MOLDOVAN ROXANA-MARIA
CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Moldovan Roxana-Maria
Adresa
Cluj-Napoca, România
Telefon
0766/376632
Fax
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E-mail
m15roxana@yahoo.com
Naţionalitate
Română
Data naşterii
04.04.1981
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
(2011-...)
Centrul de limbi străine „Interstudia”-Cluj-Napoca
28A, Franz Liszt, Cluj-Napoca, România
~ profesor Limba engleză ~
(2010-...)
Asociaţia „Alternativă Socială şi Capital
Uman”- Cluj-Napoca
Str. Prof. Ion Gheorghe Marinescu, Nr. 32, ClujNapoca, România
~ membru, traducător poveşti terapeutice,
coordonator ateliere educative pentru copii în limba engleză ~
(2006-...)
Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române
12-14, Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca, România
~ bibliotecar II (S), Laboratorul Foto/Stampe~
(2005)
colaborare cu şcoală particulară de predare a Limbii
Engleze, Târgu-Mureş
~ traducător din/în Limba Engleză, domeniul medical ~
(2005-2006)
Muzeul Judeţean Mureş
24, Horea, Târgu-Mureş, România
~ asistent director general ~
(transcrierea diverselor manuscrise în format electronic;
corecturi de articole în limba română; contact telefonic cu
diverse persoane; corespondenţă; traduceri din/ în Limba
Engleză; ţinerea evidenţei în format electronic a tuturor
documentelor)
(2003-2004)
Şcoala Generală cu cls. I-VIII din comuna Ceuaşu de
Câmpie, judeţul Mureş
~ profesor titular de Limba Engleză~

(2001- 2004)

(predarea limbii engleze şi în sate ce aparţin de comuna Ceuaşu
de Câmpie: Câmpeniţa şi Herghelia; managementul clasei, în
calitate de diriginte; activităţi extraşcolare întreprinse cu elevii)
meditaţii Limba Engleză

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(2008-2010)
Institutul European de cursuri prin corespondenţă
„Eurocor”, Bucureşti
curs „Manager de proiect”
(2004-2006)
Univ. „Petru Maior”, Târgu-Mureş, cursuri de masterat
“Studii de gen şi performanţe manageriale”
( 2005)
Asociaţia Traducătorilor Români, Cluj-Napoca
Instructaj WORDFAST
(2004-2005)
Casa Corpului Didactic, Târgu-Mureş
curs de formare continuă „Didactica limbii engleze”
(2003-2004)
activitate de formare continuă-limba engleză, cu tema
„Modalităţi şi forme în organizarea predării la clasele I-II”
(2003)
The Educational Centre,
Exclusive Representative for Oxford University Press in
Romania
~English Language Teaching Seminar Certificate of
Attendance~
(a Seminar on „Telling Stories to Children”)
(2003)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
~ DeciziaI. S. J. Mureş nr. 341/2003 titular la postul/catedra
Limba Engleză de la Şc. Gen. Ceuaşu de câmpie~
(2003)
Ministerul Justiţiei,
Direcţia Publicitate Mobiliară, Imobiliară şi Notari Publici
~ autorizaţie de Interpret/Traducător pentru Limba Engleză~
(2001)
Fundaţia Româno-Olandeză „Euromconect”, Târgu-Mureş
curs „Operator calculator”
(1999- 2003)
Univ. „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, TârguMureş
specializarea Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura
Engleză
~ diplomă de licenţă în Filologie ~
(1999)
Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, Târgu-Mureş
~ atestat profesional de cunoştinţe uman bilingv engleză~
(1995-1999)
Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, Târgu-Mureş
profilul Bilingv-Engleză
~ diplomă de bacalaureat ~

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
- capacitate de lucru în condiţii de stres;
- rezistenţă la efort prelungit;
- abilităţi de comunicare;
- simţ organizatoric;
- bun coordonator de proiecte;
- persoană responsabilă;
- atenţie la detalii;
- atenţie distributivă;
- putere mare de concentrare.
LIMBA MATERNĂ

- Limba română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
- Limba engleză (foarte bine);
- Limba franceză (bine).
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE
- interes deosebit pentru: desen, literatură, muzică, arta
fotografică şi îmbunătăţirea calităţii umane.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE
- spirit de echipă;
- loc de muncă într-un mediu multicultural.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE
(2003-1999)
- şef grupă, Univ. „Petru Maior”, Târgu-Mureş;
(2003-2004)
- diriginte clasele V şi VI, Şcoala Generală cu cls. I-VIII din
comuna Ceuaşu de Câmpie, judeţul Mureş.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
- cunoştinţe operare calculator:
- Word, PowerPoint, PhotoShop şi Internet (Yahoo,
Google)
-bine;
- Excel, Nero StartSmart, Publisher, Visio, Corel
-începător.
PERMIS DE CONDUCERE
- nu posed

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
- imaginaţie bogată;
- dorinţă de perfecţionare;
- adaptabilitate sporită în împrejurări noi.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
- interes pentru comunitate;
- interes pentru problemele sociale actuale.
ANEXE
- diplomele şi certificatele sunt disponibile la solicitarea
angajatorului.

