
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Prodan (Scheau) Ana-Maria 

Adresă(e) Str. Gemina, nr. 1, bl. A.C. 19, ap.6, Alba Iulia, jud. Alba, Romania 

Telefon(oane) 258815015 Mobil: 745141618 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) anamaria_pro@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) romana 
 

 

Data naşterii 17.05.80 
 

 

Sex F. 
 

 

Experienţa profesională  
 

 

Perioada Sept.2002- aug. 2007  

Funcţia sau postul ocupat Profesor limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea materiei, predare-evaluare, consiliere si orientare profesionala 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Aiud 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

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

activitate 

Sept. 2007 - 
prezent 

  Profesor limba engleza 
  Planificarea materiei, predare -evaluare, consiliere si orientare profesionala 
  Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia  
  Invatamant 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada In prezent  

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Scoala Doctorala 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„ Traductologie si practica traducerii si a translatiei” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „ Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau Universitate 



 

internaţională 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura romana – Limba si literatura engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „ Babes – Bolyai” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitate 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Colegiu 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Aptitudini interpersonale: capacitatea de a motiva si incuraja intr-un mod 
armonios echipa din care fac parte, fie in calitate de coechipier, fie in calitate de 
lider 
 Calitati: perseverenta, puterea de a invata repede lucruri noi si a ma adapta cu 
usutinta la situatii noi; sociablilitate, spirit de echipa si capabilitate de a lucra in 
conditii de stres; Usurinta, claritate si coerenta in exprimare etc. 

 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Italiana  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

Citire 
 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
 

Exprimare 
scrisă 

 

Limba  E
ng
le
za 

C2  C2  C2  C2  C2 

Limba  Ita
lia
na 

B1  B2  B1  A2  A2 

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

 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipa 
  Capacitate de organizare in scris si discurs  oral 
  Capacitate de a lua decizii sub stres 
  Capacitate de analiza si sinteza,  
  Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati 
  Disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale 
  Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite pe parcursul studiilor 
universitare si a activitatii la catedra 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator 
Lider 
Autoritar (atunci cand trebuie) 
Bun coordonator 
Atent la detalii 

 

 

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


 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Internet 
Diverse programe (Nero, AcrobatReader) 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  Literatura, poezia 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini  Muzica, pictura, fotografia, filmul, înnotul, plimbările în aer liber, călatoriile, gătitul. 
 

 

Permis(e) de conducere Cat. B din 1999 
 

 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
 

 

 


