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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

 

 

Nume / Prenume  GHERAN ADITI ANAMARIA 
Adresă(e) Str. Stejar, Nr. 107, Iasi , 700321 

Telefon(oane) 0743.707.051   
Fax(uri)  

E-mail(uri) aditi.gheran@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.07.1995 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională voluntariat 
  

Perioada august 2017 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Psiholog, Trainer Formator Comunicare 

Activităţi şi responsabilităţi principale - livrare sesiuni de curs de comunicare asertiva 
-  participare la activitati de formare profesionala 
- elaborare manual trainer 
- realizare agenda de curs 
- realizare prezentarea cursului in format ppt 
- administrare, cotare, interpretare instrumente necesare in cadrul sesiunilor de training 
- creare de continut pentru blog, web si pagina de facebook 

 
Numele şi adresa angajatorului  SC AMMB CREATIV SRL IASI 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Alte forme de invatamant n.c.a. 

  

Experienţa profesională voluntariat 
  

Perioada octombrie 2014 – iulie 2017 
Funcţia sau postul ocupat Psiholog Resurse Umane 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la activitati de organizare, planificare si implementare a sistemelor de resurse umane; 
Activitati de elaborarea si implementare a procedurilor de resurse umane: Recrutare si Selectie, 
Integrare, Evaluare, Instruire/Formare, Cercetare disciplinara; 
 Activitati ce au vizat crearea si implementarea unui sistem de management al performantei 
 managementul proceselor de HR: 
 - Recrutare /selectie (job description/job specification, profil candidat, identificare 
 canale recrutare, elaborare si postare anunt, screening cv, derulare interviuri, 
 comunicare feed-back) – la nivel de middle si top management 
 - Angajare 
 - Integrare in organizatie 
 - Evaluare de personal 
 - Formare personal 
 - Elaborare sistem de sugestii 
 - Elaborare sistem de motivare financiara si non-financiara 
 - Completare tablou de bord cu indicatori HR 
 - Analiza, diagnoza si interventia in climatul organizational 
 - Elaborarea si reactualizarea organigramelor 
 - Analiza, planificarea si organizarea programelor de dezvoltare profesionala si personala a 
angajatilor (teambuilding si coaching); 
 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Psihologie Mihaela Gheran Palade 
Str, Ion Creanga Nr 66, Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 servicii de psihologie 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada octombrie 2017 – prezent 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master – Specialist Comunicare si Relatii Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Relatii publice si publicitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice, Sectia 
Comunicare si Relatii Publice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada octombrie 2014 – iulie 2017 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenta in Psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național Mihai Eminescu”, Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  CAE, mai 2013 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2  Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Germană  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi excelente de lucru în echipă  
O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite  
Abilităţi foarte bune de comunicare  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Înclinație spre organizarea activităților ca liste de lucru 
Atenție deosebită la detalii 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de utilizare a unul sistem dotat cu videoproiector, imprimantă sau scanner. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O foarte bună stăpânire a Microsoft Office - Word, PowerPoint 
O foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale și a altor 
resurse web. 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Scriere creativă 
  

Alte competenţe şi aptitudini Bloger (2013 – prezent) https://blogaditigheran.wordpress.com/ 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  
 

 
 


