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Curriculum vitae  
Europass 

 

  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Simion Georgiana - Adina 

Adresa(e) Com. Măneciu, sat Măneciu-Pământeni, str. Giureşti, nr.860, jud. Prahova 

Telefon(-oane) 0244296245 Mobil:  0757090281 

E-mail    adinabarbu81@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati)    română 
  

Data naşterii 12-11-1981 
  

Sex feminin 
  

Domeniul ocupaţional Profesor Limba şi literatura română, Colegiul „Ferdinand I” Măneciu 

 
 

Experienţa profesională  
  

Perioada    Mai 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Limba şi literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul „Ferdinand I” Măneciu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ şi cercetare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2016-2019 student-doctorand 

Calificarea / diploma obţinută Teza de doctorat „Filosofie şi poezie în universul operei eminesciene”, coordonator Acad. 
Prof. Dr. Boboc Alexandru 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Aristotel. Etica nicomahică; Violenţa în istorie. Holocaust şi teroare; etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Filosofie – Universitatea Bucureşti 
 
 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic II 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba şi Literatura română 
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             Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
 

   
 

  2006 
 Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 
 

Limba şi literatura română 
 
Ministerul Educaţiei Şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti 

Perioada 2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată Finanţe şi bănci 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate, Economie, Management ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Spiru Haret –Bucureşti; 

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Discipline principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

2005-2007 
     
  Masterat Istorie şi Tradiţie 
  Istoria Bizanţului, Istoria Bisericească Universală, Istoria BOR, Patrologie ş.a. 

   

   Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian. 

 

 

 

 

2000-2004 

Licenţiată Teologie-Litere  

   

  Literatură universală, Gramatică, Istoria Literaturii române ş.a. 

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul 
Justinian 

 

 

     

 Profesionalism, Spirit de echipă, Bun manager, Punctualitate.  

 
r 

Limba maternă română 

  

Limba(i) străină(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare 
scrisă 

Limba  E Foarte bine E Foarte bine E Foarte bine E bine E Bine 
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Limba  F Foarte bine F Foarte bine F Foarte bine F Bine F bine 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 
 

Competente şi abilităţi 
sociale 

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

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

  deschidere spre noi experienţe, idei şi valori. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competitivitate, capacitate organizatorică, rigurozitate, capacitate de a lua 
decizii. 

Competenţe şi cunoştinţe de   
utilizare a calculatorului 

Utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power  
Point).  

Permis de conducere  Da.  

Activitate ştiinţifică  

Cărţi publicate 

 ,,Umanismul între taina hristologică şi secularizare”, Editura Ecran 
Magazin, Braşov, 2010.  
 

 ,,Valeriu Gafencu- un sfânt al închisorilor comuniste”, Editura Sfântul 
Ierarh Nicolae, Bucureşti, 2010.  

 ,,File de portofoliu - auxiliar curricular”, Editura Euro Standard, 
Bucureşti, 2010. 

Eseuri, Proză  ,,Lirica lui Grigore Vieru - întoarcere spre frumosul divin”, în Antologia 
,,Cel care se apropie, In memoriam Grigore Vieru. Însemnări şi eseuri”, 
Editura Cezara Codruţa Marica, Târgu-Mureş, 2011.  

 Proza scurtă ,,File de jurnal”, în Antologia de proză scurtă ,,Toamna se 
culeg prozele”, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2015. 

 ,,Simfonia naturii şi a iubirii în lirica lui George Coşbuc” în Antologia 
,,George Coşbuc. Interpretări”, Editura Cezara Codruţa Marica, Târgu-
Mureş, 2016. 

 ,,Trecutul binecuvântat sau ... Ne este dor de unitate”, în Antologia 
,,Sfințenie și vecie. Reflecții la Centeneraul Marii Uniri”, Ed. Cezara 
Codruța Marica, Târgu-Mureș, 2017. 

 ,,Eminescu, călător în lumea ideilor”, în Antologia ,,Călători și 
călătorii”, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2017. 

 ,,Filosofia ironiei romantice la Eminescu”, în Ghidul Naturii, volum 
aniversar dedicat Centenarului Marii Uniri, Ed. Kitcom, 2018. 

 ,,Menirea de a fi dascăl- o reală provocare” în ,,Dascălul, de profesie 
român” Editura Gheorghe Magas, Editura Magaș, Reșița 2018; 
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Articole  ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun”, în Ghid metodic –Piatra Neamț. 

 ,,E vremea colindelor...”, în publicația periodică națională EXTRA-

EDUCAȚIA, nr. 5/2011. 

 ,,Solidaritate, Voluntariat și Filantropie”, în publicația periodică 

națională EXTRA-EDUCAȚIA, nr. 6/2012. 

 ,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun”, în Ghid metodic –Piatra Neamț.  

 ,,E vremea colindelor...”, în publicația periodică națională EXTRA-

EDUCAȚIA, nr. 5/2011. 

 Studiul ,,Educaţia permanentă. Relaţia educaţie-autoeducaţie”, în 

lucrarea ,,Perspective ale educaţiei în societatea bazată pe cunoaştere”, 

Bacău, 2015. 

Simpozioane  2011-Simpozionul Internaţional ,,Deschide-ți inima creștine” . 

 2011 - Simpozionul național ,,Ziua noastră începe cu un zâmbet”.  

 2011 – Simpozionul naţional ,, Modalităţi şi mijloace de includere a 

problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii curriculare”, cu  lucratea 

,,Educaţia ecologică - o necesitate” . 

 2012 - ,,Rolul activităților școlare și extrașcolare în combaterea 

agresivității”. 

 2015 - Simpozionul internaţional ,,Cartea, condiţie a demersului 

educaţional de calitate” cu lucrarea ,,Cartea, mijloc indispensabil în 

organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice”, Buzău. 

 2015 - Simpozionul naţional ,,Proedu Olt”, ediţia a V-a cu lucrarea ,, 

Imnul”, Slatina. 

 2016 – Simpozionul Internaţional ,,Dinamica lumii moderne”, Premiul 

şi Trofeul de Excelenţă, lucrarea ,,Muzicalitatea limbajului poetic 

eminescian”. 

 2017 -  Concurs Lirismograf, Premiul I,  Secţiunea Critică Literară, cu 

lucrarea ,,Mihai Eminescu, între filosofie şi poezie”. 

 2018 - Simpozionul Internaţional de Geografie, desfăşurat în cadrul 

proiectului Tradiţii şi Obiceiuri Mănecene, lucrarea: ,Filosofia ironiei 

romantice la Eminescu”. 

Participări la Conferinţe şi 
manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale 

 Participare la Conferinţa internaţională „Strategic Management Tools 

For A Better Educaţional System” (26 noiembrie 2016 Bulgaria)  

 Participare la Conferința SuperTeach București (25 noiembrie 2017); 

 Participare la Conferința SuperTeach București (11 mai 2019); 

 


