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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume VELEANOVICI  A.  E.  ROXANA – LUMINIŢA 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 02.11.1951 

 
 

Sexul F 
 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

                

 

 

Experienţa profesională 
 

 
 

 

Perioada 1990 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză, Sef de catedră  

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice; coordonarea activitatilor cadrelor didactice din catedrele de limba franceză şi latină, 
membru al consiliului de administraţie, responsabil / membru al unor comisii pe probleme 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional “ Gheorghe Lazăr ”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie şi formare 

 
 

Perioada 1980 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct şi apoi director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare a activităţii  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 61, SAI, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie şi formare 

 
 

Perioada 1976 – 1980 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 60, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie şi formare 

 
 

Perioada 1975 - 1976   

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice 

Numele şi adresa angajatorului Grupul şcolar de construcţii, Focşani, Jud. Vrancea 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie şi formare 
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   Responsabilitãţi profesionale la nivel naţional / local : 
   
  Membru fondator al Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Francezã  şi membru al Comitetului 
Director Naţional ( 1990 ) 
 
   Membru al comisiilor de specialitate / olimpiade locale, municipale, naţionale / de admitere în  
  învãţãmàntul superior 
 

 membru al Comisiei Naţionale de specialitate ( 1999 – 2010) 
 membru al Comisiilor Centrale de Corectare şi Evaluare ale Olimpiadelor Naţionale de Limbi 

Romanice – limba francezã ( 2002 – 2010 ) 
 membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor la etapele pe şcoalã, sector, judeţ / 

municipiu şi etapa naţionalã ale Olimpiadei de Limbi romanice – limba francezã ( 2001 – 2010 ) 
 membru al comisiei de elaborare a subiectelor la limba francezã pentru concursul de admitere în 

învãţãmântul superior organizat de Academia de Poliţie, Facultatea de Drept, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 2006, 2010 

 vicepreşedinte al Comisiilor pentru etapa pe sector privind organizarea şi desfãşurarea 
Olimpiadei  de  Limbi romanice – limba francezã  ( 1998 – 2009 ) şi al Comisiei de examinare în
vederea susţinerii atestatului de competenţe lingvistice de  limba francezã şi limba englezã în 
cadrul Colegiului Naţional « Gheorghe Lazãr », Bucureşti 

 profesor corector la toate etapele olimpiadelor de limba francezã 
 membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru disciplina limba francezã 

pentru Examenul de Bacalaureat 2007, 2008, 2009 în cadrul CNCEIP 
 
  Responsabilitãţi la nivelul Colegiului Naţional « Gheorghe Lazãr » 

 
 membru al Consiliului de administraţie (1994 – 2012 ) 
 secretar al Consiliului de administraţie ( 2012 până în prezent)  
 responsabil ai Comisiei metodice a profesorilor de limbi strãine ( 1995 – 2006) 
 responsabil al Comisiei profesorilor de limba francezã şi limba latinã ( 2006 pânã în prezent ) 
 vicepresedinte al Comisiei de organizare a Simularii Evaluarii Nationale ( 2013, 2014) 
 responsabil al Comisiei de perfecţionare ( 2009) 
 membru al Comisiei de perfectionare (2003  pâna în prezent ) 
 membru al Comisiei de verificare a notãrii ritmice ( 2005 pâna în prezent ) 
 membru al Comisiei de verificare a documentelor şcolare ( 2003 – 2006 ) 
 responsabil al Comisiei de organizare a concursurilor şcolare şi examenului de bacalaureat 

( 2005 ) 
 membru al Comisiei de organizare a serbãrilor şcolare ( 2004 ) 
 membru al Comisiei de parteneriat extern ( 2006 - 2018 ) 
 membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii ( 2006 ) 
 membru al Comisiei pentru curriculum ( 2006 - 2018 ) 
 membru al Comisiei de perfecţionare ( 2006 - 2018 ) 
 responsabil al Comisiei de elaborare a graficului profesorilor şi elevilor de serviciu ( 2007 -

