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Fax - 
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Data naşterii                                      22.02.1976 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională 
pertinentă, începând cu cea mai recentă: 
- Perioada (din 1998 – până in 1999, profesor de istorie la 

Colegiul Bănăţean Timişoara;din 1999 până în 2010, 
profesor la Colegiul Tehnic Timişoara) 

- Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Tehnic 
Timişoara, Piaţa Huniade, Nr. 2.  

- Funcţia sau postul ocupat: profesor titular, gradul I. 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: diriginte şi 

profesor. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi program 
de formare profesională urmate, începând cu cea mai 
recentă: 
- Perioada (din 1982– până în 1990 am urmat şcoala 

generală Giroc; din 1990-1994 am urmat cursurile liceale 
la Colegiul Bănăţean Timişoara; din 1994-1998 am urmat 
cursurile la Universitatea  de Vest din Timişoara, secţia 
Istorie-Latină, licenţiindu-mă în aceste domenii; din 1998-
1999 am urmat perfecţionarea la Universitatea de Vest 
Timişoara, prin absolvirea Studiilor aprofundate - 
Romanitate Orientală; în 2000 am obţinut definitivatul în 
învăţământ la Universitatea de Vest Timişoara; în 2004 
am obţinut gradul II didactic în învăţământ la 
Universitatea de Vest Timişoara; în 2007 am obţinut 
gradul didactic I în învăţământ la Universitatea de Vest 
Timişoara). Din 2008 urmez şcoala de studii doctorale în 
cadrul Universităţii de Vest Timişoara sub îndrumarea 
Profesoarei dr. Doina Benea, cu tema: "Moşteniri agrare 
romane în practicile agrare româneşti".  

- Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Istorie-Latină 
- Tipul calificării –profesor gradul I în învăţământ.  
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
PERSONALE  

- Cursuri de calculator( AEL; Intel Teach) 

Limba maternă -româna 
Limbi străine cunoscute  -franceza, latina   

Aptitudini şi competenţe 
artistice 

-muzică, literatură  

Aptitudini şi competenţe 
sociale 
 

- locuiesc şi muncesc cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, fiind profesor, comunicarea este foarte 
importantă în munca de echipă  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

- ca diriginte şi profesor coordonez si conduc  activitatea 
altor persoane, iniţiind proiecte la locul de muncă şi acţiuni 
voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) 



sau la domiciliu) 
Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

-utilizare calculator, deţin carnetul de şofer profesionist 

Permis de conducere -  da, categoriile B,C,E 
Publicaţii, simpozioane şi 
alte activităţi 

- în ultimii doi ani am participat la următoarele 
Simpozioane cu teme istorice: - Ecowindow 
- Dacia în sistemul socio - economic roman 
- Lupta pentru independenţă, permanenţă naţională în 
istoria Europei 
- Instruire privind predarea problemei Holocaustului 
- Simpozion Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, 
Marian Gumă, ediţia XXIX, Caransebeş 
- Public periodic în " Lumina Satului "  şi " Iconostas ", 
ambele publicaţii apar în Comuna Giroc. 

  
 


