MODEL DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMA

II PERSONALE

Nume
Adres
Telefon

RO CA DORIN GABRIEL
STR DOBROGEI NR.7, 550057, SIBIU, ROMANIA
0040269227047

Fax
E-mail

STUDII

dorinrosca@hotmail.com

Na ionalitate

Român

Data na terii

04 OCTOMBRIE 1988

I CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – pân la)
• Numele i tipul institu iei de
înv mânt
• Principalele subiecte i calific ri
însu ite

• Numele calific rii primite
• Nivelul în cadrul clasific rii
na ionale (dac este cazul)

1999 - 2007
Colegiul Na ional „Samuel von Brukenthal” Sibiu
• Român
• German
• Englez
• Matematic
• Informatic
• Stiinte ale naturii
Absolvent cu bacalaureat
Colegiu na ional

• Perioada (de la – pân la)
• Numele i tipul institu iei de
înv mânt
• Principalele subiecte i calific ri
însu ite

1998 – 1999
Scoala Nr. 2 Sibiu

• Perioada (de la – pân la)
• Numele i tipul institu iei de
înv mânt
• Principalele subiecte i calific ri
însu ite

1996 – 1988
„Grant School”, Columbia, Missouri, U.S.A
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•
•
•
•
•

•

Român
German
Englez
Matematic
Stiinte ale naturii

Englez , Matematic , tiin e ale naturii, etc.

• Perioada (de la – pân la)
• Numele i tipul institu iei de
înv mânt
• Principalele subiecte i calific ri
însu ite

APTITUDINI

1996 - 1997
Scoala Nr. 2 Sibiu
•
•
•
•
•

Român
German
Englez
Matematic
Stiinte ale naturii

I COMPETEN E
PERSONALE

LIMBA MATERN

ROMÂN

LIMBI STR INE CUNOSCUTE
GERMAN
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

FOARTE BINE

FOARTE BINE
FOARTE BINE
De in Die Zweite Stufe des Deutschen Sprachdiplom der
Kulturministerkonferenz der Lander in der Bundesrepublik Deuschland
ENGLEZ

• ABILITATEA DE A CITI
• ABILITATEA DE A SCRIE
• ABILITATEA DE A VORBI
APTITUDINI

I COMPETEN E
SOCIALE

APTITUDINI

I COMPETEN E

FOARTE BINE

FOARTE BINE
FOARTE BINE
De in Level 3 Certificate in English (ESOL) eliberat de University of
Cambridge
• Lucru in echip : Am f cut parte timp de 6 ani din echipa de dansuri germane a colii,
fiind invitat în dese rânduri la spectacole în Sibiu, în ar sau în str in tate (Bulgaria).
Urmare a activit ii mele am fost invitat s particip la
• Abilita i interculturale: Am fost membru al multor proiecte interna ionale precum
seminarii pe teme ale Uniunii Europene. Totodat am luat parte i la schimburi de
experiant cu ri precum Bulgaria sau Germania.
•

ORGANIZAORICE

•

APTITUDINI

I COMPETEN E

•

TEHNICE

•

ALTE APTITUDINI

I COMPETEN E
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Am coordonat i am ajutat la organizarea unor activit i extra colare, ca de exemplu
excursia de studii în Egipt (noiembrie 2006), excursia de pe Valea Lai ei (iunie 2006 i
iulie 2007).
Am sus inut campania cultural organizat în Sibiu, în 2006, de GTZ.
Pot utiliza programele din pachetul „Microsoft Office” precum i programe ultilizate in
programare i în gestionarea bazelor de date. De in certificatul ECDL – European
Computer Driving Licence i Atestat de programator în C++.
Posed capacitatea de a utiliza programe multimedia precum i de editare, respectiv
prelucrare a filmelor pe CD i DVD;

Capacitatea de a analiza bine problemele din mai multe unghiuri de vedere;
Abilitate de a lucra dupa un program flexibil;
Pasionat de fotografie.

PERMIS(E) DE CONDUCERE

Categoria B.

INFORMA

[Indica i alte informa ii utile i care nu au fost men ionate,
de exemplu persoane de contact, referin e, etc. ]

II SUPLIMENTARE

ANEXE
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[ Enumera i documentele ata ate CV-ului, dac este cazul. ]