2008 ) 
 membru al Comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare ( 2007 - 2018) 
 membru al Comisiei pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul Proiectului National “Bani de 

liceu” ( 2007 pana in prezent)  
 prof. diriginte ( 1990 – 2018) 
 membru al Comisiei de organizare si administrare a Evaluarilor Nationale la finalul clasei aIIa, 

aIVa, aVIa, 2016 
 membru al comisiei de organizare a simularii nationale la probele scrise ale evaluarii nationale 

pentru cls. VIII si examenului de bacalaureat national 2017, 2018 
 MEMBRU AL Comisiei de evaluare a competentelor lingvistice si digitale de la CN Gh. Lazar, 

examen bacalaureat, 2018 
   Organizator  al activitãţilor privind Francofonia,  al întâlnirilor cu membrii Ambasadei Franţei la 
Bucureşti, Institutul Francez, AUF, universitãţilor franceze care îşi prezintã oferta educaţionalã în cadrul 
liceului 
    Formator -  Cursul acreditat “ Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de   evaluare a 
cadrelor didactice „ ( DeCeE ), 60 de ore, organizat de MECI, CCD pentru profesorii de limba francezã 
din Municipiul Bucureşti , martie, 2009 
   Realizator şi prezentator TV – Cursul de limba francezã, TVR, 1994 - 1995 
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Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 1971 – 1975 

Calificarea / diploma obţinută Limba şi literatura francezã - Limba şi literatura românã 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 specializarea limba franceză – limba română 
    1996 - obţinerea gradului didactic I cu media 10. 
    1987 - obţinerea gradului didactic II, cu media 9,87 
    1978 - obţinerea gradului didactic definitiv cu media 10 
    1975 - obţinerea diplomei de licenţă specialitatea Limba francezã cu nota 10 
 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi romanice, clasice şi orientale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
Cursuri / stagii de perfecţionare la nivel naţional şi internaţional: 
     2015 - Campania „ Adevarul te mediteaza pentru examenul de Bac” – prezentarea unei lectii video 
pentru pregatirea probel de verificare a Competentelor lingvistice in cadrul examenului de 
bacalaureat. 
    2014-2015 – cursul „ Personalul didactic in sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de  
stat – promotor al invatarii pe tot parcursul vietii „ POSDRU, MECT 
    2011 – cursul de Formare profesională pentru ocupaţia de designer instrucţional organizat de   
Centrul de Formare profesională INFO EDUCAŢIA 

 2010, nov, - Stagiul de formare „ Nouvelles tendances de la didactique du FLE”, organizat de   
Centrul de carte strãinã Sitka Alaska 
2010,sept. - Stagiul de formare privind lectura imaginii organizat de Ambasada Franţei la Bucureşti,   
Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturalã, Asociaţia Cineaştilor din Ile de France în cadrul   
proiectului franco-român „ Educaţia prin imagine” 
 2009, dec. - Certificat de absolvire al Programul de specializare pentru ocupaţia de mentor 
organizat  de S.C.INFO EDUCATIA S.R.L. 

   2009, 2008, 2007, martie, Forumul „ Innover en français” organizat de Ambasada Franţei la 
Bucureşti 

    2009, ian. – martie, formator la Cursul acreditat “ Programul naţional de dezvoltare a competenţelor 
de  evaluare a cadrelor didactice ( DeCeE )”, 60 de ore, organizat MECI, CCD pentru profesorii de  

       limba francezã din Municipiul Bucureşti 
    2009, febr. – Stagiul de abilitare DELF, 20 de ore, organizat de Institutul Francez din Bucureşti 

2009, sept. – Stagiul de formare a lecturii imaginii în cadrul proiectului franco-român « Education à 
l’image » organizat de Ambasada Franţei 
2008, ian. – Cursul de Management de Proiect, organizat de Centrul de Formare profesionalã 
INFO EDUCAŢIA, avizat de M.Ed.C. şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse 
2008, dec. – Cursul acreditat “ Programul naţional de dezvoltare a competenţelor              
de evaluare ( DeCeE )”, 60 de ore, organizat MECI, CCD. 
2008, mai – Cursul “Filmul ca generator de dezbatere” organizat de Consiliul Britanic 
2007, 30 nov.- 2 dec. – cursul de Formare Profesionalã pentru ocupaţia de formator, organizat de 
Centrul de Formare profesionalã INFO EDUCAŢIA, avizat de M.Ed.C. şi Ministerul Muncii, Familiei 
şi Egalitãţii de Şanse. 
2006, noiembrie – seminarul de formare privind aplicarea cadrului naţional de asigurare  a calitãţii 
în educaţie şi formare profesionalã organizat  de GNAC 
2006, septembrie – stagiu  internaţional   de  formare  a  formatorilor  privind “Îndrumarea 
studenţilor în stagiu de practică pedagogică şi a profesorilor debutanţi organizat de Centrul 
Regional Francofon al Europei centrale şi orientale  ( CREFECO, OIF), IUFM – Montpellier, MedC. 
2003, septembrie – curs de abilitare curriculară , organizat de ISMB  
2000, sept – 2001, ian -  curs de abilitare curriculară, organizat de CCD 
2000, aprilie – curs    de    formare   a    mentorilor   în  cadrul  Proiectului  de consolidare Presett 
organizat de CCD 

    1990, iulie – aug – cursuri FLE, Universitatea Aix – en – Provence, Franţa. 

