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Europass 

Curriculum Vitae 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BĂRAN Sorin Ovidiu   

Adresa Comuna Livezi, judeţ Vâlcea, sat Pârâieni de Mijloc (domiciulul stabil) 

Str. Gheorghe Latea, nr. 14, Bl.C35, Sc. B, Ap.86, Bucuresti, sector 6 (adresa curentă) 

 

Mobil    0762648146  

E-mail ovidiubaran@yahoo.com 

Nationalitate Român 

Data naşterii 21/05/1980 

Sex Masculin  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional  

Educaţie – învăţământ preuniversitar/învăţământ universitar 

  

Experienţa profesională  

   

Perioada Septembrie 2010 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

• şef de catedră  Limba şi literatura română 

• predare lecţii de Limba şi literatura română  

• redactarea planificărilor semestriale, anuale, evaluarea elevilor şi coordonarea cadrelor 

didactice din aria curriculară, identificarea de soluţii pentru ameliorarea şi creşterea 

nivelului performanţei elevilor din cadrul unităţii de învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL, Voluntari, Ilfov 

Erou Iancu Nicolae nr. 89-93, 077190, Voluntari, jud.Ilfov (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie – învăţământ, Sector privat 

  

Perioada Septembrie 2007 - Septembrie 2010  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

• predare lecţii de Limba şi literatura română  

• redactare planificărilor semestriale, anuale, evaluarea elevilor şi coordonarea cadrelor 

didactice din cadrul catedrei, identificarea de soluţii pentru ameliorarea şi creşterea nivelului 

performanţei elevilor din cadrul unităţii de învăţământ  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr.10, RM VALCEA 

Str. Luceafarului, nr.7, 1000, Rm.Valcea (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie – învăţământ, Sector public 
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Perioada Septembrie 2006 - Septembrie 2007  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

• şef de catedră Limba şi literatura română  

• predare lecţii de Limba şi literatura română  

• redactare planificărilor semestriale, anuale, evaluarea elevilor şi coordonarea cadrelor 

didactice din aria curriculară, identificarea de soluţii pentru ameliorarea şi creşterea 

nivelului performanţei elevilor din cadrul unităţii de învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar “FERDINAND I”, RM. VALCEA 

Aleea teilor, nr.1, 240077 Rm. Valcea (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie – învăţământ, Sector public  

  

Perioada Septembrie 2005 - Septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• predare lecţii de Limba şi literatura română   
• redactare planificărilor semestriale, anuale, evaluarea elevilor, identificarea de soluţii 

pentru ameliorarea şi creşterea nivelului performanţei elevilor din cadrul unităţii de 

învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Energetic, RM. VALCEA 

Aleea Prof.Sergiu Purece,nr.10, 240272 Rm. Valcea (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie – învăţământ, Sector public 

  

Perioada Septembrie 2004 - Septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de Limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

• şef de catedră aria curriculară Limba şi literatura română  

• predare lecţii de Limba şi literatura română  

• redactare planificărilor semestriale, anuale, evaluarea elevilor şi coordonarea cadrelor 

didactice din aria curriculară, identificarea de soluţii pentru ameliorarea şi creşterea 

nivelului performanţei elevilor din cadrul unităţii de învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA PARAIENI 

sat Paraieni, 247318 Livezi (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie – învăţământ, Sector public 

  

Educaţie şi formare  

  

                                         Perioada                Octombrie 2008 – Septembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Mitologie comparativă, imaginarul popular, antropologie culturală, hermeneutică, 

mitanaliză, mitocritică, principii şi metode în analiza textului literar, metode de cercetare 

academică  

Bursă de studii doctorale CMIRA (2009-2010) în cadrul Centrului de Cercetare a 

Imaginarului, Universite Stendhal 3 Grenoble, Franţa, sub conducerea prof.univ.dr. Philippe 

Walter  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Université Stendhal 3, Grenoble, Franţa/ Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 

Romania 

  

