 9x /  XP
   - Microsoft Windows NT / 2000
Programe: 

   - Corel Draw 
   - Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, 
   - Word, PowerPoint, Excel, 
   - Internet Explorer, Netscape Navigator

Programare:
   - Visual FoxPro 
   - PASCAL, C/C++

Abilităţi şi competenţe
artistice 

Musică, literatură, desen, etc.

Câteva incercări de grafică
Câteva încercări de scriere

Alte abilităţi şi competenţe
Competences not mentioned above.

Baschet

Carnet de conducere DA, categoria B

Alte informaţii NU

Anexe NU

3


