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Profilul personal
Sunt o persoană comunicativă, responsabilă, activă,
dornică de cunoaștere, implicare și dezvoltare,
interesată de o continuă dezvoltare profesională și
personală. Mă aflu în cursul dezvoltării și aplicării
aptitudinilor de analiză și conceptualizare.
Sunt pasionată de aflarea nesecatelor izvoare de
inspirație oferite de natură și de explorarea tuturor
modalităților de creare și transpunere literară și
vizuală a frumosului.

Experiența profesională
Septembrie 2020 –
Prezent

Tehnoredactor
LUMEN MEDIA S.R.L

Februarie 2018 –
Decembrie 2018

Designer de produs
Compania OKAYdesign, Iași
Proiecte de modelare 3d, randare și animare;
Proiecte de inovare și eficientizare a produselor.

Educație și formare
2019 - 2021

Studii de masterat, Design de produs
Universitatea de Arte „George Enescu”,
Iași

2018 - 2019

Studii licență - Programul Erasmus+,
Design de produs
Escola d’Art i Superior de les Illes Balears,
Spania
Dezvoltarea abilităților de inovare a produselor,
aplicarea principiilor de proiectare ecologică și
conștientizarea problemelor globale și locale.

2016 - 2019

Studii licență, Design de produs
Universitatea de Arte „George Enescu”,
Iași
Studii în care am învățat și implementat procesul
de proiectare și inovare în diversele domenii
ale designului de produs, folosind gândirea,
creativitatea, analiza și instrumentele de lucru, cum
ar fi programele care ne ajută să dezvoltăm idei și
produse.

Competenţe de comunicare
Bune competențe de comunicare dobândite în
cadrul cursului de comunicare și negociere
de la Universitatea de Arte ”George Enescu” și la
locul de muncă.

Limbi cunoscute
Limba română
Limba rusă
Limba engleză
Limba germană

Competențe digitale

Limba spaniolă

Autodesk Fusion 360
Autodesk Inventor
3DSmax
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe InDesign
Keyshot
CorelDraw
Autocad
Subtitle Workshop
Microsoft Word

Alte competenţe
Voluntariat: participarea la activități de voluntariat
educative (organizația Ypeer); cu scop de promovare
a valorilor naționale (organizația Tinerii Moldovei).