Perioada Octombrie 2006 – Iunie 2007   

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice; management şi comunicare  
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competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes-Bolyai, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Cluj Napoca (Romania) 

  

Perioada Octombrie 2004 - Iunie 2005  

Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare aprofundate – Evoluţia formelor poetice în sec. XX 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Arte poetice; textul critic; metode de analiză a textului poetic  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Sibiu (Romania) 

  

Perioada Octombrie 2001 – Iunie 2004  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză ; Didactica limbii şi literaturii 

române – Didactica limbii şi literaturii franceze 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, Sibiu (Romania) 

  

Perioada Octombrie 2000 - Iulie 2001  

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în presa scrisă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Iniţiere în presa scrisă; dicţiune; media şi fenomenul religios; sociologie şi comunicare  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Jurnalistică, 

Sibiu (Romania) 

  

Perioada Septembrie 1994 - Iulie 1998  

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grup Şcolar Petrache Poenaru  

Balcesti (Romania) 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la  
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  

Limba engleză   
B1  

Utilizator  
 independent   

B1  
Utilizator  
 independent   

B1  
Utilizator  
 independent   

B1  
Utilizator  
 independent   

B1  
Utilizator  
 independent   

 (*) Common European Framework of Reference (CEF) level  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Competenţe şi abilităţi sociale Experienţa cu lucrul în echipă (participare la competiţii naţionale şi internaţionale din 
perioada studiilor de licenţă, master şi doctorat)  

Competenţe de mediere: mediere de conflicte între grupurile de elevi, într elevi şi profesori, 
între profesori şi părinţi din medii sociale şi culturale diferite ; realizarea de proiecte cu 

diferite instituţii locale sau naţionale 

Competenţe interculturale: experienţa cu dimensiunea culturală europeană din perioada 
studiilor doctorale de la Universitatea Stendhal 3 Grenoble, Franţa  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de echipă şi proiect: şef de catedră Limba şi literatura 
română/ aria curriculară Limbă şi comunicare; organizare de excursii tematice; activităţi 

şcolare şi culturale interdisciplinare : 

- 2008 : Festivalul Primăvara poeţilor, Rm. Vâlcea, iniţiat de Uniunea Scriitorilor şi 
Institutul Cultural Francez, organizator : Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu, Rm. 

Vâlcea 

- 2006-2008 : parteneriat educaţional interdisciplinar: Cartea de azi, filmul de mâine, 

organizator Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea şi Consiliul Judeţean 

Vâlcea 

- 2006-2008 : membru Cenaclul Literar Lumină Lină, organizator Biblioteca Judeţeană 

Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea 

- 2006-2007 : membru al Centrului de Excelenţă de pregătire a Olimpiadei de Limba şi 

Literatura română, Rm. Vâlcea 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Absolvent al şcolii de vară “TIC în educaţie” (2005): iniţiere în  in Access, Word, Power 
Point, Excel  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Premii şi participări la manifestări artistice şi ştiinţifice/ publicaţii : 

- - Problèmes du mythe et du comparatisme, in « Les Huitièmes Rencontres Doctorales du 

CRI », Musée Dauphinois de Grenoble, France, 6 martie 2010 

- - Le motif du vol des astres dans le conte populaire roumain, prezentare susţinută în noiembrie, 

2009, în cadrul seminariilor Centrului de Cercetare a Imaginarului, sub conducerea 

prof.univ.dr. Philippe Walter 

- - Mircea Eliade, le nouvel humanisme, prezentare susţinută în octombrie, 2009, în cadrul 

seminariilor Centrului de Cercetare a Imaginarului, sub conducerea prof.univ.dr. Philippe 

Walter 

- 2008 : participare Simpozionul Naţional de Referate şi Comunicări ştiinţifice, Marin Sorescu, 

scriitor naţional şi universal, Rm. Vâlcea, cu lucrarea : Călinescu şi treptele criticii literare 

