
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume IUGA MARCELA CRISTINA 
Adresa Blaj, str. poet Andrei Muresanu, bl.1, sc. A, ap. 15, judetul Alba, Cod postal 510041 

Telefoane Fix:    0258713798 Mobil: 0727718351 
Fax  

E-mail iugamarcela@yahoo.com  
  

Nationalitate Româna 
  

Data nasterii 30.04.1984 
  

Sex Feminin 
  

  
  

Experienta profesionala  
  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

2007-2009  
Profesor debutant 

Activitati si responsabilitati 
principale  

Activitati de instruire si evaluare a elevilor 

Numele si adresa angajatorului Grup Scolar „Aurel Vlaicu”Cluj-Napoca, municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii 
nr.199, Cluj.  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Domeniu educational 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

2009 -2010 Profesor debutant 
2010 si în prezent Profesor cu gradul didactic definitivat 

Activitati si responsabilitati 
principale  

Activitati de instruire si evaluare a elevilor 

Numele si adresa angajatorului Colegiul National „I.M.Clain” Blaj, Blaj, str. Simion Barnutiu, nr.2.,Alba 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
Domeniu educational 

  
  



Educatie si formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

 
Numele si tipul institutiei de învatamânt 

/ furnizorului de formare  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

 
Numele si tipul institutiei de învatamânt 

/ furnizorului de formare  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

 
Numele si tipul institutiei de învatamânt 

/ furnizorului de formare  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

 
Numele si tipul institutiei de învatamânt 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

 
Numele si tipul institutiei de învatamânt 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare

 
2011 
 
Certificate of Attendance  at NLP Seminar  

   
  Neuro - Linguistical Programming techniques  

 
 
  British Council  
   
 
  2011 
 Certificate of Attendance  at Preparing Students for IELTS 
 
  Teaching reading, writing, listening and speaking for IELTS 
  
 
 British Council  
 
 
  2011 
 Certificate of Attendance  at Preparing Students for FCE 
 
  Teaching reading, writing, listening and speaking for FCE 
  
 
 British Council  
 
 
 
    2011  
   Certificate of Attendance  at Preparing Students for CAE  
 
  Teaching reading, writing, listening and speaking for CAE  
  
 
 British Council  
 
     2011 
 Simpozionul cu participare internationala „Lectura – Calea spre tarâmurile 
  artei” Bucuresti 
 
   Lectorul model al povestii fara sfârsit 
 
  Inspectoratul Scolar Bucuresti  
  Colegiul National „Ion Creanga” Bucuresti 
 
  2011 
  Certificat de participare la Conferinta internationala a doctoranzilor în filologie, Târgu-Mures, 2011. 
 
  Mitul faustic în Mica sirena 
 
 
  Universitatea Petru Maior din Târgu-Mures 
 
 
 



Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de învatamânt / 
furnizorului de formare 

  2011 
  Diploma de participare la Festivalul International de Limba Engleza „Best English Speaking Teens” 
 
 
  Effective Ways of Improving Students’ Speaking Abilities 
 
 Consiliul Judetean Alba 
Scoala cu clasele I-VIII „Vasile Goldis” Alba Iulia  
 

 

Perioada 
 

2011 

Calificarea / diploma obtinuta Certificate of Attendance  la English Language teaching Seminar  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Communicative approach of the English Language  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

  Educational Centre  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de absolvire a programului de formare continua Abilitare curirculara – Limba engleza 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Identificarea celor mai importante caracteristici interdisciplinare ale procesului instructiv 
educativ din perspectiva noului curriculum national si a reformei învatamântului 

• Cunoasterea si aplicarea la clasa a alternativelor de instruire activa si interactiva  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Certificate of Attendance   at The Oxford Day Workshop  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Learning of new modern language teaching strategies  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar al Judetului Alba – Casa Corpului Didactic Alba 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de participare la workshop-ul The Bilingual/Intensive English Language Teaching Frame 
Within The Context of Romanian Educational Policies  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• The Bilingual/Intensive English Language Teaching Frame Within The Context of 
Romanian Educational Policies 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Certificate of Participation in The 12th International Conference Interdisciplinarity and 
Transdisciplinarity in Language, Literature and Foreign Language Teaching Methodology  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Postmodern Ekphrastic Images in Keith Ridgeway’s The Parts  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

