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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale 

Nume şi prenume Oanea Oana-Larisa 

E-mail larisa_oana@yahoo.com 

Naţionalitate   Română  

Locul de muncă/ Domeniul 
ocupaţional 

Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita/ Educaţie 
   

Experienţa profesională 

septembrie 2016 – în prezent 

septembrie 2016 – în prezent 

august 2015  

februarie 2009 – în prezent 

februarie 2008 – în prezent 

februarie 2007 – în prezent 
septembrie 2005 – în prezent  

octombrie 2004 – iulie 2005 

   
octombrie 2004 – mai 2005 

   
octombrie 2001 – iunie 2002 

ianuarie 2001 - iulie 2001 

septembrie 2000 - decembrie 2000 

septembrie 1999 – iunie 2000 

ianuarie 1999 – martie 2000 

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Harghita la disciplina limba și literatura română  
Metodist pentru disciplina limba și literatura română 
Colaborator cu revista „Ateneu”, din Bacău 
Participare la întâlniri de proiecte UE (Ungaria, Slovacia, Anglia, Belgia), realizare materiale şi 
colaborare în desfăşurarea proiectelor 

Profesor-colaborator la Fundaţia Centru Educaţional „Spektrum", Miercurea-Ciuc, judeţul 
Harghita 

Traducător/ interpret autorizat din/ în limba franceză 

Profesor titular de limba şi literatura română la Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, 

Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 

Redactor la revista „Junimea studenţească băcăuană” a Facultăţii de Litere, Universitatea  

„Vasile Alecsandri” din Bacău, jud. Bacău. 

Profesor suplinitor de limba şi literatura franceză la Şc. Gen. Nr.19 „Al. I. Cuza” şi la Colegiul 

Naţional  „Vasile Alecsandri”, loc. Bacău, jud. Bacău 

Operator sondaje de opinie la „Mercury Research”, jud. Bacău; 

Profesor suplinitor de limba şi literatura română la Liceul Agricol „Tivai Nagy Imre”, Sânmartin, 

jud. Harghita; 

Colaborator la cotidianul „Transilvania Jurnal”, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita; 

Redactor la revista „Ecou” a liceului „Joannes Kajoni”, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita; 

Realizator al emisiunii săptămânale „Show-ul puștanilor” la postul de radio local „Radio 21”, 

Miercurea-Ciuc, jud. Harghita; 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, grad I; diriginte; responsabil de catedra de limbă şi literatură română;  

Expert CNEME 

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Harghita, specialitatea limba şi literatura română;

Metodist ISJ Harghita la disciplina limba și literatura română 

Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, la nivel instituţional 

Membru QUEST – Asociaţia Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate

Profesor-colaborator de limba română şi limba franceză la Fundaţia Centru Educaţional 

Spektrum (fostă Soros) 

   Evaluator în cadrul Corpului de evaluatori pentru disciplina Limba și literatura română (CeLR) 

   Evaluator ECL; 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Responsabil concepere ROI la nivel instituţional; 

 Responsabil comisie metodică în şcoală;  

 Asigurarea de parteneriate cu licee din ţară şi din străinătate; 

 Participarea la programe de formare continuă; 

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care încurajează comunicarea deschisă, 
participarea şi creativitatea, munca în echipă ; 

 Predarea limbii şi literaturii române în învăţământul preuniversitar secundar superior şi 
inferior; 

 Obţinerea performanţelor cu elevii pasionaţi de limbă şi literatură română;  

 Dezvoltarea şi încurajarea abilităţilor actoriceşti, prin puneri în scenă a unor scenete 
şi/sau piese de teatru; 

 Evaluarea progresului şcolar al elevilor; 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare atractive şi utile; 

 Responsabilităţi programe artistice. 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, str. Toplița, nr. 22, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 

Sectorul de activitate Educaţie/ Învăţământ 
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Educaţie şi formare 
2015-2019  

25 mai 2018 
 
 

5 mai 2018 
 

28 aprilie 2018 
 
 

 
7 februarie – 7 mai 2018 

17 iulie 2017 
 

 
22-23 iunie 2017 

 
18-19 mai 2017 

 
 

9 mai 2017 
 

1 martie -1 aprilie 2017 
 

19-20 mai 2016 
 
 

15-16 aprilie 2016 
 
 

25-26 iunie 2015 
 

mai 2015 
 

decembrie 2014 

 

iulie 2014 
 

mai – iunie 2014 

 

ianuarie 2012 – septembrie 2013 

septembrie 2012 

iunie - august 2012  

noiembrie 2011 - februarie 2012 

mai-iunie 2011 

 

18-19 iulie 2010  

06-23 mai 2009 

 

19.05 - 15.06.2008 

2005 - 2007 

octombrie 2006 

2001 - 2005 

 

