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Informaţii personale  
Nume / Prenume FĂRCAȘ PARASCHIVA 

Adresă(e) STR. VÎNĂTORILOR, NR. 28, BL. VI1, AP. 18, 
510070 ALBA IULIA, JUD. ALBA,  
ROMANIA 

Telefon(oane) +402588340312 Mobil: +40740095054 
E-mail(uri) puitafarcas@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
Data naşterii 04-10-1977 

Sex Feminin 
Experienţa profesională  

Perioada  01.09.2007- prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular pe catedra de istorie și responsabil cu activitățile de colaborare internațională 
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Militar Liceal ”Mihai Viteazul”, Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, Nr. 25. 

Perioada  01.09.2006-31.08.2007  
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular pe catedra de istorie  
Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș 

Perioada  01.09.2003- 31.08.2006 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Suplinitor pe catedra de istorie, secretar și profesor documentarist 
Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Apoldu de Jos, jud. Sibiu 

Perioada  01.09.2001- 31.08.2003 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Suplinitor pe catedra de istorie  
Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar Economic și Administrativ ” George Barițiu” Sibiu 

Perioada  01.09.2000-31.08.2001 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Suplinitor pe catedra de istorie  
Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Gîrbova de Sebeș, jud. Alba 

Educaţie şi formare  
Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Școală doctorală 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 2004-2006 
Calificarea / diploma obţinută Master - Receptarea culturii și civilizației franceze în România în secolele XVII-XX-   În această 

perioadă am bebeficiat de o bursă Erasmus la Universitatea Adam Mickiewicz , din Poznan, Polonia. 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba Franceză, Istoria Franței, Istoria literaturii și culturii franceze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada  1996-2000 
Calificarea / diploma obţinută Licentă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univesitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Cursuri de formare  
 

Denumire curs  Training de initiere in arbitraj pe formatul World Schools-  
Perioada  15-16 octombrie 2011 

Numele furnizorului de formare ARDOR Transilvania 
Denumire curs  Competenţe crescute pentru cadrele didactice! 

Perioada 14-28 octombrie 2011 
Numele furnizorului de formare Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

Denumire curs  Doctoratul în școli de Excelență – Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea 
vizibilitații prin publicare științifică 

Perioada 26-27 noiembrie 2009 
Numele furnizorului de formare Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Denumire curs  eTwinning Climate Change PDW 2009 
Perioada 26-28 martie 2009, Roskilde , Danemarca 

Numele furnizorului de formare  Danish It-Center for education and research 
Denumire curs  Consiliere și orientare 

Perioada 9-13 mai 2007 
Numele furnizorului de formare Inspectoratul Școlar al Județului Alba  

 Casa Corpului Didactic Alba 
Denumire curs  Educație și schimbare 

Perioada Martie-iunie 2007 
Numele furnizorului de formare Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Denumire curs  Program de dezvoltare profesională pe baza activității proprii desfășurate în școală 
Perioada Februarie-iunie 2006 

Numele furnizorului de formare Unitatea de Management a Proiectului pentru Învățământul Rural 
Denumire curs  Educația pentru informație din perspectiva cercetării documentare 

Perioada Octombrie 2005 
Numele furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Sibiu 

Denumire curs Educația pentru informație în mediul rural defavorizat 
Perioada 22-24 iulie 2004 

Numele furnizorului de formare Casa Corpului Didactic Sibiu 
Proiecte de parteneriat  

Perioada 2011-2012 
Denumirea proiectului  EUROPESCO 

Tipul proiectului eTwinning 
Perioada 2011-2012 
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Denumirea proiectului Wedding ceremonies in our country 
Tipul proiectului eTwinning 

Perioada 2009-2011 
Denumirea proiectului Let`s promote and share the beauty of our regions 

Tipul proiectului Parteneriat Multilateral Comenius 
Perioada 2010-2011 

Denumirea proiectului Our Home Town 
Tipul proiectului eTwinning 

Perioada 2009-2010 
Denumirea proiectului  Intertwinning Mysteries 

Tipul proiectului eTwinning 
Perioada 2008-2009 

Denumirea proiectului  Promo & share – a junior tourist advertising agency 
Tipul proiectului eTwinning 

Perioada 2008-2009 
Denumirea proiectului  The Paris  Peace Conference: the beginning of the great European change 

