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INFORMAŢII PERSONALE Danciu Diana-Maria  
 

 str. Dimitrie Cantemir, nr. 19, bloc  C19, ap. 18, 410473 Oradea (România)  

 (+40) 770 572 731 

 danciudianamaria@gmail.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 26/06/1989 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
17/06/2019-Prezent Marketing Assistant 
 GlobalMacca Holdings 
18/09/2018-31/12/2018 Profesor de limba și literatura română-limba şi literatura engleză, definitiv la Școala Gimnazială 

„Lucreția Suciu” Oradea 
 - activități didactice și educative 

- profesor coordonator al proiectului Let's Do It, Romania (membru al echipei județene) 
 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
01/10/2015-01/08/2018 Editor de știri, jurnalist 

    - scriere jurnalistică, de promovare a evenimentelor și activităților locale și din județul Bihor 

01/09/2016–30/06/2018 Profesor de limba și literatura română-limba şi literatura engleză, definitiv 

    Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca 
    - activități didactice și educative 
    Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
   

01/09/2015–31/08/2016 Profesor de limba și literatura română-limba şi literatura engleză, definitiv 
    Liceul Tehnologic Nr. 1 Dobreşti 

    - activități didactice și educative 

    Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 

 

 

 

  

01/09/2014-31/08/2015  Profesor de limba și literatura română-limba şi literatura engleză, definitiv 

Colegiul Agricol Nr. 1 Valea lui Mihai 
Str. Hunyadi Matyas nr.43 , Valea lui Mihai,jud.Bihor, Valea lui Mihai (România)  

- activități didactice și educative 

- profesor coordonator al revistei liceului “Mozaic” 

- membru în Comisia de elaborare a proiectelor finanțate 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar  

01/09/2013–31/08/2014 Profesor de limba și literatura română, debutant 

Școala Gimnazială Nr. 1 Derna 
Str.Principală, nr.120, com. Derna, județul Bihor, Derna (România)  
http://www.scoaladerna.ro  

- activități didactice și educative 

- diriginte 

- președinte al Comisiei de elaborare a schemelor orare 

- secretar al Consiliului profesoral 

- profesor coordonator al proiectului Let's Do It, Romania (membru al echipei județene) 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar  

01/09/2012–31/08/2013 Profesor de limba și literatura română, debutant 



 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

  01/09/2018-20/09/2018       Atestat de fotografie 
   - am urmat cursul intensiv de Tehnică fotografică organizat de Asociația Euro FotoArt 

 

 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Tărian 
strada Principală, nr. 73, Tărian (România)  

- activități didactice și educative 

- activități de voluntariat cu copiii în cadrul programului After-School 

- profesor supraveghetor la Olimpiada de Limba și Literatura Română - faza pe sector, din data de 
02.02.2013 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar  

01/11/2011–31/08/2012 Profesor de limba și literatura română, debutant 

Grup Școlar Agricol Cadea 
Strada de Jos, Nr. 48, com. Cadea, 417436 Cadea (România)  

- activități didactice și educative 

- secretar al Consiliului profesoral 

2016 - Prezent 

 

 

 

 

 

 

2014–2016  

Studii Universitare de Doctorat 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Str. Gabriel Bethlen, nr 5, Alba Iulia, județul Alba 
- studii de aprofundare și de cercetare a literaturii postmoderne 
- continuarea tezei de doctorat cu titlul „Proza lui Alexandru Ecovoiu” și publiacare de 
articole în reviste de specialitate 

 
Studii Universitare de Doctorat 

 

Universitatea din Oradea 
Universității, nr. 1, Oradea (România)  
https://www.uoradea.ro  

- studii de aprofundare și de cercetare a literaturii postmoderne 

- teza mea de doctorat se intitulează Proza lui Alexandru Ecovoiu 

- scriu articole pe care le public în reviste de specialitate, particip la conferințe naționale și 
internaționale cu fragmente din teza de doctorat 

  

07/2014 Profesor definitiv în învățământ  

Ministerul Educației Naționale, Oradea (România)  

- am obținut definitivarea în învățământ în urma promovării examenului național de definitivare în 
sesiunea 2014  la disciplina de examen LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, DIDACTICA ACESTEIA 
ȘI ELEMENTE DE PEDAGOGIE A EDUCAȚIEI 

