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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STELIAN, Oana Andreea 

Adresă  B-dul Mihai Viteazu, nr. 21A, bloc 1, scara B, ap.40 , Hunedoara, Judet Hunedoara, Romania  

 

Telefon    +407 48623148 

E-mail stelian.oana@yahoo.com 
  

Naţionalitate  Romana 
  

Data naşterii 26.01.1993 
  

Sex F 

Experienţa profesională  
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada     1.09.2008– 1.07.2012 – Liceu 

    1.10.2012- Facultate in curs 
 

Calificarea / diploma obţinută      Diploma de absolvire a ,,Colegiului National Iancu de Hunedoara” din Hunedoara – Media 9.02 ,                  
Bacalaureat 8.16  

 Certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala ( Engleza )   
 Certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana – U tilizator experimental 
 Certificat de competente digitale - U tilizator experimental 

Instituţiei de învăţământ  - Colegiului National ‚,Iancu de Hunedoara din Hunedoara” , profil real , specializarea ,,S tiinte ale 
naturii” 
-Facultatea de Biologie Chimie Geografie – domeniul Biologie, specializarae Biochimie - Universitatea 
de Vest Timisoara – in curs 

                           
                        Traininguri si alte cursuri  

 
-Departamentul pentru Pregatirea Personalului D idactic – program de studii psihopedagogice NIVEL I 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă  Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Avansat A2 Mediu B2 Avansat B2 Avansat A2 Mediu 

            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  

 

 

Competenţe şi aptitudini ar tistice     Desen, pictura  
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Alte competenţe şi aptitudini  -Spirit de echipa, am experienta muncii in echipa inca din facultate , cand am par ticipat la activitatiile 
presupuse de proiectele practice si de cercetare  

-excelente abilitati comunicationale, fire d inamica ,sociabila, usor adaptabila  
-creativitate, atitudine orientata spre rezolvarea problemelor  
-ma adaptez usor la conditiile de munca  
- invat lucruri noi si imi formez usor noi deprinderi profesionale  
-posibilitatea de a lucra in week-end si peste program 
 

Permis de conducere    Categoria B 

 

 

Anexe 

 

 


