Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

Educaţie şi formare

Andrei Alexandra Madalina
Strada Teleajen,numarul 3,sector2,Bucuresti,Romania
0216424162

Mobil:

0764 040 555

www.andreimada24 @yahoo.com
Romana
24.07.1992
Feminin
Studenta a Facultatatii de Administratie si Management Public din catrul Academiei de Studii
Economice
Eleva in cadrul Colegiului Economic A.D.Xenopol
Absolventa a Scolii Generale Jose` Marti Nr 56 (
Absolventa a cursului : "Tehnici de consiliere"( decembrie 2009-ianuarie 2010)
Absolventa a cursului : "Succesul profesional"(noiembrie-decembrie 2009)
Participant la seminarul-FONDURI STRUCTURALE - oportunitati de finantare pentru autoritatile
publice locale din Romania,organizat de Primaria Sector 2,in perioada 25-27 August 2009.
Participant la Programul National: `Adoscentii renunta la fumat ` 2008-2009 program desfasurat in
cadrul Colegiului Economic A.D.Xenopol.
Participant la Concursul National de evaluare in matematica etapa 1 si 2(2007-2008) 2009 program
desfasurat in cadrul Colegiului Economic A.D.Xenopol.
Participant la Concursul Cangurul Lingvist Engleza-Germana 2008,2009 program desfasurat in cadrul
Colegiului Economic A.D.Xenopol
Participant la Programul educational Liderii Mileniului 3 si insusirea conceptelor predate in modulul 4 :
`Win-Win`(CONCEPT CENTRAL:NEGOCIEREA SI SOLUTIONAREA CONFLICTELOR) si modulul 2:
`Noi in loc de eu!:Comunicarea in echipa`
Eleva la Colegiul Economic A.D.Xenopol editia 2007-2011; in clasa a 11-a
Absolventa a Scoli Generale numarul 56 Jose Marti. (clasele I-VIII; 1999-2007))

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)

Romana

Engleza,Spaniola

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Limba

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Pot să înţeleg
punctele
esenţiale în
vorbirea standard
clară pe teme
familiare
referitoare la
activitatea
profesională,
scoală,
petrecerea
timpului liber etc.
E Pot să înţeleg
ideea principală
din multe
programe radio
sau TV pe teme
de actualitate sau
de interes
personal sau
profesional, dacă
sunt prezentate
într-o manieră
relativ clară şi
lentă.

Pot să comunic în
Pot să citesc
situaţii simple şi
texte foarte scurte
uzuale care
Pot să utilizez o
şi simple. Pot să
presupun un
serie de expresii
Pot să scriu un
găsesc anumite
schimb de
şi fraze pentru o
text simplu şi
informaţii
informaţii simplu
descriere simplă
coerent pe teme
previzibile în
şi direct pe teme
a familiei mele şi
familiare sau de
diverse materiale
şi despre activităţi
a altor persoane,
interes personal.
E
E
E
cotidiene (de ex.,
familiare. Pot să
a condiţiilor de
Pot să scriu
reclame,
particip la discuţii
viată, a studiilor şi
scrisori personale
prospecte,
foarte scurte,
a activităţii mele
descriind
meniuri, orare) şi
chiar dacă, în
profesionale
experienţe şi
pot să înţeleg
general, nu
prezente sau
impresii.
scrisori personale
înţeleg suficient
recente.
scurte şi simple.
pentru a întreţine
o conversaţie

Pot să înţeleg
expresii şi cuvinte
uzuale frecvent
întâlnite pe teme
ce au relevanţă
imediată pentru
mine personal (de
ex., informaţii
simple despre
mine şi familia
S
mea,
cumpărături, zona
unde locuiesc ,
activitatea
profesională). Pot
să înţeleg
punctele
esenţiale din
anunţuri şi
mesaje scurte,
simple şi clare.