2011–2013 Ciclul II - Studii universitare de masterat  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Oradea (România)  

- programul de studii absolvit se intitulează Literatură română - relevanțe europene 

- este un program de aprofundare și cercetare a literaturii române comparativ cu literatura europeană 

- în cadrul programului de masterat am urmat și nivelul II de cursuri de didactica și metodica predării 
limbii și literaturii române și didactica și metodica predării limbii și literaturii engleze organizate de 
DPPPD Oradea 

06/06/2012 WORKING TOWARDS TKT CERTIFICATE; TKT: Practical  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

Britsh Council and University of Cambridge ESOL Examinations 

- seminar de 6 ore de pregătire pentru susținerea examenului de TKT Practical 

- seminarul s-a ținut în limba engleză și este destinat tuturor profesorilor care doresc o ceritificare 
internațională a calității de profesor în învățământul preuniversitar 

2008–2011 Ciclul I - Studii universitare de licență  

Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea (România)  

- specializarea absolvită este Limba și literatura română - Limba și literatura engleză 

- în cadrul programului de licență am urmat și nivelul I de cursuri de didactica și metodica predării 
limbii și literaturii române și didactica și metodica predării limbii și literaturii engleze organizate de 
DPPPD Oradea 

18/12/2010 WORKING TOWARDS TKT CERTIFICATE  

British Council and University of Cambridge ESOL Examinations, Oradea (România)  

- seminar de 6 ore de pregătire pentru susținerea examenului de TKT 
 

- seminarul s-a ținut în limba engleză și este destinat tuturor profesorilor care doresc o ceritificare 
internațională a calității de profesor în învățământul preuniversitar 

- cursul a acoperit un număr de 3 module: 

▪ Module 1: Language and Background to Language Learning and Teaching 

▪ Module 2: Lesson Planning and Use of Resources for Language Teaching 

▪ Module 3: Managing the Teaching and Learning Process  

2004–2008   

Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr”, Oradea (România)  

- specializarea absolvită: Filologie-Jurnalism 

- în calitate de elevă m-am implicat în redactare revistei școlii ”Lăzăriștii”, dar am și reprezentat liceul și 
județul Bihor la sesiuni de comunicări și concursuri naționale, aducând chiar premiul II pe țară la 
Concursul de eseuri cu temă vocațională Next Generation 

2007 ECDL Core Certificate  

ECDL România, Oradea (România)  

- permis european de conducere a computerului 

- am promovat cu succes toate cele 7 module: 

▪ Concepte de bază ale Tehnologiei Informației 

▪ Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 

▪ Editare de text 

▪ Calcul tabelar 

▪ Baze de date 

▪ Prezentări 

▪ Utilizare internet și poștă electronică 

1996–2004   

Școala cu clasele I-VIII ”Dimitrie Cantemir”, Oradea (România)  



 

 

 

 

 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

Participări la conferințe, simpozioane, sesiuni științifice 

 The International Scientific Conference „GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND 

NATIONAL IDENTITY” 3 organizat de "Petru Maior" University of Tirgu Mures, 19-20 mai 2016 

 The International Scientific Conference „GLOBALIZATION, INTERCULTURAL DIALOGUE AND 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

maghiară B1 A2 B1 A2 A2 

engleză C2 C2 C1 C1 C2 

franceză C1 C2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Sunt o persoană sociabilă și comunicativă, mă fac ușor înțeleasă . Știu să ascult și reușesc să rezolv 
tensiunile, problemele și eventualele conflicte apărute între elevi, colegi, membrii familiei.  

