
 

 Curriculum 
vitae  

 

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume IGNAT IULIANA RAMONA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)                                            

  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Femeiesc 
  

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Formare 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada De la 01.09. 2003-şi în prezent : Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, România 

01.07. 2007- 01.07. 2009 : ACODAREN ( Asociaţia Concesionarilor Dacia şi Renault din România ) 

2005: Liceul Bilingv “Decebal” din Bucureşti, România 

2001-2003: Liceul Teoretic “Decebal” din Bucureşti, România 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor titular de limba franceză, grad II 
Asistentă 
Profesor de limba franceză  
Profesor de limba franceză 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Ca profesor: predare, evaluare, elaborare de planificări,elaborare de teste, corectare de teste,  
elaborare de proiecte de lecţie, alegerea manualelor, pregătirea suplimentară a elevilor, 
supravegherea elevilor, consilierea elevilor şi a părinţilor, participarea la activităţile şcolii, participarea 
la activităţile catedrei, participarea la activităţile metodice organizate la nivelul sectorului sau 
municipiului. 
Ca asistentă: efectuarea proceselor-verbale ale şedinţelor, transcrierea lor pe calculator, traducerea 
proceselor-verbale în limba franceză sau în limba română, translarea discuţiilor din cadrul şedinţelor 
din limba română în limba franceză şi invers, elaborarea, transmiterea şi primirea corespondenţei,  
elaborarea, îndosarierea şi transmiterea documentelor.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, bd. Regina Elisabeta, nr. 48, cod 050018, Bucureşti, România 
ACODAREN, CUI 18710523, cu sediul în Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Formare 
Secretariat şi traduceri 

  

Educaţie şi 
formare 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Perioada 1999-2003 



 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Limba şi literatura română- Limba şi literatura franceză 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale 
dobândite 

Limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba latină, slavona, psihologia, pedagogia, 
metodica predării limbii și literaturii române și a limbii și literaturii franceze 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de 
formare 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE LITERE 

  
  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   franceză –C1  franceză –C1  franceză –C1  franceză –C1  franceză –C1 

Limba   engleză – B2  engleză – B2  engleză – B1  engleză – B1  engleză – B1 

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

  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Abilităţi de comunicare direct, la telefon sau in scris.  

Capacitate de acomodare la muncă individuală sau în echipă. Imi pregătesc orele şi colaborez cu colegii 

sau cu membrii conducerii şi cu personalul nedidactic. 

Seriozitate, răbdare, conştiinciozitate, politețe, empatie 

 
  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Ca diriginte am împărţit sarcinile fiecărui elev şi părinţilor conform dispoziţiei şi posibilităţilor fiecăruia 
de a le împlini, am mediat intre elevi, elevi şi profesori, părinţi şi  profesori sau conducerea liceului.  
Ca profesor am organizat lucrul pe echipe sau individual  al elevilor şi am dirijat procesul învăţării; am 
organizat Ziua Francofoniei în luna martie între 2012-2015, alcătuind repertoriul, alegând elevii 
participanți pe scenă și în spatele scenei, împărțind rolurile în cadrul spectacolului şi pentru pregătirea 
lui fiecărui membru al echipei, colaborând cu directorii, cu administratorul,  cu conducătorul și 
fondatorul trupei de teatru „As”.  
 

  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Analizez texte din punct de vedere literar şi gramatical, aplicând cunoştinţele de teoria literaturii, de 

istorie a literaturii şi a  criticii literare şi de lingvistică pe care le-am învăţat în facultate, compar texte, 

traduc din română în franceză şi invers, alcătuiesc planuri de lecţie, planificări ale materiei, predau 

elevilor pe înţelesul lor materia, îi evaluez, asimilez rapid noile cunoştinţe şi mă adaptez uşor  la cerinţele 

fiecărei generaţii, mă ( auto)perfecţionez periodic, îmi actualizez materialele.  

 
  

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office ( Word ), Power Point, scriere în Excell, navigare pe Internet 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

Cursuri şi 
perfecţionări 

 

 

6 aprilie 2017: Curs la Institutul Francez din Bucureşti cu tema „La compréhension orale en classe de 

FLE” 2h30       ( Adev. ECDL/20170406 ) 

 4 mai 2017: Curs la Institutul Francez din Bucureşti cu tema „Choisir et didactiser un document 

authentique” 2h30      ( Adev. ECDL/20170504 ) 

August 2016: Examen gradul II, obţinut cu media 8,70, susţinut la Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Limbi străine, Catedra de Limba şi literatura franceză şi echivalat cu 90 de credite valabile 

5 ani. 

iulie 2016: Cursuri de pregătire a gradului II la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi străine, 

Catedra de Limba şi literatura franceză  

iunie-iulie 2015: Curs GoogleApps  

2014-2015 : Multi-touch: Dezvoltare de lecţii transdisciplinare în sistemul educaţional din România  

01.09.2013-30.10.2013: „Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză în 

societatea cunoaşterii” 

Contract de finanțare: POSDRU/87/1.3/S/62536 

Nr. de credite: Modulul 1 + Modulul 2 = 50 de credite 

14.12.2013-31.01.2014: „Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice 

moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor 

lingvistice” 

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771 

Nr. de credite: Modulul 1 + Modulul 2 = 41 de cred 

2008: Curs „Integrare Europeană şi proiecte internaţionale”, 89 de ore, organizat de CCD 

August 2005: Examen Grad definitiv, obţinut cu media 8,67, susţinut la Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, Catedra de Limba şi literatura franceză 

2005: Cursuri de pregătire definitivat, organizate de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi 

Literaturi străine, Catedra de Limba şi literatura franceză 

2005: „ Techniques interactives en classe de FLE”, 6 ore, IFB 

2005: „ Les médias en classe de FLE”, 30 de ore, IFB 

2003: Curs „Utilizarea calculatoarelor IBM-PC”, 40 de ore, organizat de Centrul de Perfecţionare a 

Personalului didactic în Domeniul Învăţării cu Ajutorul Calculatorului în colaborare cu Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării şi cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

2002-2003: Curs  „Europa Educaţional. Unitate prin diversitate”, 40 de ore, organizat de CCD 

 

 

 

 

 


