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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Tripa Felicia Rita 

Adresă(e) Str. Minerului, bl. 21 , sc. A, ap. 13, loc. Deva, jud. Hunedoara, cod 330131 

Telefon(oane) Mobil: (004) 0724998785 

E-mail(uri) fecitripa@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05 iunie 1973 
  

Sex feminin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Experiență profesională  
 

  

Perioada 1997-1999; 

Funcția sau postul ocupat Profesor I; 

Numele și adresa angajatorului Școala Generală Băcia, județul Hunedoara; 

Tipul activității/sectorul de activitate Învățământ; 
 

  

Perioada 1999-2013; 

Funcția sau postul ocupat Profesor I; 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, structură Școala Generală Andrei Mureșanu Deva, 
strada Scărișoara, nr. 4; 

Tipul activității/sectorul de activitate Învățământ; 
 

Perioada  

 

Educaţie şi formare  
 

  

Perioada 2010 – 2013; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Cultura în perioada totalitarismului; 

 Relațiile literaturii române cu literatura străină; 

 Dimensiunea creștină în poezia românească. Spiritualitatea poeziei românești; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Facultatea de Filologie; 
 

  

Perioada 2000 – 2002; 

Calificarea / diploma obţinută Masterat în Filologie – Limbă română în sincronie și diacronie 
Diplomă de master 2007; 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Etimologie; 

 Lexicologie românească; 

 Paleografie românească; 

 Ediții și critică de text; 

 Structura stilistică a românei actuale; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Filologie, Filozofie și Istorie; 
 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

1992-1997 
Licențiat în Limba și literatura română, Diplomă de licență 1997 

 Teoria literaturii; 

 Lingvistică generală; 

 Literatură comparată; 

 Dialectologie; 

 Gramatică istorică; 
 
Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Filologie, Filozofie și Istorie; 
 
 

 
1987-1991; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Diplomă de bacalaureat; 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Matematică; 

 Informatică; 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Călan, județul Hunedoara; profil: Metalurgic;  

  

Perioada 
 

Mai –iunie 2013; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 Adeverință curs formare; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Activitatea didactică centrată pe elev, 10 ore 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

CCD Deva; 
 
 
Mai – iunie 2013; 
Adeverință curs formare; 
Educarea în spiritul disciplinei școlare, 10 ore 
 
CCD Deva; 
 
 
Octombrie 2012 
Certificat de formare continuă, 25 credite 
Utilizarea avansată a instrumentelor TIC 
 
SIVECO România 
 
 
Mai 2012 
Adeverință curs formare 
Adaptare curriculară – strategii eficiente de lucru cu copiii cu CES 
 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Deva 
 
 
Mai – iunie 2012 
Adeverință curs formare, 10 ore 
Direcții actuale în cunoașterea elevilor 
 
CCD Deva 
 
 
Aprilie-mai 2011 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Modalități de abordare a violenței școlare 
 
CCD Deva 
 
 
Iunie 2011 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Strategii de îmbunătățire a relației profesor-elev 
 
CCD Deva 
 
 
2010-2011 
Adeverință curs formare, 16 ore 
Dezvoltarea gândirii critice și a creativității elevilor 
 
CCD Deva 
 
 
Octombrie 2010 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Strategii de utilizare a educației nonformale în integrarea copiilor cu CES 
 
CCD Deva 
 
 
Iulie 2010 
Adeverință curs formare, 6 ore 
Dezvoltarea competențelor de evaluarea a cadrelor didactice la examenele și concursurile naționale 
 
CCD Deva 
 
 
2010-2011 
Adeverință curs formare, 16 ore  
Metode active de învățare 
 
CCD Deva 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 
 
 
 
 
 

2010-2011 
Adeverință curs formare, 16 ore 
Metode de învățare active și prin cooperare 
 
CCD Deva 
 
 
Noiembrie 2010 
Adeverință curs formare, 16 ore 
Abilitare curriculară – Limbă și comunicare 
 
CCD Deva 
 
 
Octombrie 2010 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Strategii de utilizare a educației nonformale în integrarea copiilor cu CES 
 
CCD Deva 
 
 
 
 
Iulie 2010 
Adeverință curs formare, 6 ore 
Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice la examenele și concursurile naționale 
 
CCD Deva 
 
 
Martie 2010 
Certificat mentor, 60 ore 

 Comunicarea – dimensiune socială; 

 Efectuarea evaluării; 

 Autoevaluarea studenților / stagiarilor; 
Asociația Zece Plus, Onești - Bacău 
 
 
Martie 2010 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Școala părinților 
  
CCD Deva 
 
 
Martie 2010 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Educația în spiritul toleranței 
 
CCD Deva 
 
 
Iunie 2009 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Copilul hiperactiv și încăpățânat 
 
CCD Deva 
 
 
Martie 2009 
Adeverință curs formare, 8 ore 
Formare și dezvoltarea gândirii critice 
 
CCD Deva   
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 Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Septembrie – octombrie 2008 
Atestat de formare continuă, 15 credite 
Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
 
CCD Deva 
 
 
Noiembrie 2004 
Adeverință curs formare, 84 ore 
Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi 
 
CCD Deva 

 
 

Februarie 2004 
Adeverință curs formare, 16 ore 
Strategii și metode didactice folosite în ora de Limba și literatura română 
 
CCD Deva 
 
 
Septembrie, 2001 
Adeverință curs formare, 16 ore 
Abilitare curriculară – Limba română 
 
