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INFORMAŢII PERSONALE Celmare Magdalena Florentina

Jude  Constan a, Comuna 23 August (România) ț ț

0769690632    

magdalenacelmare@gmail.com 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011–2015 Tehnician în activită i economiceț
Liceul Economic, Mangalia (România) 

2015–2019 Inginer portuar
Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constan a (România) ț

Pe parcursul programului de studii Inginerie i Management Naval i Portuar competen ele de ș ș ț
specialitate dobândite sunt: 

-cunoa terea detaliată a proceselor de planificare, organizare i desfă urare a activită ilor tehnico-ș ș ș ț
economice i administrative, specifice sectorului naval i portuar.ș ș

-cunoa terea i utilizarea eficientă, în condi ii de siguran ă a mijloacelor moderne specifice ș ș ț ț
infrastructurii navale i portuare.ș

-demonstrarea abilită ilor de a comunica, reflecta, opina sau decide cu referire la esen a concep iei, ț ț ț
implementării i dezvoltării domeniului i ariei de specializare.ș ș

-capacitatea de a planifica, de a organiza, de a executa, de a coordona i de a controla performant, ș
eficient i oportun, activită ile curente i rezultatele proceselor tehnico-economice, comerciale sau ș ț ș
administrative, derulate în sectorul naval i portuar.ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 A2 A1 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare -motivaţie realistă şi ambiţioasă;

-cooperare, abilităţi de lucru în echipă, atitudine non-conflictuală;  

-capacitate de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor, atenţie la detalii;

-rezistenţă la stres şi capacitate de a lucra cu termene limită;

-deschidere spre noi experienţe, idei şi valori.    

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent
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Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Folosirea diferitelor motoare de căutare pentru a găsi informaţii. Folosirea anumitor filtre (ex. caută 
numai imagini, video, hărţi). Gruparea informaţiei într-o manieră metodică folosind fişiere şi foldere 
pentru a le găsi mai uşor. 

Producerea de con inut digital complex, în diferite formate (de ex. text, tabele, imagini, fi iere audio). ț ș
Folosirea de instrumente / editori pentru crearea de pagini web sau de tip blog, folosind template-uri 
(de ex. WordPress). Aplicarea formatare de bază (de ex. introducerea notelor de subsol, grafice, 
tabele) con inutului produs de mine sau de către alte persoane. tiu cum să fac trimiteri i să reutilizezț Ș ș
con inutul protejat de drepturile de autor.ț  

Permis de conducere B
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