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Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞERBAN MARIA-LAVINIA 
Adresă(e) NUMĂR IMOBIL 0721204272 

NUME STRADĂ L.REBREANU, NR.3, bloc A5, scara A, etaj 2, ap. 16. 
LOCALITATE PITEŞTI  
ŢARĂ ROMÂNIA 

Telefon(oane)ACASĂ 0348411855 
Ssm 

Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 
 

 
Data naşterii 07.01.77 

 

 
Sex 

 
E-mail 

FEMININ 
 
sm_lavinia@yahoo.com 
 

 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

COLEGIUL NAŢIONAL „I. C. BRATIANU” 
LICEUL DE ARTĂ : ””DINU LIPATTI”” 
Educaţie 



Experienţa profesională  
2011 

• am prezentat la Sesiunea Anualã de Comunicãri ªtiinþifice ,,Ecosinteze ºi Etnosinteze 
Carpatine” a Muzeului Judeþean Argeº comunicarea: Consideraþii privind geneza oraºelor 
de la sud de Carpaþi 

• adeverinþã de atestare a mentoratului de cãtre I.S.J. Argeº 
• profesor evaluator la olimpiada de istorie- faza localã 
• septembrie - adeverinþã atestând formarea continuã INIÞIERE IT ªI UTILIZARE AeL 

adeverinþã eliberatã de cãtre CCD. ARGEª INSTRUIREA ÎN SOCIETATTEA CUNOAªTERII   
• adeverinþã eliberatã de cãtre CCD ARGEª ÎNCÃ O ªANSÃ, acreditat de Centrul Naþional din 

Învãþãmântul Preuniversitar. 
  
2010 

• ianuarie –„Hai sã dãm mâna cu mânã !“– masã rotundã. Cunoaºterea importanþei actului 
istoric de la 24 ianuarie 1859 (Unirea Moldovei cu Muntenia). Lecþie deschisã ºi referat în 
cadrul catedrei metodice al Liceului de artã D. Lipatti 

• 5 octombrie -Ziua Mondialã a Educaþiei. Proiect judeþean „Educaþie ºi educatori”- Marcarea 
rolului deosebit al dascãlului în formarea ºi desãvârºirea personalitãþii elevilor 

                           ,,Sã nu uitam ororile rãzboiului”- Ziua Holocaustului 
                             Dezbateri, concurs, prezentãri power-point 

• „1 Decembrie” – zi cu dubla semnificaþie : Ziua Naþionalã a Romîniei ºi Ziua mondialã anti-
sida 

                noiembrie- programul de formare continuã acreditat de CNFP–FORMAREA 
                ÎNDRUMÃTORILOR DE PRACTICÃ PEDAGOGICÃ 
 
 
2009 

•  cursul organizat de către CCD Piteşti" „ ÎNCĂ O ŞANSĂ|” 
• înscrierea la cursul „PRACTICUM” organizat de către Deep Universităţii Piteşti 
• articol „Istoria mea dintr-a 12” publicat în revista „Restituiri”, nr.12/2009 
• Membră a Societăţii de Ştiinţe Istorice 
• iarticol „ România şi eroii săi în cadrul Războiului de Independenţă” 
• susţinerea lucrării "”Elitele piteştene muntene în anul 1866"”în cadrul şcolii de vară 

doctorale de la Alba-Iulia 
• Membră a centrului „Cultului Eroilor” 
• participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice „ Istoria Holocaustului: comemorări, 

simboluri peste timp"” în cadrul Centrului Cultural Piteşti 
• martie- Organizarea concursului şcolar cu clasele a XI-a privitor la tema” Globalizre 

şi identitate în spaţiul european” 
• susţinearea lucrării „ Metode clasice şi moderne în predarea istoriei” în cadrul 

Universităţţii „ 1 decembrie 1918” de istorie din Alba- Iulia 
 
  2008 

• membră a „Clubului de Istorie Armand Călinescu  
•  sesiunea Anualã de Comunicãri ªtiinþifice ,,Ecosinteze ºi Etnosinteze Carpatice” a Muzeului 

Judeþean Argeº ,,Discursul politic liberal: ecouri ºi semnificaþii istorice”;  
                „sesiunea de Comunicãri ªtiinþifice” organizatã de ,,Centrul de Culturã Brãtianu”, ,,Acþiuni 
                politice ale lui Ion I. C. Brãtianu în modernizarea societãþii româneºti”. 

             d erularea proiectului” 9 mai ziua Europei"alături de centrul Cultural Piteşti 
• Sesiunea Anualã de Comunicãri ªtiinþifice ,,Ecosinteze ºi Etnosinteze Carpatine”, Muzeul 

Judeþean Argeº, ,,Zece ani de modernizarea urbanã: oraºul Piteºti(1866-1877)”. 
• proiectului naţional de conferinţe civice” Despre buna folosinţă a democraţiei” 
 

 



Perioada 2007 
• sprjinirea articole publicate în cadrul Buletinului Ştiinţific nr. 2 al Facultăţii de Istorie, 

Filosofie şi Jurnalism 
• “ Mica publicitate reflectată în ziarul Românul” 
• “ Conceptul de patriotism în spaţiul valah între 1866-1984 
• “Educaţia femeii oglindită în ziarul Românul ( 1866) 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate- Facultattea de istorie, Universitatea Bucureşti-2001 
Diploma de competenţă lingvistică-2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 1.    Istoria ideilor şi mentalităţilor 
 2.    Istoria culturii şi a civilizaţiei europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Univesitatea din Bucureşti 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza Utilizator 
experimentat  Utilizator 

experimentat  Utilizator 
independent  Utilizator 

independent  Utilizator 
independent 

Limba  franceza Utilizator 
experimentat  Utilizator 

experimentat  Utilizator 
experimentat  Utilizator 

experimentat  Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, 
competenta  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office:Word,Excel  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Dans,fitness,aerobic,muzica,desen  
  

Alte competenţe şi aptitudini o  tolerantă, echilibru şi înţelegere faţă de alte concepţii politice ,religioase sau de viaţă, 
în general; 

o orizont politic şi cultural de largă cuprindere; 
o abilităţi de muncă în condiţii de stress şi adaptabilitate la schimbare; 

  

  
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

