
Curriculum vitae 
Informaţii personale  

Nume / Prenume   MICLĂUŞ (CRISTEA) LIANA  

Adresă Str. Toporaşilor, nr. 5B, Bl.CV3, ap.15  
Localitatea Alba Iulia, jud. Alba 

Telefon  0745. 305761 

E-mail liana.cristea@yahoo.com 

Naţionalitate   română 

Data naşterii 26.09.1978 

Sex Feminin  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Învăţământ  

Experienţa profesională  

Perioada  De la 1 septembrie 2006 - prezent  
Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular Limba şi literatura română  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Liceul cu Program Sportiv Sebeş  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

 Educaţie   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 Realizarea activităţii de predare a cursurilor conform curriculei aprobate, a 
documentaţiei, examinarea şi notarea elevilor, pregătirea şi organizarea 
concursurilor şcolare;  
 Îndrumarea şi pregătirea unor scenete cu ocazia unor evenimente culturale  
 Participarea în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limba şi 
literatura română, Examene naţionale şi Bacalaureat  
 Organizator proiecte: ,,Un strop de nemurire eminesciană’’, ,,Cartea mea - 
sufletul meu’’  
 Colaborator al revistelor şcolare ,,Şcoala Edu’’, ,,Adolescent’’, ,,Universul 
meu’’, ,,Universul copiilor’’ 
 Coordonator al revistei şcolii ,,Eurocondeie’’ 
 Coordonator parteneriat între Liceul cu Program Sportiv Sebeş şi Şcoala cu 
clasele I-VIII Petreşti: proiectul ,,Amintiri despre Caragiale şi Creangă’’  
 Organizator al concursurilor şcolare ,,Smart’’ şi ,,Poveştile cangurului’’  
 Responsabil Comisia Metodică ,,Limbă şi comunicare’’  
 Membru Comisia pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie  
 Coautor - Limba şi literatura română - Fişe de lucru. Teste iniţiale, formative 
şi finale - Semestrul I şi II, clasa a-VII-a, Piteşti, Editura Delta Cart 
Educaţional, 2011 

                                  Perioada 
       Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul   
                              de activitate 
    Activităţi şi responsabilităţi  
                                principale  

De la 1 septembrie 2001 - 31 august 2006   
Profesor titular Limba şi literatura română  
Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Sebeş  
Educaţie  
 
Redactare planificări semestriale, anuale, pregătirea cursurilor, a documenta-
ţiei în curs, evaluarea elevilor şi identificarea de soluţii în ameliorarea şi 
creşterea nivelului performanţei elevilor din cadrul unităţii de învăţământ  
 



Educaţie şi formare
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                    Perioada 
  Calificarea / diploma obţinută 
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
   Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                     Perioada
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                     Perioada
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
      Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de 
formare  

 

                                     Perioada
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
      Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de 
formare  

 

                                     Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 
2008-2012 
Doctorand în Filologie 
Titlul tezei de doctorat: Paul Goma. Disidentul emblematic  
(Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Popa)  
Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi 
Filologie  
 
 

 17 martie 2012 
 Adeverinţă  
 Modulul ,,Noţiuni de elaborare a auxiliarelor curriculare’’din cadrul 
proiectului ,,Competenţe crescute pentru cadrele didactice’’ 
  
 
 C.C.D. Alba 
 
 20 ianuarie 2012  
 Adeverinţă   
 Modulul ,,Managementul calităţii activităţii didactice’’din cadrul proiectului 
,,Competenţe crescute pentru cadrele didactice’’  
 
 C.C.D. Alba  
 
 
 14-15 aprilie 2011 
 Certificat de participare  
 Conferinţa internaţională a doctoranzilor în Filologie  
 
 
 Universitatea ,,Petru Maior’’Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere  
 
16 iunie 2010  
 Adeverinţă  
 Pregătirea profesorilor evaluatori pentru examenul de bacalaureat / 
titularizare   
 
 C.C.D.Alba  
 

 
 26-27 noiembrie 2009  
 Diplomă  
 Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului 
Doctoratul în Şcoli de Excelenţă. Evaluarea calităţii cercetării în universităţi 
şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică  
 Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia  
 
 
 8 noiembrie-18 decembrie 2008  
 Adeverinţă  
 Educaţie şi schimbare 
 
 
 Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia  
 
 
 



                                     Perioada
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de  
formare  
                                       Perioada 
  Calificarea / diploma obţinută 
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                   Perioada 
  Calificarea / diploma obţinută 
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
      Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                    Perioada 
  Calificarea / diploma obţinută 
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                   Perioada  
Calificarea / diploma obţinută  
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                     Perioada
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
      Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
                                    Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
     Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  
 
 
 
 

septembrie-octombrie 2008  
 Atestat  
 Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor 
didactice  
 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul 
Preuniversitar  
 
octombrie 2007  
Adeverinţă  
Gândire critică  
 
 
C.C.D.Alba  
 
 
30 mai-2 iunie 2007  
Adeverinţă  
Stagiul de formare continuă privind diseminarea conţinuturilor ariei 
curriculare Consiliere şi orientare  
 
 
C.C.D.Alba  
 
aprilie 2007  
Certificat  
Modulul de pregătire psihopedagogică pentru educaţia specială  
 
 
Universitatea din Oradea. Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea 
personalului didactic  
 
2006-2007  
Diploma de master  
Specializarea: Literatura şi cultura românească în context european  
 
 
Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia  
 
 
august 2003  
Certificat de acordare a definitivării în învăţământ  
Limba şi literatura română  
 
 
Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia. Departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic  
 
1997-2001 
Diploma de licenţă în filologie  
Specializarea: Limba şi literatura română-Limba şi literatura franceză  
 
 
Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’Alba Iulia. Facultatea de Istorie şi 
Filologie  

 



                                    Perioada 
  Calificarea / diploma obţinută 
  Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  

1993-1997  
Diploma de bacalaureat  
Profil uman - Secţia filologie  
 
 
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul’’Turda  

Limba(i) maternă(e) Limba română  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e)
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Română   C2   C2   C2  C2  C2  

Franceză   C1  C1  C1  C1 C1 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi 
sociale

 Abilităţi de comunicare în cadrul grupului de lucru (cadre didactice, elevi), 
munca în echipă, responsabilitate, sociabilitate 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Capacitatea de instruire şi cercetare, disponibilitate, rigoare în rezolvarea 
problemelor  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Microsoft Office 

Competenţe şi aptitudini 
artistice

 Literatură, teatru, muzică  

Informaţii suplimentare  
Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

