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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Universitatea din Oradea,Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea 

Management, anul I, perioada 2013-2014 

Colegiul Economic „Partenie Cosma” , perioada 2009-2013 

 

Tehnician în activităţi economice 

Calificare obţinută prin susţinerea unei lucrări de  atestat care a avut drept temă:  

„Produsul şi componentele sale în strategia de marketing” , lucrarea de atestat   

 fiind punctată cu nota 10.     

   Diploma de Investitor acordata de SSIF Broker SA si BVB Bucuresti SA 

obtinuta in cadrul programului educational „Academia Broker” 

Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri. 

Analizează oportunităţile de marketing. 

Analizează structura organizatorică a unităţii economice. 

 Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii. 

Înregistrează evenimente şi tranzacţii în contabilitate. 

Analizează informaţiile din situaţiile financiare anuale. 

Identifică caracteristicile pieţei pe care acţionează agentul economic. 

Utilizează strategii şi tactici de negociere. 

Aplică strategii de îmbunătăţire a activităţii la locul de  muncă prin utilizarea softului specilizat 

            
COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

Studii superioare 

                           

Studii medii 

Calificare/Diplomă obţinută 

 

 

 

 

Competenţe profesionale 

dobândite de absolvent 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

  

Engleză ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

B1 B2 B1  B1 B1 

Franceză B1  B1  B1  B1  B1  
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Competenţe informatice    O bună stăpânire a programelor Microsoft Office în special Word şi Excel, 

totodată şi a aplicaţiilor grafice Photoshop, 3D Studio Max 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din liceu, când am participat 

la activităţile presupuse de proiectele practice derulate în cadrul liceului 

Spirit independent, fiind o calitate importantă pe care trebuie să o aibă un 

antreprenor, 

această calitate făcându-mă să excelez în realizarea planului de afaceri, activitate 

organizată 

în cadrul orei de educaţie antreprenorială. 

Capacitatea de a fi lider: un bun întreprinzător trebuie să aibe capacitatea de a fi 

lider pentru a conduce o echipă de lucru, asumându-şi anumite responsabilităţi. 

Această calitate am dobândit-o atat în cadrul liceului cat si in cadrul facultatii, 

având ocazia de a participa la foarte multe proiecte din domeniul economic cum ar 

fi proiectul firmei de exerciţiu, care simula existenţa unei firme pe piaţă.  


