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PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE I FORMARE
APTITUDINI I COMPETENŢE
PERSONALE 1
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Preda Adrian
Str. Cantacuzino nr. 263, bl.13, sc. A, ap 28, Ploiesti, Prahova
0722684018
adiabatul08@yahoo.com
Roman
25 aprilie 1993
Am lucrat in domeniul Marketing, angajat cu acordul parintilor la
varsta de 16 ani, pe tot parcursul verii, la Minimarketul Florady in
Regie, Bucuresti. Aceasta experienta, de la o varsta asa frageda a
avut un efect benefic asupra mea si anume, am invatat ce este
responsabilitatea si munca in echipa. In scoala primara, cat si cea
gimnaziala am fost selectionat drept seful clasei sau responsabilul
cu organizarea. Am participat la diferite concursuri colective. Am
participat la concursuri artistice pe tema graffiti in toata tara unde
am castigat diferite premii. Am participat cu scoala mea la diferite
activitati ecologice (plantare pomi, plantare flori, recoltarea
deseurilor din zone poluate) si am continuat sa particip si la liceu.
Am paticipat de asemenea, la diferite olimpiade (Olimpiada
Judeteana de Matematica, Olimpiada Judeteana de Chimie,
Olimpiada Judeteana de Biologie, Olimpiada Sportiva Scolara
Judeteana, locul I intre anii 2005-2008) cat si concursuri precum
Cangurul – mentiune in anii 2007 si 2008, Infoeducatia – mentiune
in anul 2009 etc
2000-2008 Scoala cu clasele I-VIII I.A.Bassarabescu
2008- In prezent elev al Colegiului National „ Al.I.Cuza”

Romana
Engleza : avansat (atat scris, cat si vorbit)
Franceza : avansat (atat scris, cat si vorbit)

Aptitudini şi competenţe
artistice2

Aptitudini şi competenţe
sociale3

Aptitudini şi competenţe
organizatorice4
Aptitudini şi competenţe
tehnice7
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe8

Am urmat inca de la varsta de 6 ani cursuri de pian pe parcursul a 2
ani. Apoi de la varsta de 9 ani am urmat cursuri pentru vioara la
Palatul culturii. Din 2001 am inceput lectii de dans sportiv, timp de 6
luni. Am facut parte din corul scolii in timpul gimnaziului, sustinand
concerte la diferite evenimente speciale. De la varsta de 12 ani am
facut handbal, castigand cu scoala mea de 3 ori consecutiv faza
judeteana a Olimpiadei Sportive Scolare. Am fost legitimat in
aceasta perioada la Clubul Sportiv Petrotel Lukoil, facand
antrenamente la Sala Olimpia. La 14 ani mi-am expus o serie de
picturi in interiorul scolii. Apoi am continuat in domeniul picturii
nonconfromiste, luand parte la concursuri din toata tara cu teme
graffiti diverse, castigand atat premii colective, cat si individuale.
Creatiile mele au aparut in reviste non-profit ( Aeroart, Blană ) si pe
diverse site’uri din strainatate.
Fac parte din echipa de handbal a liceului. Datorita zodiei (taur)
detin capacitatea de a colabora cu diferite personae, fiind o fire
sociabila si inimoasa, capabila de a convinge atunci cand imi
propun sa realizez ceva. Iubesc ordinea, sunt obiectiv si nu
amestec obligatiile cu distractia. Imi sunt specifice lucrurile bine
puse la punct, gandite cu calm si cu multa atentie. Detaliile sunt
esentiale pentru persoana mea, iar cand ceva nu iese bine, nu ma
sfiesc sa-mi recunosc greseala.
Am organizat petreceri private si excursii, iar in prezent ma
ocup cu probleme organizatorice ale clasei mele. Increderea in
sine ma ajuta sa fiu un coordonator bun, stiu sa lucrez in
echipa.
Detin capacitati foarte bune in utilizarea calculatorului. De
asemenea am cunostinte in folosirea programelor de design si
interfete (Photoshop, Illuminator, Adobe Flash Player)

Nu
Sunt o persoana vorbareata, dar nu excesiv. Stiu sa ma acomodez
situatiilor si reusesc intotdeauna tot ce imi propun. Am o forta de
convingere uimitoare, recunoscuta de persoanele din jurul meu.
Sunt deschis oportunitatilor, lucrurilor noi, inovatoare. Curiozitatea
ma impinge sa ma propun pentru diferite activitati, fara teama. Ceea
ce ma caracterizeaza cu siguranta este setea de cunoastere.

