
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Covaci Ariana-Oana 

Adresă(e) Str. Scărişorii, nr. 12, Oţelu-Roşu, Caraş-Severin 

Telefon(oane) 0355/417896, 0723393476   

  

E-mail(uri) ariana.covaci@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 01.11.1981 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctorat- Științe umaniste/ Filologie 

  

Experienţa profesională Profesor metodist ISJ Caraș-Severin, doctorand 

  

Perioada 2008-prezent: Liceul Pedagogic „C. D. Loga” Caransebeş  
2005-2008: Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Anghel” Reşiţa 
 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Metodist IȘJ Caraș-Severin (2012- prezent), șef de catedră (2006-2008, 
2012-2013), membru în comisia de organizare a olimpiadelor  şcolare la nivel 
zonal şi judeţean (2006-2013), profesor evaluator la Evaluare Naţională şi 
Bacalureat (2005-2014), membru în echipa de elaborare a subiectelor date la 
Olimpiada județeană de comunicare, limbă și literatură română, redactor-șef 
al revistei liceului, diriginte (2005-2014).  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Pedagogic „C. D. Loga” Caransebeş  
Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Anghel” Reşiţa 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educație 

  

Educaţie şi formare Studii 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 
 

2008-prezent 
  
Doctorat – 
 
 Coordonate ale imaginarului în proza lui Sorin Titel, coord. prof. univ. dr. 
Mircea Braga 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia. 
 
 
 

2005-2006 
 
 
 Masterat  
„Literatură şi cultură românească în context european”; lucrare de dizertaţie: 
Întrupări ale mitului în filosofia lui Friedrich Nietzsche şi lirica lui Lucian Blaga, 
coord. prof. univ. dr. Mircea Braga 
 
 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia. 
 
 
2001-2005 
 
 Studii licență - Specializarea Limba şi literatura română-limba şi literatura 
engleză; diplomă de licenţă: Ipostaze ale corporalităţii în lirica lui Lucian 
Blaga şi a lui Mihai Eminescu, coord. Lect. univ. dr. Diana Câmpan 
 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie 
 
 
 
1996-2001 
 
 
 diplomă de bacalaureat  
 
 
 
Liceul Pedagogic „C. D. Loga” Caransebeş 
 

 
 
Studii de perfecţionare/ de formare în pregătirea profesorilor: 

 2013: Programul de formare „Managementul clasei de elevi. 
Gestionarea situațiilor de criză”, în cadrul în cadrul proiectului 
P.O.S.D.R.U. „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe 
pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și 
Mehedinți”, adeverință 

 2013: Programul de formare „Proiectarea și implementarea 
curriculumului centrat pe competențe”, în cadrul proiectului 
P.O.S.D.R.U. „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe 
pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și 
Mehedinți”, adeverință 
 



  2012: Formarea competențelor TIC, în cadrul proiectului 
P.O.S.D.R.U. „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe 
pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraș-Severin și 
Mehedinți”, adeverință 

 2011: Programul de formare Educația și școala incluzivă, diplomă 

 2011: Programul de formare Profesionalizarea carierei didactice - noi 
competențe pentru actori ai schimbărilor în educație, diplomă 

 2009: 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”, 

diplomă  

 2009: Cursul de formare Conflict familial şi carieră la adolescent, 

diplomă 

 2008-2009: Cursul de formare Consumul de stupefiante la adolescenţi, 

diplomă 

 2008: Programul de formare Inițiere IT și utilizare AeL, diplomă 

 2008: Atestat de formare continuă a personalului didactic ( DeCeE) – 

Teze cu subiect unic, diplomă 

 2008: Atestat de formare continuă a personalului didactic ( DeCeE) – 

Bacalaureat, diplomă 

 2007: Cursul de formare Diversifică-ţi predarea!, diplomă 

 noiembrie 2006- decenbrie 2007: Curs de formare Consiliere şi 

orientare, diplomă 

 2006: Curs de formare Dinamica managementului unei cariere, 

diplomă 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba şi literatura română, limba și literatura engleză, pedagogie, psihologie, 
operare calculator. 

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, Germana (începător) 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

C
1 

Utilizator 
experiment
at 

C
1 

Utilizator 
experiment
at 

C
1 

Utilizator 
experiment
at 

C
1 

Utilizator 
experiment
at 

C
1 

Utilizator 
experiment
at 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

 

  



Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilitati de comunicare în cadrul grupului de lucru ( cadre didactice, elevi), 
lucrul in echipă, empatie, asertivitate, eficienţă şi loialitate faţă de echipa de 
lucru 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Sunt responsabil al catedrei de limba şi literatura română, am făcut parte din 
comisiile de organizare a olimpiadelor şcolare la nivel local şi judeţean, am spirit 
de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizare echipamente tehnice (laptop, videoproiector) 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Abilitati de procesare a datelor pe calculator de nivel mediu (Microsoft- 
Office, Internet –Explorer) 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Organizarea diferitelor evenimente cultural-artistice cu impact pe plan local şi 
judeţean 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Autoperfecţionare, spirit de iniţiativă, spirit organizatoric, creativitate, 
receptivitate la nou. 

  

  

  

  

 
 

 