„1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, The Faculty of History and Philology 
Centre for Research and Innovation in Linguistics Education   
Modern Language Department  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de participare la lucrarile Simpozionului International „Probleme actuale ale învatamântului, 
în context european. Constatari si perspective”   

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• The Teachable Animal – o viziune diacronica asupra didacticii  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, Scoala cu clasele I-VIII „Octavian Goga” ,Baia Mare 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de participare a elevei Hategan Nicoleta Maria, îndrumata de profesorul Iuga Marcela 
Cristina la Concursul National de Creatie „Calistrat Hogas” Piatra Neamt  



Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Traducere si retroversiune de text  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar Judetean Piatra Neamt si Casa Corpului Didactic Neamt  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de participare la Simpozionul International de comunicari stiintifice „Creativitate si Inovatie 
în Învatamânt”  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Homo Ludens  -   Jocul de rol/Role-play în romanul Domnilor copii de Daniel Pennac – 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Efitmie Murgu Resita, Inspectoratul Scolar al judetului Caras-Severin, Casa Corpului 
Didactic Caras-Severin 

Perioada   2009 

Calificarea / diploma obtinuta   Diploma de participare la programul national de trening în autorat stiintific din cadrul proiectului 
„Doctoratul în Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii în universitati si cresterea vizibilitatii 
prin publicarea stiintifica”  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• cercetarea în universitati si cresterea vizibilitatii prin publicarea stiintifica 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

 Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare  
Fondul Social European  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de participare la Simpozionul Interjudetean „Ion Agârbiceanu si scriitorii ardeleni”  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

• Figuri centrale ale copilariei: bunicul si bunica  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Scoala cu clasele I-VIII Ion Agârbiceanu Alba Iulia  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obt inuta Înscrierea a doctorat  în domeniul Filologie  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Tema: MIT SI INTERTEXT ÎN LITERATURA PENTRU COPII.   SUBSTARAT MITOLOGIC ÎN PROZA         

NARATIVA 

  

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de master în specializarea Studii Irlandeze  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Cultura si civilizatie irlandeza 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca – Facultatea de Litere 

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de licenta în specializarea „limba si literatura româna-limba si literatura engleza” 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Limba si literatura româna, Limba si literatura engleza 

Numele si tipul institutiei de învatamânt 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca – Facultatea de Litere 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de bacalaureat, specializarea Filologie  

Disciplinele principale studiate/ . 
competente profesionale dobândite 

Disciplinele predate la nivelul liceului 
 

Numele si tipul institutiei de învatamânt.   
                       / furnizorului de formare . 

Colegiul National „I.M. Clain” Blaj 

  



Aptitudini si competente 
personale 

 

  

Limba materna 
 

 
 

Limba româna 

  

Limbi straine cunoscute  

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

conversatie 
Discurs oral Exprimare scrisa 

Engleza C1 C1 C1 C1 C1 

Germana A1 A1 A1 A1 A1 
  

Competente si abilitati sociale Fire sociabila care se integreaza usor în colectiv si se adapteaza cu usurinta la situatii noi. 
  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Foarte bune abilitati organizatorice. 

  

Competente si aptitudini tehnice - 
  

Competente si aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte medii de utilizare a calculatorului (Windows Xp, Word, Excel, Powerpoint etc.) 

  

Competente si aptitudini artistice Înclinatii spre literatura si muzica. 
  

Alte competente si aptitudini - 
  

Permis de conducere Posed permis de conducere categoria B. 
  

Informatii suplimentare • În anul 2005 am absolvit examenul Certificate in Advanced English (C.A.E.) organizat de 
catre The University of Cambridge, ESOL Examinations 

• În anul 2008 am fost certificata drept traducator si interpret pentru Limba Engleza, 
conform Legii Nr.178 din 14 noiembrie 1997, care permite efectuarea de traduceri pentru 
Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Înalta Curte 
de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie  

 
  

Anexe - 

 