CCD Deva 
 
 
Septembrie-decembrie 2001 
Adeverință curs formare, 40 ore 
Cursuri de instruire în tehnologii informaționale și comunicare 
 
CCD Deva 
 
 
Martie-noiembrie 1999 
Adeverință curs formare, 40 ore 
Reforma învățământului 
 
CCD Deva  
 
 
Decembrie 1998 
Certificat 
Curs practic de inițiere în informatică 
 
Junior Service SRL Deva 

 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  
Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  sârbă  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba franceză  A1 A1 A1 A1 A1 

 
 
 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Câteva aspecte care mă caracterizează sunt comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, 
perseverenţa. Manifest spirit analitic şi obiectiv, dobândit de-a lungul anilor de studiu parcurşi și sunt, 
totodată, altruistă. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

M-am implicat în diverse activităţi organizatorice, precum:  
- organizator şi evaluator al Concursurilor naţionale Evaluări în educaţie, în parteneriat cu MECTS; 
- organizator al Concursurilor naţionale Winners; 
- profesor evaluator la fazele locale şi judeţene ale Olimpiadelor de limba şi literatura română; 
- profesor evaluator la Testarea naţională, Evaluarea naţionale, Tezele cu subiect unic; 
- profesor evaluator la  Examenul naţional de bacalaureat, evaluarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, 2010; 
- profesor evaluator in cadrul proiectului educaţional naţional Sub acest semn vei invinge!; 
- profesor evaluator in cadrul proiectului educaţional naţional O moştenire veşnic vie – întoarcerea la 
tradiţii; 
- membru în comisia de organizare a proiectului naţional O moştenire veşnic vie – întoarcerea la 
tradiţii; 
- membru în comisia de organizare a proiectului naţional Istoria – o poartă spre trecut; 
- membru în comisia de organizare a proiectului naţional Povestea ta, povestea noastră...; 
- membru în comisia jurizarea a lucrărilor participante în proiectul naţional Luna pădurii; 
- membru în comisia de organizare a Concursului naţional interdisciplinar +- Poezie; 
- membru în comisia de organizare şi evaluare a Concursului naţional Ortografie.ro, 2010; 
- profesor evaluator in cadrul proiectului naţional Suflet pentru suflet!; 
- profesor coordonator al grupului Eco-n clasă, participant la proiectul de strategie naţională Ţara lui 
Andrei, 2007; 
- profesor evaluator în cadrul Concursului naţional de creaţie Sufletul pământului românesc în 
legende; 
- profesor evaluator în cadrul Concursului naţional de creaţie Mihai Eminescu; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare PC: Windows, MS Office; 
Navigare pe internet; 
Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor:  Word, Excel, PowerPoint; 
 

  

Aptitudini şi competenţe artistice Fotografia la nivel amator; sunt pasionată de citit, flori și călătorii; 
  

Domenii de interes Dezvoltare personală 
  

Premii, burse 
 
 
 

Articole publicate 

Am participat cu lucrări în cadrul a diverse manifestări științifice naționale și internaționale unde 
am obținut diplome și premii, personal și cu elevii unității la care predau: 

 
 

1. Teste de limba română, Editura Corvin, Deva, 2003; 
2. Testarea naţională, Tipografiile Astra, Deva, 2005; 
3. Testarea naţională – ediție revăzută și adăugită, Tipografiile Astra, Deva, 2006; 
4. Creativitatea în școală, lucrare prezentată la Simpozionul național de didactică modernă, 

Petroșani, 2007; 
5. Însuşirea ortogramelor prin diferite tipuri de exerciţii, lucrare prezentată la Simpozionul județean, 

Deva, 2009, ISSN 1843-203X; 
6. Școala viitorului între agramatism și cultură, lucrare prezentată la Simpozionul național, Editura 

Noema, Piatra Neamț, 2009, ISBN 978-973-88886-9-2; 
7. Zădărnicia vieţii, liniştea morţii, lucrare prezentată la simpozionul Eminescu – pur și simplu, Deva 

2010, ISBN 978-973-1956-25-1; 
8. Mama – centrul universului meu, Lucrare prezentată la simpozionul județean de la Haţeg, 2010, 

ISBN 978-973-1956-30-5; 
9. Gramatica - știința vorbirii – lucrare prezentată la simpozionul de la Râmnicu-Vâlcea, martie 

2012, Editura Nova Didact – ISSN 2284-5852; 
10. Canon And Its Changes Related To Brian McHale's Ideas In „Constructing Postmodernism” 

(1992), în revista The Criterion An International Journal in English – ISSN 0976-8165 Vol. 
III.Issue. I2 March 2012; 

11. Postcolonialism in Salman Rushdie’s Midnight’s Children, în revista The Criterion An International 
Journal in English - ISSN 0976-8165 Vol. III.Issue. IV December 2012; 

12. Copiii şi violenţa – un pericol real. Modalităţi de prevenţie, cu titlul Afecţiune, înţelegere şi 
toleranţă, lucrare prezentată la simpozionul de la București, 2009, ISBN 978-973-1939-35-3; 

13. Diversitate și eficiență, lucrare prezentată la simpozionul internațional de la Neamț, 2013, ISSN-L 
2248-3810; 
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Activităţi extracurriculare 
 

Permis de conducere 
 

Informaţii suplimentare 

Am participat la mai multe sesiuni de comunicări, simpozioane, proiecte școlare, acțiuni de 
voluntariat și olimpiade.  

 
Permis de conducere categoria B; 
 
 
Referinţele pot fi furnizate la cerere 

  

  
  

  
  

 


