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Experienţa profesionala

Perioada 1993 – 1994
Funcţia sau postul ocupat institutor limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice
Numele si adresa angajatorului Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 1994 – 1997
Funcţia sau postul ocupat profesor limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice
Numele si adresa angajatorului Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Timişoara, Centrul Cultural Francez, Timişoara - colaborator
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 1997 – 1998
Funcţia sau postul ocupat profesor limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice
Numele si adresa angajatorului Colegiul Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 1998 – 1999
Funcţia sau postul ocupat profesor limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice
Numele si adresa angajatorului Şcoala Generală Numărul 5 Octavian Goga din Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 1999 – 2000
Funcţia sau postul ocupat profesor limba franceză
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice
Numele si adresa angajatorului Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 2000 – 2004
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare
Numele si adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ
Perioada 2004 – 2020: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Funcţia sau postul ocupat lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare
Numele si adresa angajatorului -activități de curs, seminar și curs practic de limba franceză adresate studenților specializărilor filologice și
Tipul activităţii sau sectorul de activitate programului de studii Traducere și interpretare
- activități de curs și seminar de limba română adresate studenților specializărilor filologice
- activităţi de curs și seminar de limba franceză adresate studenților specializărilor nefilologice
- activități de curs și seminar la programul de studii An pregătitor, Limba română ca limbă străină
- activități de curs și seminar la programul de studii Științe ale educației
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Educaţie / Învăţământ
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Perioada 2020 – în prezent
Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare
-activități de curs, seminar și curs practic de limba franceză adresate studenților specializărilor filologice și
programului de studii Traducere și interpretare
- activități de curs și seminar la programul de studii Științe ale educației
Numele si adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ

Educaţie şi formare

Perioada 1984-1988
Calificarea / diploma obţinută Învăţător-educator/diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Pedagogie, psihologie, didactică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul Pedagogic «Gheorghe Şincai », Blaj
furnizorului de formare
Perioada 1988 - 1993
Calificarea / diploma obţinută profesor limba franceză /diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura franceză – limba şi literatura română, didactica predării limbii franceze/române
competenţe profesionale dobândite Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada 01.09.1993–01.03.2000
Calificarea / diploma obţinută Profesor de limba franceză/ Certificat de definitivare in învăţământ (certificat nr. 12581 din 16.11.1995),
Disciplinele principale studiate / grad didactic II (certificat nr. 117 din 16.11.2000)
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Liceul Jean-Louis Calderon din Timişoara, Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia,
furnizorului de formare Şcoala Generală Nr. 5 Octavian Goga din Alba Iulia, Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2000 - 2001
Diplome participare la stagii: Séminaire de didactique universitaire (2000, 2001)
Énonciation et temporalité, Référence nominale et référence temporelle

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2003-2008
Diploma de Doctor in domeniul Filologie/Doctor in filologie

Ambasada Franţei în România, Serviciul de Cooperare şi de Acţiune Culturală

Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Litere, Conducător Ştiinţific: Prof. univ. Dr. Yvonne
Goga. Distincţia obţinută: Magna Cum Laude (diploma nr. 251/16 septembrie 2008)
ISCED 6

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Formator în educaţia adulţilor (certificat Seria E; Nr: 0079456)
Disciplinele principale studiate / Psihologie, pedagogie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Cod COR 24120
internaţională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Utilizare Workplace Collaborative Learning
Disciplinele principale studiate / Utilizare platforma e-learning
competenţe profesionale dobândite Software Development & Consulting
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
furnizorului de formare
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Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională. Pedagogie – Didactica limbii şi literaturii franceze
(certificat Seria B, Nr. 0017150)
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii, Metode moderne de formare în didactica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / specialităţii, Metode şi tehnici de coaching folosite în perioada practicii pedagogice
furnizorului de formare Universitatea 1 Decembrie 1918 in Alba Iulia
Perioada 2014/2019
Calificarea / diploma obţinută Evaluator examene DELF/DALF, scris şi oral
Disciplinele principale studiate / Evaluarea candidaţilor înscrişi la examenul pentru obţinerea certificatului de cunoaştere a limbii franceze, nivel A1,
competenţe profesionale dobândite A2, B1, B2
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formar CIEP Sèvres, Franţa
Perioada
Calificarea / diploma obţinută 2018
Disciplinele principale studiate / cursuri de perfecționare
competenţe profesionale dobândite Strategii de predare-învățare și evaluare centrate pe student. Aplicații în domeniul filologie și științe umaniste
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în cadrul proiectului
furnizorului de formar CNFIS-FDI-2018-0012
Perioada 2018
Calificarea / diploma obţinută workshop de instruire cu privire la utilizarea softului anti-plagiat pentru verificarea lucrărilor și diseminare a
Disciplinele principale studiate / Ghidului de etică și integritate academică al Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formar Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2018-0012

Spirit de echipa, abilităţi dezvoltate de comunicare interpersonala, spirit organizatoric, rigurozitate, sociabilitate

Aptitudini si competente
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceză, limba engleză, limba italiană
Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisa

franceză

C1

C1

C1

C1

C1

engleză

B2

B2

B1

B1

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi aptitudini
-membru în Colectivul de organizare de manifestări ştiinţifice în
organizatorice Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (sesiuni de comunicări ştiinţifice şi
conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de Departamentul de Filologie)
membru in colectivul redacţional al revistei Annales Universitatis Apulensis –
Series Philologica, recunoscută CNCSIS cu ISSN 1582-5523
activităţi de coordonare a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, prezentate la Sesiuni
de comunicări studenţeşti
activităţi de coordonare a lucrărilor ştiinţifice de licenţă/dizertaţie ale studenţilor
membru în comitetul redacţional al revistei Le francophile en herbe editată de studenţii
specializărilor filologice ai Facultăţii de Istorie şi Filologie din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
membru în comitetul de organizare a UAB’s Intercultural Youth Days Festival, organizat de
Centrul de Relaţii Internaţionale al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu Facultatea
de Istorie şi FIlologie

