
 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informatii personale   

Nume / Prenume Anton (Comsa) Ana-Maria 
Adresa(e) 11, Mitropolit Andrei Saguna , 515400, Blaj, Alba, România 

Telefon(oane) Mobil: 
0740583098 

E-mail(uri) ana_comsa2003@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) Româna 
  

Data nasterii 08.11.1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de munca vizat / 
Domeniul ocupational 

Educatie si învatamânt 

  

Experienta profesionala  
  

Perioada 01.09.1999 - prezent 
Functia sau postul ocupat Profesor titular de limba si literatura româna 

Activitati si responsabilitati 
principale  

Activitati de predare; activitati de consiliere a elevilor în calitate de diriginte; 
activitati manageriale  în calitate de responsabil de catedra (pe parcursul anului 
2009) si de responsabil cu proiectele si parteneriatele scolare (2007-2009) 

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

activitate 
Educatie si învatamânt 

  

Educatie si formare   
  

Perioada   2004 – prezent – studii doctorale   
 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobândite 

Competente de realizare a cercetarii stiintifice în domeniul filologie  
Teza de doctorat: Ion Vlasiu. Studiu monografic  

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia  

Perioada   Septembrie-octombrie 2008 
Calificarea / diploma obtinuta Atestat de formare continua a personalului didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobândite 

Competente de evaluare 



 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar 

Perioada   Decembrie 2008  
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente în utilizarea softurilor educationale  

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Siveco Romania  

Perioada Februarie-martie 2008 
 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente de formator (formarea profesionala a adultilor) 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Societatea „Zece plus” 

Perioada   Februarie 2007 
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente de elaborare a programelor de granturi pentru dezvoltare scolara 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Scolar Judetean  Alba 

Perioada   Ianuarie 2007  
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente de elaborare a proiectelor cofinantate din Fondul Social European 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia Generala pentru Integrare Europeana si 
Programe Comunitare – Directia Organism Intermediar POS DRU- Unitatea 
Regionala POS DRU Centru 

Perioada   Decembrie 2006  
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente în diseminarea continuturilor ariei curriculare „Consiliere si orientare” 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Scolar Judetean Alba, Casa Corpului Didactic Alba 

Perioada   Ianuarie-martie 2006 
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  



 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobândite 

Competente vizând educatia incluziva, metodele active de învatare, sprijinul 
individualizat, învatarea individualizata, educatia adultilor, participarea comunitatii 
la procesul educativ, elaborarea CDS 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Judetean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, în cadrul Proiectului 
Phare RO 2003/005-551.01.02/17 „Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate” 

Perioada    2003-2004 
Calificarea / diploma obtinuta Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale 

dobândite 

   Specializarea: Literatura si cultura româneasca în context european 
   Abilitati de cercetare în domeniul literaturii 

 
Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 
 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia  

Perioada   Martie 2002 
 

Calificarea / diploma obtinuta Adeverinta de formare profesionala  
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Competente de baza, metodice, pedagogice si psihorelationale ale cadrelor 
didactice; competente de realizare a programelor pentru disciplinele optionale; 
competente în derularea învatamântului diferentiat si a derularii procesului de 
învatare din prisma inteligentelor multiple  si a învatarii active; competente în 
consilierea si orientarea scolara si în managementul clasei 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Judetean Alba, Casa Corpului Didactic Alba 

Perioada   August 2001 
 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de acordare a definitivarii în învatamânt 
Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Perioada    1995-1999  
 

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de licenta 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Limba si literatura româna 
Limba si literatura engleza 
Psihopedagogie  

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Perioada   1990-1994 
 

Calificarea / dip loma obtinuta Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale 
dobândite 

Ansamblul disciplinelor corelate învatamântului liceal, filiera teoretica, 
specializarea filologie  

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic „Iacob Muresianu”, Blaj 

 



 

 
Aptitudini si competente 

personale  

 

  
Limba(i) materna(e) Româna 

  
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Engleza, franceza 

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

conversatie  
Discurs oral Exprimare scrisa

Limba engleza  C2  C2  C2  C2  C2 
Limba franceza  B2  B2  B1  B1  B1 

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

  
Competente si abilitati sociale  Spirit de echipa, bune capacitati de comunicare, capacitatea de adaptare la medii 

sociale diverse  
  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

  Programarea timpului si stabilirea prior itatilor, initiativa si tenacitate,  flexibilitate, 
capacitate de coordonare a unei echipe mono, pluri sau transdisciplinare, dinamism 

 
Competente si aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Stapânirea instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel si PowerPoint; PhotoShop 

 
  

Competente si aptitudini 
artistice 

Fotografie, literatura 

 
 
 
 

 Semnatura, 


