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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Damian Elena 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) elena@sese.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii   
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1974-1982 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba şi literatura franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare limba franceza clasele IX-XII 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial nr. 4 din Bistriţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant preuniversitar 

Perioada 16.X.1982 – 31.I.2010 

Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar IA (S) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Alcatuirea de bibliografii, cataloage de specialitate, custodie la sala de referinte. 

Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Biblioteconomie 

 

Perioada 1991-2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii de limba franceza la diverse specialitati 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, în cadrul Catedrei de limbi moderne pentru nefilologi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 

Perioada 1992-2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii de limba franceza la specialitatea drept 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 

Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii si cursuri de limba franceza la specialitatea drept 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1970-1974 

Calificarea / diploma obţinută Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura franceza, Limba si literatura romana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecționare în Biblioteconomie și Știința Informației 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biblioteconomie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie în colaborare cu Consiliul Britanic avizat de 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (Cluj-Napoca nr 005 din 18 nov 1994)  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 

Perioada 3/15 decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Programul de instruire și formare a competențelor în procesul și tehnologia 
Învățământului cu Frecvență Redusă, organizat de Departamentul Învățământ la Distanță și Învățământ 
cu Frecvență Redusă (ID/IFR) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbaj juridic lb franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București, Cluj-Napoca (emis la 15 decembrie 2014, nr 158) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral  

Limba franceza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 
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Limba germana  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

            

            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, flexibilitate. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Punctualitate, ordine, responsabilitate, dobândite în urma activitatii indelungate in invatamantul 
preuniversitar si universitar, precum si in biblioteca. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office Word 

  

  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 


