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Data naşterii 05.04.1983

Educaţie şi cursuri

 Date (de la – la) 1994-2002

 Nume le 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) 2003-2004

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Osaka University of Foreign Studies

 Domeniul principal sau calificarea Limba Japoneză

 Titlul educaţiei sau calificării Certificate de cunoaştere a limbii engleze  nivel 1

 Nivelul în clasificarea naţională Curs pregătitor

 Date (de la – la) 2004 – până azi

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

University of Tokyo

 Domeniul principal sau calificarea Limba şi literatura japoneză

 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 Avansat

 Scris Avansat

 Vorbit Avansat

Franceză

 Citit Avansat

 Scris Avansat

 Vorbit Avansat

Japoneză

 Citit Avansat

 Scris Avansat

 Vorbit Avansat

Italiană

 Citit Avansat

 Scris Avansat

 Vorbit Avansat

Spaniolă

 Citit Avansat

 Scris Itermediar

 Vorbit Itermediar

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.

Ca student străin, care şi-a schimbat locaţia din Europa de Est în Estul Îndepărtat, am avut
oportunitatea să mă familiarizez cu oameni, obiceiuri şi locuri cu un specific complet diferit.
Locuid în căminul universităţii împreună cu studenţi din din toată lumea şi impărţind sălile de
clasă, cursurile, precum şi activităţile extraşcolare, am ajuns la concluzia că sunt capabil să
stabilesc relaţii cu diferiţi oameni în diferite situaţii şi să comunic eficient cu ei.

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.

O carte de poezie: “Pur şi simplu haiku” publicată în 2001 în Iaşi  la editura Cronica
Haiku-uri, fragmente de proză scurtă publicate în reviste literare din Iaşi ca Cronica şi
Convorbiri literare
Pictură în acuarelă, grafică pe calculator, manga la nivel amator
Interpretat rorlu Helena din “Visul unei nopţi de vară” (W. Shakespeare) în mai 2001 în echipa
de teatru a liceului.
Interpretat un rol pasager din musicalul Mamma Mia în noiembrie 2004 la Festivalul
Universităţii din Tokio
Memebru al cercului de dans al universităţii din Tokio

Alte abilităţi şi competenţe
Competences not mentioned above.

Baschet, membră în echipa liceului în toţi anii de studiu

Carnet de conducere DA, categoria B

Alte informaţii NU

Anexe NU
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