- 2007 : participare la Colocviul Naţional Marin Sorescu, Rm. Vâlcea 

- 2007 : participare la Concursul de creaţie literară Virgil Ierunca, Rm. Vâlcea  

- 2005: participare Colocviul National Studentesc "Mihai Eminescu", Iaşi,   premiul III pentru 

lucrarea Confesiune: timp si eufemism 

          : participare la Sesiunea de Comunicãri Stiintifice organizatã de Facultatea de Litere si 

Arte, Sibiu, unde am prezentat lucrarea  Infinitul eminescian în oglinda criticii literare 

- 2004: locul II la Concursul International de Poezie " Drumuri de spice", organizat de 

Societatea literar- artisticã " Tibiscus", Uzdin, Iugoslavia;  

           : premiul II în cadrul Colocviului National Studentesc "Mihai Eminescu", Iaşi, unde am 
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prezentat lucrarea  Inger si demon, o dihotomie 

            : mentiune la Colocviul National Studentesc "Lucian Blaga", Sibiu, unde am prezentat 

lucrarea Supratragicul: a fi in lume sau a fi întru moarte  

          : participare la Sesiunea de Comunicãri Stiintifice, organizatã de Facultatea de Litere si 

arte, Sibiu, unde am prezentat lucrarea Retorica transcendentului în textul cioranian 

- 2003: premiul II la Colocviul National Studentesc " Lucian Blaga", Sibiu, unde am prezentat 

lucrarea Alchimiile metaforei în teatrul lui Lucian Blaga 

          : premiul pentru poezie( creatie proprie) cu ocazia lansãrii Concursului de Creatie literarã 

" Radu Selejan" 

          : premiul II la Colocviul National Studentesc " Mihai Eminescu", Iaşi,  unde am 

prezentat lucrarea Imblânzirea tragicului 

         : atestat de traducãtor (lb. francezã), oferit de dna prof. univ. Irina Mavrodin cu ocazia 

participãrii la Atelierul de traduceri din cadrul Colocviului International " Emil Cioran" 

          : debut în revista " Transilvania" 

           : participare la Simpozionul comemorativ " Radu Stanca", organizat de Universitatea " 

Lucian Blaga", Sibiu, unde am prezentat lucrarea  Poezia narcisiac-persiflantã 

-2002: premiul special al Casei de Presã si Editurã " Tribuna", cu ocazia participãrii la 

Colocviul National Studenţesc " Lucian Blaga", Sibiu, unde am prezentat lucrarea Mecanisme 

sacrificiale în teatrul lui Blaga 

         : premiul III al fundatiei " Fronde", la Festivalul International de Poezie “Lucian Blaga", 

Lancrãm, Sebes, Alba 

         : premiul III la Concursul de Poezie "Octavian Goga", organizat de Fundatia Culturalã " 

Zilele Octavian Goga" 

- Basmele nerostite ale românilor, în “Imaginarul religios”, Sibiu, 2009 

- - Confesiune:timp si eufemism, în “Studii eminesciene. Caietele Colocviului National 

Studentesc Mihai Eminescu”, Iasi, Editura Universitatii Alexandru Ioan cuza, 2005 

- - Alchimiile metaforei in teatrul lui Lucian Blaga, în “Caietele Lucian Blaga”, volV, Sibiu, 

Editura Universitatii Lucian Blaga, 2004 

- - Înger si demon, o dihotomie, în “Studii eminesciene. Caietele Colocviului National 

Studentesc Mihai Eminescu”, Iasi, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2004 

- - Mecanisme sacrificiale în teatrul lui Blaga, în “Caietele Lucian Blaga”, volV, Sibiu, Editura 

Universitatii Lucian Blaga, 2003 

 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini - Qualification Teacher Status, recunoaştere oferită de General Teaching Council of 
England (30 November 2010) 

- Certificat de acordare a Definitivatului în învăţământ, oferit de Universitatea Lucian 
Blaga, Sibiu (01.09.2006) 

- membru al asociaţiei « Amis de CRI » (Centre de Recherche sur l’Imaginaire), 
Universitatea Stendhal 3, Grenoble, Franţa 

-  membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului « Speculum », Alba Iulia    
 

 