  
  

Aptitudini şi competenţe personale 
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Limba(i) maternă(e)  româna 

 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, engleza şi germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2  C2  C2  C2  C2  

Limba engleză  B2  B2  B2  B2  B2  

Limba germană  B1  B1  B1  B1  B1  

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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale sociabilitate, uşurinţa de a relaţiona, comunicativitate, adaptabilitate, spontaneitate, mobilitate, 
dinamism dobândite prin exercitarea meseriei de profesor, diriginte la toate ciclurile de învăţământ 
preuniversitar, coordonator de schimburi culturale cu elevi, alte activităţi extracurriculare 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice    cunoştinţe de specialitate, de psihopedagogie, capacitatea de a coordona  activitatea unor persoane 
sau grupuri de persoane, spirit de iniţiativă, imaginaţie, responsabilitate, conştiinciozitate, capacitatea de 
a rezolva situaţii dificile, conflictuale, capacitatea de a asculta, spirit de convingere,   exigenţă 
dobândite     prin    munca    de      coordonator    al     cercului metodic al profesorilor de franceză din 
sectorul 5, al catedrei profesorilor de limbi străine din unitatea de învăţământ, de coordonator al unor 
proiecte europene, de director şi director adjunct, de membru al consiliului de administraţie, comisii de 
specialitate la nivel de sector, municipiu şi naţional, mentor, îndrumător al profesorilor stagiari, efectuarea 
de inspecţii şcolare. 
 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Nu 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Utilizator independent ITC (word, MPP) 

 
 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini literare datorate studiilor şi predispoziţiilor personale, competenţe în conceperea, editarea 
unor publicaţii având în vedere activitatea de autor al unor auxiliare didactice / traduceri sau în 
realizarea unor emisiuni de specialitate la Televiziunea Română 
 

 
 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

 
 
 

Permis(e) de conducere Nu 
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Distincţii şi evidenţieri 

   
  1999 – 2000 – acordarea salariului de meri 
  2000 – 2011 – acordarea gradaţiei de merit 
  2006, iulie – acordarea distincţiei  “ Diploma Gheorghe Lazăr ”, clasa I  pentru  intreaga activitate        
  2008, octombrie – Diploma de Excelenţã pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea 
didacticã acordată de Guvernul României 
  2017 – acordarea Diplomei de Onoare pentru implicarea în pregatirea elevilor pentru DELF de catre
Institutul Francez Bucuresti 

 
Rezultate deosebite obţinute la olimpiade de limba francezã ( 2003 – 2018) 
 
etapa municipalã – 6 premii I 
                               3 premii II 
                               5 premii III 
                               11 menţiuni 
etapa naţionalã – 1 premiu I 
                             7 menţiuni 
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Informaţii suplimentare  Publicaţii  în domeniul didacticii, specialitãţii: 
 Coordonator al auxiliarelor didactice „ Limba Franceza”, cls. VI-VIII, Editura Booklet, 2016 
  „Testează-ţi cunoştinţele – Limba Franceză” , Editura Booklet, 2013 
 autor al articolului „ La dimension européenne de l’Ecole de Gheorghe Lazãr”, Le Messager, 

Revue de l’Association Roumaine des professeurs de français, nov. 2009 
 co-autor al Ghidului de rezolvare a subiectelor pentru disciplina Limba Francezã, Bacalaureat 

2007, Editura Humanitas Educaţional, 2007 
 co-autor al Ghidului pentru pregãtirea examenului de bacalaureat – Limba francezã, Editura 

Humanitas Educaţional, 2009 
 co-autor al lucrãrii « Top français – exerciţii de gramaticã şi teste », ediţia a 

2-a revizuitã, 2006, Editura Sigma 
  membru al grupului care a selectat şi revizuit subiectele şi alte materiale auxiliare   în  limba 

francezã    pentru   editarea   broşurii   pentru   concursul  « Kangourou linquistique », 2005, Editura 
Sigma 

 “Prince Charmant des Larmes“, de Mihai Eminescu, traducere în limba francezã, Ed. Junior, 
2002 