- în calitate de elevă, dar și ca studentă, am participat consecvent la sesiuni de comunicări științifice, 
având ocazia de a-mi exersa și perfecționa abilitățile de comunicare 

- în timpul studenției, fiind voluntară în cadrul organizației AIESESC Oradea, am avut ocazia de a 
partcipa la sesiuni de trainiguri pe Comunicare ținute de Radu Seuche și Cristi Seidler; dar am 
participat și la promovarea asociației studențești în rândul elevilor și studenților în cadrul proiectelor 
derulate 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- bune abilități de conducere dobândite în urma activităților de voluntariat desfășurate în studenție în 
cadrul organizației AIESEC Oradea, dar și ca redactor-șef al reviste ”Lăzăriștii”. Desigur că abilitățile 
de conducere și coordonare a unei echipe de lucru sunt perfecționate și în timpul orelor de curs de la 
școală în calitate de profesor 

- am făcut parte din echipa județeană a proiectului Let's Do It România, fiind responsabilă cu 
coordonarea și aprovizionarea școlilor cu materialele necesare igienizării 

- în perioada studenției am fost reprezentanta colegilor mei în Consiliul Facultății de Litere și în Senatul 
Universității 

- în anul 2011, împreună cu colegii mei de facultate, dar și cu cei de la Facultatea de Istorie am 
organizat Conferința Umaniștilor, o conferință națională adresată studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor la Filologie și Istorie 

- în anul 2011, împreună cu membrii asociației ”Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, am pus 
bazele revistei studențești ”Studentocrația” 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- mentor (ca diriginte am consiliat și format elevii clasei mele), abilități de coordonare a unei echipe de 
lucru, organizarea timpului și spațiului de lucru, conceperea de proiecte educative, susținerea de 
prezentări/prelegeri pe o anumită temă 

Competenţe informatice  - stăpânirea pachetului Office, dar și abilități de editare fotografii în Photoshop la nivel de începător 

Referinţe Prof. grad I metodist  Bondar Delia, tel.: 0741 794 473 

 Conf. Univ. Dr. Danciu Magdalena, tel.: 0770 121 753 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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NATIONAL IDENTITY” 4 organizat de "Petru Maior" University of Tirgu Mures, 18-19 mai 2017 

 Simpozionul internațional „UEO’s 4
th

 International Student Symposium on Creativity, Imagination 

and Innovation” organizat de Universitatea Emanuel Oradea (15-16 aprilie 2016) 

 Simpozionul internațional „UEO’s 5
th

 International Student Symposium on Creativity, Imagination 

and Innovation” organizat de Universitatea Emanuel Oradea (12-13 mai 2017) 

 Simpozionul internațional „UEO’s 6
th

 International Student Symposium on Creativity, Imagination 

and Innovation” organizat de Universitatea Emanuel Oradea (4-5 mai 2018) 

 

 

Listă publicații 

 ALEXANDRU ECOVOIU: THE BIBLE CALLED INTO QUESTION 

În „The Scientific Journal of Humanistic Studies”, year 8, no. 14, March 2016 

ISSN 2066 - 8880 

 ALEXANDRU ECOVOIU:"SALUDOS" or HOW TO BECOME THE VICTIM OF YOUR OWN 

FICTION - https://old.upm.ro/gidni3/GIDNI-03/Lit/Lit%2003%2099.pdf  

"Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue" / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureș : 

Arhipelag XXI Press, 2016  

ISBN 978-606-8624-03-7  

 ALEXANDRU ECOVOIU: THE IMPORTANTCE OF THE ONOMASTICS – 

https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2069.pdf  
"Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue" / ed.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean - 

Tîrgu-Mureș : Arhipelag XXI Press, 2017  

ISBN 978-606-8624-01-3 

 ALEXANDRU ECOVOIU – SCRIITOR POSTMODERN, în volumul colectiv  Creatively 

Exploring Cultures, Traditions and (Con)Texts, Referatele simpozionului internațional „UEO’s 5th 

International Student Symposium on Creativity, Imagination and Innovation” organizat de 

Universitatea Emanuel Oradea (12-13 mai 2017), Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017 

ISBN 978-606-17-1253-3 

 The Need for Imaginery în Alexandru Ecovoiu’s Literature 

În „The Scientific Journal of Humanistic Studies”, year 9, no. 16, March 2017 

ISSN 2066 - 8880 

 TEMA JOCULUI ÎN NUVELA „REM” 

Volum colectiv „Paradigme”, editor Maria Emandi, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018 

ISBN 978-973-109-773-2 

https://old.upm.ro/gidni3/GIDNI-03/Lit/Lit%2003%2099.pdf
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2069.pdf