2001 - 2005 

1996 – 2000 

 
Școala Doctorală Interdisciplinară din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov 
Participare la Conferința internațională GIDNI 5 (Globalization, Intercultural Dialogue and 
National Identity 5) organizată la Târgu Mureş, cu lucrarea The Metamorphosis of the 
Communism experience in Agota Kristof’s prose.  
Stagiu de instruire și testare pentru selecția evaluatorilor din cadrul Corpului de Evaluatori la 
disciplina Limba și literatura română (CeLR) 
Participare la Conferința Internațională Interdisciplinară Caledoscopul sufletului feminin,  
organizată de Universitatea de Științe din Seghedin, Autoconducerea Naționalității Române 
din Seghedin și Institutul Cultural Român din Budapesta, filiala din Seghedin, Ungaria, cu 
lucrarea Experiența FEM.   
Bursă de cercetare la Universitatea de Științe din Seghedin, Ungaria 
Participare la Conferința Națională Noi paradigme în programa de limba și literatura română  
pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară organizată de Casa Corpului Didactic 
„Apaczai Csere Janos” din Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 
Participare la Conferința Internațională a Doctoranzilor IPC 2017,  organizată de Universitatea 
„Transilvania” din Brașov, cu lucrarea Experimentul FEM(inin) în proza postdecembristă 
Participare la Conferința internațională GIDNI 4 (Globalization, Intercultural Dialogue and 
National Identity 4) organizată la Târgu Mureş, cu lucrarea Metamorfoze literare ale 
prozatoarelor postdecembriste. Sindromul re-dez-umanizării. 
Participare la Conferința Națională Utilizarea tehnologiei moderne în educație, organizată de 
MEN, ISJ Harghita și CCD Harghita 
Stagiu de instruire și testare pentru selecția evaluatorilor din cadrul Corpului de Evaluatori la 
disciplina Limba și literatura română (CeLR) 
Participare la Conferința internațională GIDNI 3 (Globalization, intercultural dialogue and 
national identity 3) organizată la Târgu Mureş, cu articolul ”Cătălin Dorian Florescu and Doina 
Ruşti. Feminine and masculine in the post-communist epic discourse” 
Participare la conferinţa internaţională organizată de Universitatea Sapientia - Discourse, 
Culture and Representation II cu articolul ”The Romanian Women Writers’ Experience in Post-
communist Literature” 
14th International AELFE Conference – Developments in Professional/ Academic 
Communication and Implications for Language Education and Research, ASE, Bucureşti 
Forumul Educaţional Magister cu tema Şcoală şi încredere – O proiecţie comparativă, 
Miercurea-Ciuc 

Curs Scrierea propunerilor de finanțare şi managementul proiectelor Erasmus+, Miercurea-Ciuc 

Seminar de instruire Exploatarea materialelor audio-video pentru dezvoltarea competențelor 
orale în RLNM, Cluj-Napoca 

Programului de perfecţionare Româna-limbă nematernă - Procesul de evaluare a limbii române 
ca limbă nematernă RLNM, Cluj-Napoca 

Programul de perfecţionare COMPAS, Miercurea-Ciuc 

Curs de formare pentru evaluatori/ examinatori ECL, Sfântu-Gheorghe 

Programul de perfecţionare Româna-limbă nematernă; predare/ învăţare pentru ciclul liceal 

Programul de formare continuă „Asigurarea internă a calităţii”, Tuşnad 

Proiectul Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar  

(INSAM) 

Programul de pregătire Be Competent Be Sapiens 

Programului naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale cadrelor didactice  

(DeCeE) 

Program de iniţiere/ perfecţionare/ specializare pentru calitatea de formator, „Zece plus”  

Masterat - Management educaţional, în cadrul Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu 

Curs de perfecţionare pentru consilieri pedagogici (29 de ore) 

Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura română - limba şi literatura franceză, 
Universitatea din Bacău, loc. Bacău, jud. Bacău; 

 Departamentul de pregătire a personalului didactic (D.P.P.D.) Universitatea din Bacău 

 Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii „Joannes Kajoni”, specializarea turism şi  
 alimentaţie publică, loc.  Miercurea-Ciuc, jud. Harghita; 
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Calificarea / diploma obţinută Master în management educaţional 

Licenţiată în filologie (limba şi literatura română – limba şi literatura franceză) 

Gradul didactic I 

Traducător / interpret autorizat din/în limba franceză 

Formator al adulţilor 

Evaluator examen de bacalaureat şi examinator competenţe lingvistice 

Evaluator/ examinator ECL 

Formator de specialişti în evaluare INSAM 

Atestat profesional ca lucrător în turism şi alimentaţie publică 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Limba română, Literatura română, Limba franceză, Literatura franceză, Psihopedagogie/  

