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Europass  

 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume Badulescu  Georgeta 

Adresa(e) Strada  Aleea Liliacului ,Bl.C1 ,ap .14-Lupeni,335400 ,Hunedoara-România 

Telefon(oane) 0724269575 Mobil: - 

Fax(uri)  - 

E-mail(uri) giorgina_badu@yhoo.com 
  

Nationalitate(-tati) Româna 
  

Data nasterii 24.11.1965 
  

Sex feminin 
  

Locul de munca vizat / 
Domeniul ocupational 

Profesor-educatie 

  

Experienta profesionala 26 ani 
  

Perioada 1 septembrie 1984-31 august 2004 

Functia sau postul ocupat Învatator-institutor la Scoala Generala „I.G.Duca” Petrosani;  
 

Perioada 1 septembrie 2004 pâna în prezent 

Functia si postul obtinut Profesor de Limba si Literatura româna la Liceul de Informatica Petrosani 

  
  

Educatie si formare  
  

Perioada 1999-2003 –student la Universitatea „1 Decembrie1918” Alba Iulia ,Facultatea de Istorie si 
Filologie,absolvent cu diploma de licenta, media 9,00 

Calificarea / diploma obtinuta 2004-2005 -Masterat –Literatura româna în context european   

Disciplinele pr incipale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Traducere literara si scriere creatoare;traducator  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie1918” Alba Iulia ,Facultatea de Istorie si Filologie 

Nivelul în clasificarea nationala sau 
internationala 

Postuniversitar (cu frecventa) 

  

Aptitudini si competente 
personale 

2003-licentiat al Facultatii de Istorie si Filologie a Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia-
specializarea româna-engleza; 
2004-2005-masterat obtinut în cadrul aceleiasi universitati 

  

Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile) 
  

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) 1.Engleza        2. Franceza 

Autoevaluare Întelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversatie 
Discurs oral Exprimare scrisa 

Limba 1 C2 1 C2 1 C2 1 C2 1 C2 

Limba 2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 
  

Competente si abilitati sociale Membra a Fundatiei „Salvati copiii!” 
Membra a Asociatiei religioase „ Pro Vita” 
Membra a Fundatiei culturale „ Constantin Brâncusi” 

  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Spirit de munca în colectiv, logica privind metodologia si punerea în practica a activitatilor , rigoare în 
rezolvarea problemelor , autonomie în cadrul activitatii desfasurate , o buna capacitate de a realiza 
sinteze , disponibilitate ; 

  

Competente si aptitudini tehnice -medii; 
  

Competente si aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizez computerul si am capacitatea de a ma adapta la noile rigori impuse de dezvoltarea mediului IT 

  

Competente si aptitudini artistice -sensibilitate artistica si o buna memorie lingvistica; 
  

Alte competente si aptitudini -spirit de competitie, disponibilitate , abilitate în comunicare, deschidere pentru relatii complexe; 
  

Permis(e) de conducere - 
  

Informatii suplimentare Am debutat ca autor de critica literara în revista „Teologia” din Arad, în 2005. 
Am elaborat pe baza experientei didactice dobândite ca învatatoare un Ghid metodic si microculegere 
de poezii pentru clasa I. 
-membra a Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum”; 
-membra în comisii de evaluare , participanta la evaluarea impusa de MECTS; 
-public permanent si activ  articole de opinie  si critica de întâmpinare , critica literara si atitudini 
religioase în revistele: „  Tabor”, „ Teologia”, „ Transilvania” , „ Viata de pretutindeni”; 
-participant ca autor si coautor la elaborarea unor volume colective  

  

Anexe  

 