Competenţe şi aptitudini tehnice

--

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului medii, MS Office (Word)
-

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini --

membru ales al Consiliului Departamentului de Filologie din Facultatea de Istorie şi Filologie a
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în mandatul 2016-2020/2020 - 2024
(responsabil al colectivului de limbă franceză)
membru ales al Comisiei de etică și deontologie universitară din Senatul Universității „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, în mandatul 2016-2020
membru ales al Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în mandatul 2012-2016
membru în comisiile pentru organizarea examenelor de licenţă, disertaţie şi susţinere a lucrărilor
metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I (2010 – 2020: președinte de comisie/îndrumător științific; referent
de specialitate în învățământ, cod COR 235103)
membru în comisiile de organizare a examenului de competenţă lingvistică, de evaluare şi atestare a acesteia
membru al comitetului științific al concursului național de traduceri de texte literare și de specialitate,
organizat de Facultatea de Istorie și Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2010 - 2020)
membru al juriului local al concursului internațional de traducere literară Mot à monde, organizat de serviciile
culturale ale Ambasadei Franței în România (2010 - 2020)
membru în comisiile examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (2010 – 2020)

Permis(e) de conducere categoria B
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Informaţii suplimentare Contracte/Granturi obţinute prin competiţie internaţională, cu participare în calitate de membru/colaborator al

echipei de cercetare
- 2000-2002 membru în echipa proiectului european EUgenia
- 2004 – 2006: membru în echipa de grant Utilizarea metodologiei Catalyse în studiul şi dinamizarea
comunităţilor rurale (Grant CNCSIS 678/2004)
- membru în echipa de grant CAENTI – Coordination Action of the European Network of Territorial Intelligence,
un proiect în programul FP6 al Comisiei Europene, contract no: 029127.
- 2007 – 2008: membru în echipa de grant Inteligenţa teritorialǎ, matrice comunitarǎ şi guvernare participativǎ.
Investigaţii exploratorii şi de fundamentare în microregiunea Livezile-Rimetea, jud. Alba, (Grant CNCSIS 286/2007,
nivel de finaţare: 500 200 000 lei)
- 09.08.2010 - 13.08.2010: expert tip A programul POSDRU 30021, Şcoala de vară: Tineri în educaţie, Axa
prioritară: „1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul major de intervenţie: ”1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
- 01.08.2010 – 05.08.2010: expert termen scurt – învăţământ programul POSDRU 30021, Şcoala de vară: Tineri
în educaţie, Axa prioritară: „1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate
educaţie şi formare”
- 07. 2013 – 08.2013: expert termen scurt în proiectul POSDRU 4.2./ 121748, Investeşte în oameni ! Proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa prioritară nr.4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul major de intervenţie
nr. 4.2 – Formarea personalului propriu SPO, Titlul proiectului: ”3 C-Calitatea Creează Competențe``-Calitatea
în formare Creează Competențe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din Regiunile Centru,
Vest și Nord-Vest”
- 05.2014 – 07.2014: expert pe termen scurt în proiectul PODCA 22763, Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizarea de programe de instruire
pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limbă străină ale
angajaţilor în scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană
- 29.11.2015-28.12.2015: expert pe termen scurt în proiectul POSDRU 190/1.1/S/156882, De ce, cum și ce învăț?
Membru al unor centre de cercetare :
- Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Educaţia Lingvistică-CIEL (Universitatea « 1 Decembrie 1918 », Alba Iulia)
- Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială (Universitatea « 1 Decembrie 1918 », Alba Iulia)
- Centrul de Studii Interdisciplinare Henri Jacquier (Universitatea « Babeş-Bolyai », Cluj Napoca)
Expert-evaluator-referent ştiinţific:
- membru in comisiile de evaluare a nivelului de limbă franceză, prin examenele DELF/DALF (2015-2020)
- membru al comitetului de organizare a sesiunii de comunicări a studenților și masteranzilor filologi, UAB,
decembrie 2019
- membru al juriului local al concursului Mot à monde, organizat de Centrul Cultural Francez/Institutului Cultural
Francez din Cluj-Napoca (2010-2020)
- membru al comitetului ştiinţific al Concursului internaţional de traduceri de texte literare şi de specialitate organizat
de Centrul de Cercetare şi Inovare în Educația Lingvistică-CIEL, Departamentul de Filologie al Facultății de Istorie
şi Filologie, Centrul de Relații Internationale al UAB, Cercul studențesc de traduceri literare şi de texte de
specialitate - Traducto, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Inspectoratul ȘcolarJudețean Vâlcea, în colaborare
cu British Council, Cluj-Napoca, Institut français, Cluj-Napoca, Consiliul Județean Alba (2010-2020)
- membru al Comisiei Naţionale de corectare a lucrărilor elevilor participanţi la faza naţională a Olimpiadei de limba
franceză (Alba Iulia – aprilie 2001, Alba Iulia – aprilie 2011)
- membru al comitetului de peer-review al revistei « Limbă şi literatură – Repere identitare în context european
Universitatea din Piteşti (2012-2020)
- colaborǎri cu specialişti în sociologie şi istorie (publicarea rezumatelor în limba francezǎ ale unor lucrări ştiinţifice)

Anexe listă de publicaţii
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