Tipul proiectului eTwinning 
Perioada 2003-2004 

Denumirea proiectului Centru de Documentare și Informare , Școala cu clasele I-VIII Apoldu de Jos 
Tipul proiectului Parteneriat . Consiliul Județean Sibiu și Ambasada Franței 

  
Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

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

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 Franceză   C1  C1  C1  C1  C1 

Engleză 
 

  
 B2  B2  B2  B2  B2 

 
Polonă   A2  A2  A2  A2  A2 

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

  
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 

 

Abilități de comunicare și lucru în echipă pe care le-am dobândit în activitatea didactică și mai ales în 
cadrul proiectelor pe care le-am cooronat sau în care am participat ca partener. Lucrez cu ușurință într-
un cadru multicultural și stabilesc foarte ușor relații de colaborare cu parteneri aparținând diferitelor 
culturi, aceste abilități le-am dobândit atât pe parcursul bursei Erasmus cât și în activitățile desfășurate 
în cadrul parteneriatului multilateral Comenius ” Let`s promote and share the beauty of our regions”  09-
PM-521-AB-PL. și a parteneriatelor pe platforma e-Twinning 

  
Competenţe şi aptitudini organizatorice Am coordonat la nivelul instituției parteneriatul multilateral Comenius ” Let`s promote and share the 

beauty of our regions”  09-PM-521-AB-PL, în această calitate am condus echipa de proiect și am 
organizat activitățile la nivelul școlii dar și cele din cadrul reuniunilor de proiect. În calitate de diriginte 
organizez colectivul de elevi și tin legatura cu părinții acestora. Începând cu anul 2011 am organizat 
și conduc ”Clubul de dezbateriului” al coleg, calitate în care organizez întâlnirile mebrilor cât și 
pregătirea și participarea acestora la concursuri. În pertioada martie iunie 2004 am inițiat și 
implementat proiectul pentru Centrul de Documentare și Informare de la Școala cu clasele I-VIII 
Apoldu de Jos. 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Competențe de utilizare a computerului  Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™) și 
utilizare a Internetului dobândite în cadrul studiilor universitare dar și ulterior pe parcursul diverselor 
formări la care am participat. 

  
Competenţe şi aptitudini artistice Am aptitudini domerniul artelor plastice și a artei dramatice, am regizat mai multe piese de teatru cu 

elevii. 
  

Alte competenţe şi aptitudini  Sunt membra in cadrul unei asociații de prietenie româno-franceză în cadrul căreia am desfășurat 
activități de voluntariat în implentarea unor centre de loisir pentru elevi și desfășurării unor schimburi de 
elevi. 

Informaţii suplimentare  Articole/comunicări susținute la conferinte științifice/publicate în reviste de specialitate: 
 „Revista Luceafărul, promotor al artei teatrale in Transilvania” susținută la Conferința 

Internațională "Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional. Strategii culturale şi editoriale în 
spaţiul românesc: de la manuscris la ebook", 20-21 octombrie 2011, Alba Iulia, în curs de 
apariție. 

 “Rolul vieții artistice în realizarea idealului național al românilor transilvănei” susținută la 
Sesiunea Şiințifică „UNITATE, CONTINUITATE ŞI INDEPENDENŢĂ ÎN ISTORIA 
POPORULUI ROMÂN”, 23 – 24 noiembrie 2011 de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în 
curs de apariție. 

 „Icoana pe sticlă expresie a existenței noastre imuabile- Centrul de pictură de la Laz” în 
revista „Graiul florilor de mai”- 2011  

 " Teatrul în paginile revistei Transilvania (1900-1946)".susținută la Sesiunea de comunicări a 
doctoranzilor la istorie, 15-16 noiembrie 2010, Alba Iulia. 

 Oastea românilor în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, Simpozion naţional pe tema: „150 de ani 
de la Unirea Principatelor Române” organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă română Alba Iulia, 
2009 

 :" Reflectarea vieţii artistice în Revista Luceafărul (1912)", susținută la Sesiunea de 
comunicări a doctoranzilor la istorie, 6 noiembrie 2008, Alba Iulia.  

 Eu sunt în volumul Exemple de bune practici în activitatea didactică, Alba Iulia, 2009. 

  
 
 