  Comunicare interactivă la locul de muncă şi lucru în echipă; 
   Dezvoltare personală şi socială; 
   Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii; 
   Gestionarea resurselor alocate; 
   Exprimare corectă, elaborată în scris şi oral a unui mesaj; 
   Înţelegerea adecvată a mesajelor scrise sau orale;  
   Traducerea corectă în limba română a unui mesaj scris sau vorbit din limba franceză; 
   Traducerea corectă în limba franceză a unui mesaj scris sau vorbit din limba română; 
   Iniţierea şi conducerea unei conversaţii, potrivit unei teme sau a unui anumit subiect; 
   Utilizarea în activitatea curentă, a echipamentelor de înregistrare video şi audio; 
   Respectarea regulilor de tehnică a securităţii muncii şi reglementări P.S.I., specifice activităţii  
   pe care o desfăşor.   
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu 
Universitatea din Bacău 
Departamentul de pregătire a personalului didactic, DPPD Bacău 
Casa corpului didactic, Miercurea-Ciuc, Harghita 
Centrul de formare profesională „Zece plus”, Oneşti, Bacău 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Competenţe de comunicare, lingvistice, de traducător/ interpret 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului  

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Competenţe de utilizare a Microsoft Office Word, Power Point, Excel, Prezi 
 
 
Lectură expresivă, recitare și interpretare 
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Lucrări publicate 
 
 Lucrarea The trauma of freedom. The experience of communism in the prose of Agota 

Kristof în volumul The Challenges of communication. Contexts and strategies in the 

world of globalism (coord. Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Dumitru-Mircea Buda), 

Editura „Arhipelag XXI Press”, Tîrgu-Mureș, 2018 (ISBN 978-606-8624-00-6), pp. 426-434. 

 Lucrarea Experimentul FEM în revista internațională „Conviețuirea”, Seghedin, Ungaria, 

volum al conferinței „Caleidoscopul sufletului feminin” (coord. Szabo Zsolt) (ISSN 1417-

0078), seria a doua, anul V, 2018, pp. 116-131. 

 Lucrarea Proteismul lecturii și rolul său social publicată în volumul de conferință Educația 

valorilor, din Antichitate până în prezent, coord. Emanuela Ilie și Claudia Tărnăuceanu, 

ISBN: 978-606-714-418-5, pp. 297-314. 

 Lucrarea The Novel of an Announced Death: Aglaja Veteranyis’ „Shelf with the last 
breathings” apărută în volumul Amnesia and Anamnesis. Contemporary Startegies of 
Literary and Cultural Histories (coord. Rodica Ilie, Dan Botezatu, Adrian Lăcătuș) (ISBN 
978-606-19-0914-8), pp. 135-146. 

 Lucrarea Metamorphoses of post-communist women novelists. The re-(de)-humanization 

syndrome în volumul Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue (coord. 
Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Editura „Arhipelag XXI Press”, Tîrgu-Mureș, 2017 
(ISBN 978-606-8624-01-3), pp. 510-517. 

 Lucrarea Cedant fuga literis. Proteismul fugii în proza feminină contemporană 
românească în volumul Modele, concepte și contexte ale istoriei literaturii române 
contemporane (coord. Rodica Ilie, Dan Botezatu), editura Universității ”Transilvania” din 
Brașov, 2016 (ISBN 978-606-19-0779-03), pp. 377-391. 

 Articolul Cătălin Dorian Florescu and Doina Ruşti. Feminine and masculine in the post-
communist epic discourse, în volumul conferinţei internaţionale GIDNI 3 - Globalization, 
intercultural dialogue and national identity 3, editura Arhipelag XXI, 2016 (ISBN 978-
606-8624-03-7), pp. 1261-1275 

 Lucrarea Competenţele de lectură în mediul bilingv, în volumul Valorile educaţiei – 
educaţia valorilor, din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice 
(coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu) (ISBN  978-606-714-241-9), pp. 221-233. 

 Recenzie Radu Ţuculescu, Mierla neagră, în revista „Ateneu”, Bacău, iulie-august 2015, 

nr. 551-552, p. 4. ” (ISSN 1221-5813) 

 Coautor Auxiliar didactic pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 
română ca limbă nematernă, Niveluri B2, C1, C2, Miercurea-Ciuc, Editura „Tipographic”, 
2014. (ISBN 978-606-8235-39-4) 

 Articolul cu titlul „Punerile în scenă şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 
română” în ziarul naţional „Esenţial în educaţie” (ISSN 2067-2675) 

 
Limba maternă  

 
Limba română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

 
Maghiară 

 
Spaniolă 

 

 
B2 

Utilizator   
independent 

 
B1 

Utilizator 

independent 
 
B2 

Utilizator 
independent 

 
B2 

Utilizator 
independent 

 
B1 

Utilizator 

independent 

 
C1 

Utilizator 
experimentat 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 
B2 

Utilizator 
experimentat 

 
B2 

Utilizator 
experimentat 

 
A2 

Utilizator 
elementar 

Permis(e) de conducere 
 

Deţin permis de conducere categoria B. 

 

http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2062.pdf
http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2062.pdf
http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2062.pdf
http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-04/Lit/Lit%2004%2062.pdf