 « La Belle et la Bête », ediţie bilingvã , Editura Junior, 2001  
 « Jeux de mots », vocabular tematic, auxiliar didactic, Editura Junior,1995,1997 
  “ Fotoliul blestemat “, de Gaston Leroux, traducere în limba română, Editura Junior, 1994          
  “ Piraţii de la Câinele galben “, de Pierre MacOrlan, traducere, în limba română,  Editura 

Junior, 1994 
 “Copacul albastru/L’arbre bleu” de Jean – Louis  Maître, ed. bilingvă, Editura Junior, 1994 
 “Basme/Contes”, de Charles Perrault, ed. bilingvă, Editura Junior, 1994 
 Coordonare / participare la  proiecte internaţionale 
 2017- participare la schimbul educativ intre Colegiul National „Gh. Lazar”, Bucuresti, România 

si liceul profesional Orsel-Oullins, Franta 
 2012 – participare la proiectul Parlamentului European „ Back to School”, cu tema „Unitate în

diversitate” prezentată de Magdalena Roşianu Ilie, funcţionar european 
 2009 – 2011 – expert tutor în cadrul proiectulul strategic „ Antreprenoriat şi cetaţenie activã” –

Platforma digitalã interactivã pentru viitorul elevilor de liceu” în cadrul priectelor strategice POSDRU 
 2009 – 2010 – participant la Proiectul franco-român „Educaţia prin imagine” organizat de 

Ambasada Franţei la Bucureşti / Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturalã 
 2010, martie – participant la Proiectul EDURAB în cadrul Programului de Invãţare pe Tot 

Parcursul Vieţii – Leonardo da Vinci, Franţa 
 2009 – 2011 – profesor coordonator al proiectului şcolar multilateral Comenius « Interacţiune 

evenimente istorice – literaturã în societãţile europene de-a lungul secolului XX » cu parteneri din Cipru, 
Polonia; 

 2005 – 2008 – profesor coordonator al proiectului şcolar Comenius 1“ Imagini ale tinerilor/Tineri 
în imagini ” cu parteneri din Belgia, Cipru, Franţa, Letonia ;           

 2000 – 2003 – profesor coordonator al proiectului şcolar Comenius1 “Comunicarea prin arte” 
cu parteneri din Austria, Franţa, Italia;                               

 1990 – 2009 – profesor coordonator al Schimbului educativ organizat între                    Colegiul 
Naţional “ Gheorghe Lazăr ”, Bucureşti şi Liceul “Jean – Monnet ”, Joué – les – Tours,  Franţa. 

 Activitate de mentor 
 1990 - 2013 - profesor responsabil cu practica pedagogică, colaborator al Facultăţii de limbi

străine, Universitatea din Bucureşti. 
 Activitatea de profesor metodist 
 1998 – 2011 - profesor metodist al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti la

specialitatea limba franceză la nivelul sectorului 5. 
 Participãri la concursuri lingvistice, cultural-artistice: 
 2004 – Coordonator al echipajului Colegiului naţional “Gheorghe Lazãr” laureat al concursului 

« Être Enfant en Europe au XXIe siècle » organizat de Institutul Francez din Bucureşti şi ISMB 
 2005 – Îndrumãtor al elevei Rãdoi Adelina, clasa a XII a care a obţinut premiul « Dor de 

Eminescu », secţiunea traduceri – limba francezã la Concursul Naţional « Mihai Eminescu » organizat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii  

 Organizator al  Concursului de limbã şi civilizaţie francezã « Kangorou francophone » iniţiat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Fundaţia pentru Integrare Europeanã Sigma ( anual) 

 Prof. Indrumator al elevei Stefan Alexandra la Concursul National de Traduceri „ Corneliu M.
Popescu” – Premiul I ( mai, 2013) 

 Coordonator al proiectului Civitas „Lite Rele De Legat Ura-Literele de legatura” in parteneriat cu 
5 licee bucurestene si obtinerea locului I de catre echipajul CN „Gheorghe Lazar”. 
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 Participarea la proiectul „ Egalitate si Nediscriminare” organizat de Consiliul national pentru 
Combaterea Discriminarii si Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir ( 2014) 

 Participare la proiectul „ Suntem generatia in miscare!” (2014- 2016) 
 Participare la proiectul „Fii atent la Maniere!” initiat de Colegiul Economic „Costin Kiritescu”, 

2015 
 Participãri la simpozioane  
 Simpozionul « Comunicare şi Informare » organizat de cercul metodic al profesorilor de

informaticã la nivelul ISMB cu lucrarea « Comunicarea – obiect şi modalitate de lucru în derularea 
proiectelor europene » realizatã cu un grup de 4 elevi – iunie, 2006 

