Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefoane
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii

Cismaru Roxana –Ioana
Str.Rapsodiei nr 21, bl.I5, sc. B, ap11., Rm.Vâlcea, cod 240036
Domiciliu:
Serviciu:
Mobil:
0764186478
Rocsanaa53@yahoo.com
Română
10.071991

Educaţie şi formare profesională
Perioada
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Aprilie 2010 - prezent
Universtiar

Academia de Studii Economice - Bucuresti
Studii universitare – formare pe durata a 3 ani

Septembrie 2006 – iunie 2010
Liceu

Colegiul National de Informatica Matei Basarab
Studii preuniversitare- forma de zi

Atestate
05.IULIE.2010 : CERTIFICAT DE COMPETENTE LINGVISTICE intr-o limba de circulatie internationala-ENGLEZA
05.IULIE.2010 : CERTIFICAT DE COMPETENTE LINGVISTICE de comunicare orala in limba romana
05.IULIE.2010 : CERTIFICAT DE COMPETENTE DIGITALE
05.IULIE.2010 : CERTIFICAT DE COMPETENTE DE OPERARE PE CALCULATOR SI COMPETENTE DE
NIVEL MEDIU DE PROGRAMARE
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Activităţi de voluntariat
16 IUNIE- 9 SEPTEMBRIE 2005 : „ In sprijinul comunitatii ” , derulat de Centrul de Informare Comunitara din
cadrul :Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul ” Valcea
16 IUNIE- 31 AUGUST 2006 : „ In sprijinul comunitatii ” , derulat de Centrul de Informare Comunitara din
cadrul :Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul ” Valcea
2006 – 2007 : „The way young people understand life in a new Europe”
15-16 APRILIE 2011 - Junior Achievement Romania
Abilităţi, competenţe, cunoştinţe
Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Abilităţi de ascultare

Abilităţi de citire

Abilităţi de interacţiune

f.bune
Bune
Bune

f.bune
bune
satisfacator

Bune
Bune
satisfãcãtor

Englezã
Germana
Spaniolã
Competente şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
Organizatorice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Scris
Abilităţi de
Exprimare
bune
bune
satisfãcãtor

bune
bune
-

Spirit de echipa dobandit in urma numeroaselor participari la diverse activitati
extrascolare, capacitate de adaptare si de comunicare sociabilitate, adaptabilitate,
toleranţã,
capacitate de comprehensiune, persuasiune şi motivare
Spirit de echipa dobandit in urma numeroaselor participari la diverse activitati
extrascolare, abilităţi organizatorice, tendinţã spre perfecţionism,
abiltăţi de comunicare şi lucru in echipã
deschidere spre inovaţie, dinamism, imparţialitate
Utilizare sisteme operare:WinXP,WinMe,Win98;
Operare: Instrumentele Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini artistice

creativitate şi originalitate;

Alte competenţe şi aptitudini

perseverenţă, profesionalism, punctualitate, asertivitate,
capacitate de empatizare eficientă cu copii,

Permis de conducere
Eliberat

Abilităţi

Categoria B.

13.10.2009
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