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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume  FEIER (OPREA) IONELA SIMONA  
Adresa(e) Tudor Vladimirescu, 111, 

510167 Alba Iulia (Romania)  

Mobil 0724845288  

E-mail(uri) ionelaoprea@yahoo.com 

Nationalitate romana  

Data nasterii 14/06/1974 

Sex F  
 

 

Loc de munca vizat / Domeniu 
ocupational 

    Perioada                             
   Numele angajatorului   
   Tipul activitatii   
   Functia sau postul ocupat    
   Principalele activitati si responsabilitati        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada 

Numele angajatorului 

Tipul activitatii 

Functia sau postul ocupat 

Principalele activitati si responsabilitati 

 
 
Din 2000 - prezent 

Liceul de Muzica si Arte Plastice, Alba Iulia  
educatie 
Profesor titular Limba si literatura româna 

  Realizarea activitatii de predare a cursurilor   conform curricula aprobate, pregatirea     cursurilor, a 

documentatiei, examinarea si notarea elevilor, pregatirea si organizarea concursurilor scolare; 

  Implicarea în organizarea anuala a spectacolului concurs „Vreme trece, vreme vine…”; 

  Publicarea a diverse articole în revista Societatii ASTRA, a carei membra sunt din 2010  

  Organizarea spectacolului-concurs „Timeles Moments wits Caragiale”, în colaborare cu Biblioteca 

Judeteana Alba  

  Organizarea proiectului „Primavara bacoviana”, 2010; 

   Colaborarea la pregatirea si desfasurarea activitatilor derulate în cadrul spectacolului „Primavara 

artelor” organizat la nivelul scolii; 

  Colaborarea la organizarea concursului national „Media Kinder”, editia a II-a, 2010; 

  Membru în Comisia Judeteana pentru organizarea si desfasurarea Olimpiadei de limba, comunicare si 

literatura româna; 

   Pregatirea unor scenete cu ocazia Târgului de Craciun al elevilor Liceului de Muzica si Arte Plastice. 

   Participarea în calitate de profesor evaluator la   Concursul national interdisciplinar de Limba  româna si 

Matematica „+ - POEZIE”; 

   Participarea anuala în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limba si litaratura româna.   

 

 1997-2000 

Scoala Generala nr.6, Reghin, Mures; 

educatie; 

-profesor titular Limba si literatura româna; 

realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, pregatirea cursurilor, a  
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Educatie si formare 

 

Perioada                                                       

Numele si tipul institutiei                              

Domeniu studiat                                            

Tipul calificarii                                               

Nivelul de clasificare a formei de instruire   

 

Perioada                                                          

Domeniu-aptitudini ocupationale       

                                        

Tipul calificarii                                                

Numele institutiei de învatamânt prin  care 

s-a realizat formarea  

 

Perioada                                                       

Numele si tipul institutiei de învatamânt  

prin care s-a realizat  formarea                    

Domeniu-aptitudini ocupationale   

Tipul calificarii                                            

Numele institutiei de învatamânt prin  care 
s-a realizat formarea  
  

Perioada   

Numele si tipul institutiei de învatamânt  

prin care s-a realizat  formarea                    

Domeniu-aptitudini ocupationale                                                                                    

Tipul calificarii    

    

 

Perioada                                        

Numele institutiei de învatamânt prin   care 

s-a realizat formarea                                                 

Domeniu-aptitudini ocupationale                                   

Tipul calificarii        

                                       

Perioada                                                        

Numele si tipul institutiei de învatamânt 

prin care s-a realizat formarea       

Domeniu-aptitudini ocupationale                 

Tipul calificarii              

documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, pregatirea si  organizarea concursurilor scolare. 

 
 
 

 
ian.-febr. 2011; 
 

  MECTS, C.C.D. Deva; 

Educatia este sansa ta, cursul „Scoala incluziva, scoala comunitara”; 

diploma de formare; 

 Inspectoratul Scolar Judetean Alba; 

 
26-27 noiembrie 2009; 

  a sasea sesiune de training în autorat  stiintific; 
 dezvoltarea competentelor în autorat  Stiintific în cadrul proiectului „Doctoratul în Scoli de Excelenta – 

Evaluarea calitatii cercetarii în universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica”; 

 diploma 

Universitatea „1 Decembrie 1918”; 

 

 

oct.-noi. 2008; 
  Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar; 

 
 

Program National de dezvoltare a competentelor de evaluare a cadrelor didactice 

atestat; 

 C.C.D. Alba Iulia; 
 
  
 
 2007-2008; 
 
 Universitatea „1Decembrie 1918” ; 

  Master „Literatura si cultura româneasca în context european”; 

  diploma de studii; 

  Universitatea „1Decembrie 1918; 

 

 2005 

Universitatea „1Decembrie 1918” ; 

 

 obtinerea gradului didactic II ;      
 
  adeverinta;     
 
 
 1999; 
 
  Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca; 
 
 obtinerea gradului Definitiv în învatamânt;  
 adeverinta; 
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Perioada 

Numele si tipul institutiei prin care s-a 

realizat formarea   

Domeniu-aptitudini ocupationale    

Tipul calificarii                           

 1992-1997; 
 
 Universitatea „1Decembrie 1918”; 
 
Facultatea de Stiinte, specializarea Limba  si literatura româna, Limba si literatura franceza;     
 
   diploma de licenta.                                                                                        

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ian.  
 

Aptitudini si competente 
personale 

 

  

Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare Întelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral  

franceza C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat 

  
  

Competente si abilitati sociale Abilitatea de a lucra în echipa, abilitatea de a transfera informatii, abilitati de comunicare, 
capacitate de sinteza si analiza, dobândite pe parcursul activitatii didactice. 

  

Competente si aptitudini organizatorice Capacitatea de coordonare a unei echipe mono-, pluri- si transdisciplinare, capacitatea de a lucra 
cu termene limita si sub presiune. 

  

Competente si aptitudini de uti lizare a 
calculatorului 

Utilizare calculator ( programe  office, internet), copiator, imprimanta 

  

Permis de conducere B  
 
      

 

 


