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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nemeş, Alina-Lucia 
Adresă(e) Str. Bârsei, nr. 3, bl. L, sc. I, ap. 7, Cluj-Napoca, cod poştal 400605, România 

Telefon(oane)  Mobil: +40 744259545 

E-mail(uri) alinanem@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03.05.1979 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 septembrie 2002 – 1 decembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare: cursuri generale de limba franceză 
- pregătirea elevilor pentru bacalaureat 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Petru Maior”, Str. Bobâlna, nr. 36, cod poştal 405300, Gherla, jud. Cluj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1 septembrie 2002 – 31 august 2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare: cursuri generale de limba franceză 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, cod poştal 405300, Gherla, jud. Cluj, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1 decembrie 2002 - 31 august 2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare: cursuri generale de limba franceză, cursuri specializate de limba franceză: 
limbaj tehnic  

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar de Material Rulant, Str. Corneliu Coposu, nr. 89, cod poştal 400235, Cluj-Napoca,       
jud. Cluj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1 septembrie 2003 – 31 august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limba franceză şi limba spaniolă 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate de predare: cursuri generale de limba franceză şi limba spaniolă; curs de Cultură şi 
Civilizaţie Franceză, curs de Geografia Spaniei, curs de Cultură şi Civilizaţie Spaniolă, curs de 
interpretări de texte, curs de traduceri; 

- pregătirea elevilor pentru bacalaureat, bacalaureat cu menţiune bilingvă, olimpiadă, DELF, 
DELE, concursuri lingvistice; 

- coordonarea lucrărilor elevilor în vederea obţinerii certificatului lingvistic; 
- elaborarea de subiecte pentru olimpiadă etapele locală, judeţeană şi naţională; 
- participarea în calitate de organizator şi corector la Olimpiadele de Limbi Romanice, etapele 

locală, judeţeană şi naţională; 
- Membru al comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a 

lucrărilor scrise la concursul de ocupare a posturilor didactice, sesiunea iunie-iulie 2008; 
- participarea în calitate de evaluator la testarea şi verificarea cunoştinţelor de limbă modernă 

pentru admitere în clasa a IX-a; 
- participare în calitate de profesor coordonator pedagogic al unui liceu bilingv cu secţie bilingvă 

francofonă, la Reuniunea reţelei de licee bilingve din România, organizată de Institutul Francez 
din Bucureşti şi SCAC (Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală) din cadrul Ambasadei 
Franţei la Bucureşti, 18 aprilie 2008 şi 21 noiembrie 2007, Institutul Francez Bucureşti; 

- corector şi examinator la probele DELF; 
- predarea în tandem cu asistent lingvistic pus la dispoziţia liceului de Ambasada Franţei; 
- colaborarea cu lector spaniol la cursurile de Geografia Spaniei şi de Cultură şi Civilizaţie 

Spaniolă; 
- activităţi extraşcolare şi extracurriculare; 
- coordonator al unui grup de elevi în cadrul proiectului de cooperare franco-român intitulat “De la 

învăţământul bilingv spre filierele francofone“; 
- îndrumare stagiari francezi şi belgieni – în colaborare cu CCF – Cluj-Napoca; 
- îndrumare a stagiului practic (asistenţă şi predare) al studentelor Erasmus de la Haute Ecole 

Blaise Pascal din Bastogne, Belgia, în colaborare cu Catedra de Franceză a Facultăţii de Litere 
din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”; 

- membru al CEAC (Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii) – asistenţe la orele colegilor; 
- coordonare stagii practice ale studenţilor de la Masterul „Lingvistică şi Didactică. Analiza 

comunicării didactice în limbile moderne”, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-
Bolyai”, coordonat de d-na prof.univ.dr. Ligia Stela Florea; 

- îndrumarea, în tandem cu d-na prof.univ.dr. Ligia Stela Florea, a disertaţiei de master 
„Exploitation des outils audio-visuels en classe de FLE”. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 94-96, cod poştal 400124, Cluj-Napoca,       
jud. Cluj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1 octombrie 2004 - 30 iunie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator extern pe post de asistent universitar la Catedra de Limbi şi Literaturi Romanice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare:  
- seminarii de limba spaniolă (Lexicologie, Semantică şi Sintaxă); 
- curs practic de exprimare orală – limba spaniolă; 
- curs facultativ de limba spaniolă pentru studenţii Facultăţii de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, cod poştal 400084, Cluj-
Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Iulie 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Traducător - Interpret 

Activităţi şi responsabilităţi principale Traduceri din/ în limba spaniolă, din/ în limba franceză, de documente juridice, notariale, 
administrative, şcolare, tehnice, medicale etc. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Traduceri - Interpretariat 

  

Perioada 1 octombrie 2006 - 30 iunie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator extern pe post de asistent universitar la Catedra/ Departamentul de Limbi Străine de 
Specialitate 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare:  
- curs obligatoriu/ opţional/ facultativ de limba spaniolă pentru studenţii nefilologi din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; 
- curs facultativ de limba spaniolă pentru studenţii Facultăţii de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca; 
- pregătirea studenţilor în vederea susţinerii Testului de Competenţă Lingvistică pentru acces în 

