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LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

2020-prezent 

 

2022-prezent 

 

 

 

An școlar 2021-2022 

An școlar 2019 - 2020 

 

 

Februarie 2019 - Iunie 2019 

 

 

Octombrie 2017 - Februarie 2018 

 

 

 

 

Cadru didactic, Asistent - doctorand în cadrul Facultății de Litere, Universitatea din 
București, Seminarul de literatură română în perioada Belle Epoque 
 
Profesor de limba și literatura română la Liceul teoretic ,,Traian” București 
 
Profesor de limba și literatura română la Liceul teoretic „Ion Barbu” București 
Profesor de limba și literatura română la Colegiul Economic ,,Viilor” și la Colegiul 
Național ,,Octav Onicescu” 
 
Stagiu de practică editorială în cadrul Editurii Humanitas, prin intermediul 
Proiectului European DIGIPUB 
 
Lector la Cambridge Center, în cadrul Organizației pentru integrare 
europeană ,,Repere”. 
 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

2019- Prezent 

 

 

Februarie-Mai 2019 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2014-2017 

 
Doctorand 
Anul III de doctorat în filologie - Universitatea din București, Facultatea de Litere 
 

Intership Proiect European DigiPub - Practica de specialitate in cadrul 
editurii Humanitas 
 
Master 

 Studii Literare, Filologie -  Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti. 

  Modul psihopedagogic - Nivelul II de certificare profesională 

 
 
Licențiat 

 

Facultatea de Litere, Universitatea din București, program LLR-LLS 



 

 

2014-2019 

 

2017-2019 

 

 

2010-2014 

 

2002-2010 

 

Filologie, Limba și Literatura Română- Limba și Literatura Engleză (nivel avansat). 
 
Modulul  programului de studii psihopedagogice de certificare a competențelor pentru profesia 
didactică – Nivelul I și II 
 
 Instruire teoretică și practică pedagogică de specialitate- asistare și predare la Școala 

Gimnazială Nr. 195, București și la Școala Generală ,,I. D. Sîrbu” Petrila ( Limba Engleză-  
 
Absolvent al  Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani, Filologie- Engleză Intensiv. 
 Atestat de competență profesională- competență lingvistică la Limba Engleză. 

 
Școala Generală ,,I. D. Sîrbu”, Petrila. 

 
 

Limba(i) maternă(e) Română. 

  

 Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Scris 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Licențiat în domeniul Limba și Literatură Engleză. 

Franceză A1 A1 A1 A1 A1 

 Utilizator independent 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Bune competente de organizare a timpului în mod eficient și respectarea dead-line-urilor 

▪ Competențe de planificare a activităților și competente manageriale dobândite prin 
experiența de profesor. 

▪ Bune competențe organizatorice dobândite în urma activităților din cadrul muncii de profesor 
prin gestionarea și organizare activităților de învățare în clase de elevi, prin respectarea programei 
impuse dar și prin adaptarea la particularitățile fiecărui elev cu care am lucrat. 

▪ Bune competențe organizatorice dobândite în urma experienței de meditator, prin organizare 
interactivă și gestionarea activităților de predare-învățare prin metode interactive și inventive cu elevii. 

▪ Competențe de organizare a activităților didactice prin metode inventive, dezvoltate în cadrul 
modului psihopedagogic, prin utilizarea unor mijloace interactive, inovative și implicarea tehnologiei în 
procesele de predare-învățare. 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

 

▪ Competențe de predare dobândite atât în experiența predării în învățământul preuniversitar, 
cât și în cadrul învățământului superior. 

▪ Organizarea, pregătirea materiei și predarea unor seminare. 

▪ Capacitatea de preluarea a documentelor in WORD si PDF, lucru cu track-changes. 

▪ Competențe de realizare a unor proiecte de editare și redactare dobândite în urma stagiului 
de practica 

▪ Bună organizare a spațiului și timpului de lucru, fire ordonata. 

▪  Competențe psihopedagogice de specialitate pentru profesie didactică. 

▪ Competență lingvistică și teoretică de specialitate. 

▪ Competențe și abilități sociale și psihologice dobândite în urma lucrului cu elevii, prin 
adaptarea la nevoile fiecăruia și dezvoltarea unor bune relații cu aceștia. 
 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

COMPETENΤE PERSONALE  

Competenţe de comunicare   

 Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 
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Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

  

 Certificat de competențe digitale- Utilizator experimentat 

 ▪ Competente de lucru cu instrumente OFFICE, precum și multă experiență în 
redactarea și editarea de texte, în conformitate cu normele lingvistice în vigoare. 

▪ Experiență în editarea și formatarea de texte, dobândită în cadrul stagiului de 
practică la Editura Humanitas. 

  

 

Alte competenţe ▪ Implicare afectivă în activități de orice fel, fire deschisă și comunicativă. 

▪ Bună relaționare cu oamenii și integrarea în grup; spirit de echipă și simțul umorului. 

▪ Atenție distributivă și bune abilități de concentrare în orice condiții. 

▪ Perseverență și ambiție, fire muncitoare și ambițioasă, decisă să rezolve orice sarcină de 
lucru în cel mai bun și eficient mod și în cel mai scurt timp. 

▪ Experința de predare m-a învățat cum să lucrez cu un număr mare de oameni, să le 
comunic informații pe care ei nu le doresc și să le dezvolt capacități și competențe prin modalități 
interactive. Experiența de la clasă m-a învățat cum să îi învăț pe alții, ajutându-i să se ajute singuri. 

 

Permis de conducere 

 

 

 

Semnătură: 

Categoria B. 

 

 

 

 

 

 
 


