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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

  

Nume / Prenume MOLDOVAN ALINA VALENTINA 

Adresa(e)  Lalelelor, 2 B, ap. 11, 515600, Cugir, Alba, România 

Telefon(-oane) Fix: 0258751112 Mobil: 0753035814 

  

E-mail(uri) alina_moldovan2008@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tati) Română 

  

Data naşterii 29/04/1977 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Septembrie 1999 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular – Limba şi literatura română / Limba şi 
literatura germană 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Realizarea activităţii de predare-învăţare conform 
programei, pregătirea cursurilor, evaluarea elevilor, 
pregătirea şi organizarea concursurilor şcolare 
Responsabil Catedra de Limba şi Literatura Română 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada  2008 – 2011  

Calificarea / Diploma obţinută Doctorand în Filologie 
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Disciplinele principale studiate / 
Competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Confruntări thanatice în romanul 
interbelic  
(Conducator ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Braga) 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

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

  

Perioada 26-27 noiembrie 2009 

Calificarea / Diploma obţinută Diploma 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul 
proiectului Doctoratul în Şcoli de Excelenţa. Evaluarea 
calităţii cercetării în universităţi si creşterea vizibilităţii 
prin publicare ştiinţifică 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

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

  

Perioada Decembrie 2008 - februarie 2009 

Calificarea / Diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de formare Think Quest 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Fundatia Oracle Education 

  

Perioada Septembrie 2008 

Calificarea / Diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional Ael 
(40 ore) 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Siveco România S.A 

  

Perioada August 2008 

Calificarea / Diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului didactic II / Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura româna 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Univeritatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul 
pentru pregatirea personalului didactic 

  

Perioada 2007 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Master „Literatura şi cultura românească în context 
european” 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Univeritatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Perioada 09-17 noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Stagiu de formare continuă privind diseminarea 
conţinuturilor ariei curriculare Consiliere şi orientare (28 
ore) 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 
Casa Corpului Didactic 

  

Perioada Octombrie – decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Programul de formare continuă Educaţie şi schimbare 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Univeritatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  
Departamentul pentru pregatirea personalului didactic 

  

Perioada August 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Limba şi literatura română 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

  

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Specializarea: Limba şi literatura germană – Limba şi 
literatura română  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Litere 

  

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Profil uman – Limbi străine 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorul de formare 

Colegiul „David Prodan” Cugir 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Limba română 

  

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

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba germană  C2 C2 C2 C2 C2 

Limba franceză   A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru 
limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Abilitatea de a lucra în echipă, abilitati de comunicare facilă 
şi eficientă, sociabilitate, capacitatea de adaptare la medii 
sociale diverse 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de  coordonare a unei  echipe mono, pluri sau 
transdisciplinare, de a lucra cu termene limită şi sub 
presiune, flexibilitate, dinamism, perseverenţă, 
managementul timpului, disponibilitate 

  

Competente si aptitudini tehnice  minime 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Stăpânirea instrumentului Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint, PhotoShop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura, muzica 

  

Permis(e) de conducere  Categoria B 

  

                                                                                                                                      


