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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMATII PERSONALE  
 

Nume  DUDU ALEXANDRA-CONSTANTA 
Adresă  STR. SOSEAUA SALAJ, NR. 223 B, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA 
Telefon  +40722512505 

Fax   
E-mail  alexandra.dudu@gmail.com; alexandra.dudu@geoecomar.ro  

 

Naţionalitate  romana 
 

Data naşterii  21.07.1981 
 
 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
  

• Perioada (de la – până la)  2008- 
• Numele şi adresa angajatorului  GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciu, Nr. 23-25, sector 2, Bucuresti, Romania 
• Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Geologie şi Geoecologie marină 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent cercetare 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Redactare harti, achizitie de date, intocmire baze de date, prelucrare date 

activitate de teren 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada (de la – până la)  2005-2006 
• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie şi Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Evaluarea Bazinelor de Sedimentare 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de master 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 postuniversitar 

 
• Perioada (de la – până la)  2000-2005 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie şi Geofizica 

• Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geofizica 

• Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de inginer 
• Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
 Superior, universitar 
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APTITUDINI SI COMPETENTE 

PERSONALE 
dobândite în cursul vieţii şi carierei  

dar care nu sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau o diplomă. 

 
LIMBA MATERNA  ROMANA 

 
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  EXCELENT 
• Abilitatea de a vorbi  BINE 

 
  FRANCEZA 

• Abilitatea de a citi  BINE 
• Abilitatea de a scrie  BINE 
• Abilitatea de a vorbi  SATISFACATOR 

 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-
un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie 

în care comunicarea este importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în care munca de 

echipă este esenţială.  
(de exemplu cultură, sport etc.) 

  

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete ; la locul de muncă, în 
acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 

culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

  

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

 UTILIZARE CALCULATOR, SISTEME DE OPERARE WINDOWS, LINUX 
MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD2000, AUTODESK 2007, OASIS, SUBTITLE WORKSHOP 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

 LITERATURA 

 
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 TRADUCERE DE FILM, SUBTITRARI, SINCRONIZARI 

 
PERMIS DE CONDUCERE  nu 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE   

 
 

ANEXE   
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