
Curriculum vitae 
 

Informaţii personale
Nume / Prenume Frăsin  Vasile

Adresă(e) Calarasi ,str.Prelungirea Bucuresti nr 26,Bl.I36,Sc1,Ap 7-Romania

Telefon Mobil: 0761430413

E-mail(uri) secretariatpsihilogie@gmail.com

Naţionalitate roman

Data naşterii 17.11.1975

Sex M

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

psiholog

Experienţa profesională
Perioada 2008-2020

Funcţia sau postul ocupat Administrator si psiholog

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Administrative ,manageriale ,evaluari psihologice 

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE PSIHOLOGIE ,,Frasin Valentina si Vasile’’

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Servicii de psihologie

Educaţie şi formare
Perioada 1995-1998

2004-2008

Calificarea / diploma obţinută Asistent medical generalist  / psiholog /sociolog

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

SCOLA POSTLICEALA SANITARA CALARASI 
UNIVERSITATEA SPIRU-HARET -- FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE  

Limba(i) maternă(e) ROMANA

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ENGLEZA incepator

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba 1 engleza Da-incepator Da-incepator nu nu

Competenţe şi abilităţi sociale In experienta pe care am avut-o pana in prezent am avut ocazia sa muncesc cu oamenii atat 
ca membru al echipei cat si ca manager al unui grup de angajati. Aptitudinile mele 
organizatorice reies din abilitatea de a coordona un grup si de a organiza activitatea astfel 
incat grupul ca intreg sa aduca performanta pentru intreaga echipa. Sunt o persoana 
organizata in munca pe care o desfasor si am dezvoltat competente in monitorizarea muncii 
mele si a echipei cu care am lucrat. Am dobandit aceste competente in cadrul profesiei 

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Calculatorul si programele informatice au fost inca din facultate instrumente utile de storare 
si procesare a informatie. In timpul experientei ca psiholog am devenit competent in 
utilizarea pertinenta a calculatorului cu scopul de a-mi servi muncii de zi cu zi. Sunt 
competenta in utilizarea packetului microsoft office; microsoft project;. In timpul 
experientei de munca am participat la cursuri regulare de perfectionare a utilizarii PC ului. 

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

 Calculatorul si programele informatice au fost inca din facultate instrumente utile de storare
si procesare a informatie. In timpul experientei ca psiholog am devenit competent in 
utilizarea pertinenta a calculatorului cu scopul de a-mi servi muncii de zi cu zi. Sunt 
competenta in utilizarea packetului microsoft office; microsoft project;. In timpul 
experientei de munca am participat la cursuri regulare de perfectionare a utilizarii PC ului.

Competenţe şi aptitudini
artistice

NU

Pagina / - Curriculum vitae al 
Nume Prenume 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010