Pot să fac faţă în
majoritatea
situaţiilor care pot
să apară în cursul
Pot să înţeleg
unei călătorii
texte redactate, în
printr-o regiune
Pot să utilizez o
principal, într-un
unde este vorbită
serie de expresii
Pot să scriu un
limbaj uzual sau
limba. Pot să
şi fraze pentru o
text simplu şi
referitor la
particip fără
descriere simplă
coerent pe teme
activitatea mea
pregătire
a familiei mele şi
familiare sau de
profesională. Pot
prealabilă la o
a altor persoane,
interes personal.
să înţeleg
S conversaţie pe S
S
a condiţiilor de
Pot să scriu
descrierea
teme familiare, de
viată, a studiilor şi
scrisori personale
evenimentelor,
interes personal
a activităţii mele
descriind
exprimarea
sau referitoare la
profesionale
experienţe şi
sentimentelor şi a
viata cotidiană
prezente sau
impresii.
urărilor din
(de ex. familie,
recente.
scrisori
petrecerea
personale.
timpului liber,
călătoriile,
activitatea
profesională şi
actualităţi)

Competente şi abilităţi sociale
Si aptitudini organizatorice

Organizator al unei expozitii de fotografii cu tema : „SUBURBANISM”
Colaborator cu Primaria Sectorului 2
Coordonator al voluntarilor Politiei Comunitare sector 2,Bucuresti.
Presedinte al Comisiei de sanatate si asistenta sociala din cadrul Parlamentului Local al Tinerilor
sector 2,Bucuresti.(editia 2009-2011)
Parlamentar ales al tinerilor din Colegiul Economic A.D.Xenopol(2ani)
Reprezentant al Avocatilor din Colegiul Economic A.D.Xenopol(toata perioada liceului)
Presedinte al Consiliului elevilor Colegiului Economic A.D.Xenopol(toata perioada liceului)
Reprezentant al clasei in Consiliul Elevilor(tota perioada liceului)
Presedinte al elevilor Scolii Generale: Jose Marti( 1 an)

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Cunostinte in operarea computerului -microsoft office.

c

Competenţe şi aptitudini artistice

Anexe

4ani de dans sportiv in cadrul Fundatiei `Pas in 2``
Certificat pentru absolvirea cursului ``Managementul si contributia fondurilor europene in
dezvoltarea durabila a Romaniei``
Diploma de excelenta a Primariei Sectorului 2 acordata in semn de recunoastere a contributiei si
implicarii deosebite in proiectele educative adresate tinerilor,initiate si desfasurate de Primaroa
Sectorului 2 impreuna cu Parlamentul Local al Tinerilor.
Diploma : acordata pentru simtul civic deosebit demonstrat in identificarea si solutionarea
problemelor tinerilor si pentru rolul deosebit avut in dezvoltarea si promovarea proiectului ``Parlamentul
Local al Tinerilor``
Diploma de absolvire a cursului : "Tehnici de consiliere" (decembrie 2009-ianuarie 2010)
Diploma de absolvire a cursului : "Succesul profesional" (noiembrie-decembrie 2009)
Diploma de excelenta a Primariei Sectorului 2 acordata in semn de apreciere pentru realizarea cu
succes a proiectelor educative si de implicare ociala dedicate tinerilor in cursul anului 2009.
Certificat prin care se atesta participarea la seminarul – FONDURI STRUCTURALE – Oportunitati de
finantare pentru autoritatile publice locale din Romania,organizat de catre Primaria Sectorului 2 in
perioada 25-27 august 2009.
Diploma pentru participarea la programul national ”ADOLESCENTII RENUNTA LA FUMAT”
editia 2008-2009”.
Diploma pentru participarea la Concursul Cangurul Lingvist Engleza 2008.
Diploma pentru participarea la testul national de evaluare in matematica din 16.02.2008 a doua etapa.
Certificat de atestare a participarii la Programul educational ”LIDERII MILENIULUI TREI” .
Diploma pentru participarea la testul national de evaluare in matematica din 17.11.2007 prima etapa.