 Simpozionul « Informare şi comunicare » cu prezentarea proiectului şcolar Comenius « Imagini 
ale tinerilor / Tineri în imagini », iunie, 2007 

 Simpozionul naţional « Copiii şi violenţa – metode de prevenţie » organizat de MECT, ISMB, 
Asociaţia învãţãtorilor din România, 7 iunie, 2008 

 Simpozionul « Informare şi comunicare », 23 mai, 2009  
 Participãri la activitãţi ştiinţifice, cultural – educative, concursuri, festivaluri, expoziţii. 
 Parteneriat cu Institutul Francez Bucuresti 
 Participare la Campania de informare asupre traficului de persoane, Asocoiatia Solowodi, 2017 
 Prof. coordonator al proiectului “ Ziua Elevului”, 2017 
 Prof. coordonator al proiectului “ Sarbatorirea zilei de 9 Mai”, 2017 
 Participare la campania “Violenta in familie”, Asociatia SOLWODI, 2017 
 Serbãrile  şcolare  organizate  cu  prilejul  aniversãrilor  Colegiului  Naţional  “Gheorghe Lazãr” 
 « Spring Day in Europe / Ziua primãverii europene », ediţia 2004, 2006 
 Târgul Educaţional Bucureşti, ediţia 2005, 2006 
 Programul « Sã construim o Europã cu şi pentru copii » organizat de ISMB şi Biroul de 

Informare al Consiliului Europei la Bucureşti sub patronajul Prefecturii Municipiului Bucureşti cu
prezentarea proiectelor europene pe care le coordonez – mai,2006 

 Proiectul « Europa în şcoalã » organizat de ISMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, 2006 –
2007 

 Organizarea întâlnirii elevilor de clasa a XII a cu reprezentanta Universitãţii de Ştiinţe Politice, 
Dijon, Franţa, la cererea Ambasadei Franţei la Bucureşti, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014,2015 

 Colocviul Francofon « BUCAREST – QUEBEC » organizat de Şcoala Centralã ca îndrumãtor al 
unei prezentãri asupra folclorului românesc realizatã de un grup de 5 eleve 

 Sãptãmâna Socrates – Leonardo da Vinci cu expoziţia de fotografie « Proiecte europene 
desfãşurate în şcoalã » şi o activitate de diseminare pentru coordonatorii de proiecte la nivel naţional 

 Organizarea întâlnirilor dintre reprezentanţii Facultãţii de Inginerie, filiera francofonã din cadrul 
Institutului Politehnic, Bucureşti şi elevii claselor a XII a în scopul orientãrii profesionale ( 2006 ,  2007, 
2008) 

 Organizarea prezentarii filierelor francofone de studii superioare din Romania si Franta in 
colaborare cu Institutul Francez Bucuresti si reprezentantii facultatilor cu sectii in limba franceza( 2014) 

 Organizarea intalnirii reprezentantilor SNSPA cu elevii claselor XI-XII, 2016 
 Ziua Francofoniei ( anual ) 
 Ziua internaţionalã a limbilor europene ( anual ) 
 Ziua Europei ( anual ) 
 Vizita de studiu nr. 324 «  La carrière de proviseur dans l’enseignement », Programul de 

Invãţare permanentã finanţat de Comisia European şi gestionat de CEDEFOP, oct. 2008   (membru al 
echipei de organizare ) 

 concursul « Quiz sur la francophonie » organizat in parteneriat, martie 2009( profesor referent) 
 Ziua Elevului ( anual) 
 Organizarea simularilor examenului DELF in colaborare cu Institutul Francez Bucuresti ( 2013, 

2014, 2015, 2016) 
 Participare la activitatile in cadrul programului EDMUNDO- A World of Education ( 2014, 2015) 
 Participare la evenimentul « Maraton de lectura. Scrisori de razboi », organizat de Agentia de 

presa Rador a Radio Romania in parteneriat cu MApN, Muzeul MilitarBucuresti. ( 2014) 
 Rezultate obţinute în dezvoltarea de activitãţi practice pentru formarea de abilitãţi de 

comunicare antreprenoriale şi tehnice 
 2006 – 2007 – coordonarea activităţii elevilor clasei a XI a B implicaţi în Competiţia

Naţionalã « Cheia Succesului » organizatã de Junior Achievement România 
 2014-2015 – participarea la activitatile de informare realizate de ARAS 
 2006 – 2007 – coordonarea activităţii elevilor clasei a XI a B implicaţi în Competiţia

Naţionalã « Cheia Succesului » organizatã de Junior Achievement România 
 2014-2015 – participarea la activitatile de informare realizate de ARAS 