Licenţă. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, cod poştal 400084, Cluj-
Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada Martie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Centrului de Limbi Moderne Alpha, Facultatea de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: 
- predare de cursuri generale de limba spaniolă; 
- pregătire pentru Testul de Competenţă Lingvistică, pentru DELE; 
- evaluare la proba orală a Testului de Competenţă Lingvistică; 
- corectare teste la Testul de Competenţă Lingvistică; 
- creare teste de Competenţă Lingvistică. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Limbi Moderne Alpha din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 1, cod poştal 400084, Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1 septembrie 2009 – 27 februarie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Profesoară titulară de limba spaniolă 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activitate de predare: cursuri de limba spaniolă 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Eugen Pora”, Str. Mogoşoaia, nr. 6, cod poştal 400652, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 27 februarie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular la Departamentul de Limbi Străine Specializate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare:  
- curs practic de limba spaniolă – limbaj specializat 
- curs obligatoriu/ opţional/ facultativ de limba spaniolă pentru studenţii nefilologi din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; 
- curs facultativ de limba spaniolă pentru studenţii Facultăţii de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca; 
- pregătirea studenţilor în vederea susţinerii Testului de Competenţă Lingvistică pentru acces în 

Licenţă; 
- creare teste de Competenţă Lingvistică; 
- evaluare la proba orală a Testului de Competenţă Lingvistică; 
- corectare teste la Testul de Competenţă Lingvistică; 
- activități de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, cod poştal 400084, Cluj-
Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 15 decembrie 2014 – 24 ianuarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea 
metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor și stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
programelor și a stagiilor de formare. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-Bolyai” – Centrul de Training pentru Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COR 242401 

  

Perioada 1 octombrie 2008 – 28 februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie (în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3930 MD din 20.06.2013) – 
calificativul Foarte Bine/ Magna Cum Laude 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: L’élémentaire dans la poétique d’Apollinaire (Literatura secolului XX – poezia: Guillaume 
Apollinaire) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1 octombrie 2005 – 30 iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master în Comunicare şi Relaţii Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria comunicării 
Comunicare audio-vizuală 
Filosofia culturii. Cultură şi comunicare 
Tehnici de redactare şi editare în relaţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, 
Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1 octombrie 1998 – 30 iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Filologie, specializarea Limba şi Literatura Spaniolă – Limba şi Literatura 
Franceză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de Limba şi Literatura Spaniolă – Limba şi Literatura Franceză (Fonetică, Morfologie, Sintaxă, 
Lexicologie, Semantică, Istoria Literaturii spaniole, Istoria Literaturii franceze); 
Psihologia educaţiei, Pedagogie, Metodica predării limbii spaniole, Metodica predării limbii franceze, 
Practica pedagogică.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada Septembrie 1994 – iunie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii umaniste – profil bilingv (limba franceză) 
Certificat internaţional de limba franceză acordat de Ambasada Franţei la Bucureşti  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba spaniolă  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Limba italiană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Sociabilitate, bună capacitate de comunicare dobândită din experienţa predării. Capacitate de 
adaptare la medii multiculturale, dobândită prin participarea la proiecte europene. 
- Flexibilitate, muncă individuală şi în echipă (predarea in tandem cu asistent lingvistic pus la 
dispoziţia liceului de Ambasada Franţei; colaborarea cu lector spaniol la cursurile de Geografia 
Spaniei şi de Cultură şi Civilizaţie Spaniolă). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bun coordonator (profesor coordonator pedagogic al unui liceu bilingv cu secţie bilingvă francofonă, 
la Reuniunea reţelei de licee bilingve din România). 
- membru al comitetului ştiinţific, al comitetului de organizare, moderator secţiune - a IV-a Conferinţă 
Naţională cu participare internaţională „Diversitate Culturală şi Limbaje de Specialitate – mize şi 
perspective”, 26-27 septembrie 2013, Cluj–Napoca, organizată de Departamentul de Limbi Moderne 
şi Comunicare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi Departamentul de Limbi Străine Specializate 
al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a V-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională 
„Diversitate Culturală şi Limbaje de Specialitate – mize şi perspective”, 25-26 septembrie 2014, Cluj–
Napoca, organizată de Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare al Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Străine Specializate al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, în parteneriat cu Quest România – Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate, 
a VI-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională „Dinamica limbajelor de specialitate: tehnici și 
strategii inovatoare”, 20-21 mai 2016, Cluj-Napoca, organizată de Departamentul de Limbi Străine 
Specializate al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea calculatorului 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 
Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Atestat acordat de Centrul Internaţional de Studii pedagogice din Sèvres (Franţa), în urma stagiului 
de abilitare pentru corectori şi examinatori la probele DELF conform Cadrului Comun de Referinţă 
pentru Limbi. 
- Abililitare pentru participarea la probele DELF din România, în calitate de corector şi examinator, 
atestat acordat de Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca, în urma stagiului de formare din 
perioada 6 – 8 februarie 2006. 
- Abilitare pentru examinatori la examenele DELE (Diplomă de Spaniolă ca Limbă Străină), curs 
organizat de Institutul Cervantes din Bucureşti, 13 decembrie 2008. 
- Autorizaţie de traducător pentru limbile spaniolă si franceză, eliberată de Ministerul Justiţiei din 
România, Direcţia Publicitate Mobiliară, Imobiliară şi Notari Publici. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Anexe 1. Lista de publicaţii 
2. Cursuri de perfecţionare – Conferinţe - Comisii 

 


