Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume BORUNĂ, Adriana Elena
Adresă Str. Dumbrava Nouă , nr 19, Bl. M122A, ap. 14, sect. 5, Bucureşti
Telefon 0723369843
E-mail
Adriana_boruna@yahoo.com
Naţionalitate romana
Data naşterii 14. 12. 1983
Sex Feminin

Activitate profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

August 2008 - prezent
Departamentul Cercetare. Dezvoltare
Elaborarea de studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei, cu
precădere privind accesul la informaţie şi tehnologiile de acces;
Elaborare de proceduri şi norme metodologice; Elaborare de mape
documentare şi bibliografii tematice; corespondenţă şi parteneriate cu
diferite instituţii din ţară şi străinătate; membru în grupurile de lucru ce
elaborează proiecte de dezvoltare instituţională, redactare şi publicare
de articole în diferite reviste de specialitate, etc.
Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Naţională a României, Str. Ion Ghica Nr. 4, sector 2,
Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Cultura/Educatie/Biblioteci
activitate
Perioada
Iulie 2007 - august 2008
Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect
Activităţi şi responsabilităţi Elaborarea, redactarea, implementarea şi gestionarea proiectelor
principale culturale,Atragerea de fonduri prin proiecte,sponsorizări, Menţinerea
relaţiilor cu autorităţile şi cu membrii organizaţiei, Elaborare şi
gestionare de baze de date, Realizare de campanii imformative, de
sensibilizare şi conştientizare; monitorizare de presă
Numele şi adresa angajatorului Societatea Culturală Aromână, Str. Vasile Lascăr, nr. 26-28, sector 3
Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Non-profit
activitate
Perioada
ianuarie 2006 – iunie 2006
Funcţia sau postul ocupat Asistent de relaţii publice
Activităţi şi responsabilităţi
Menţinerea relaţiilor cu clienţii, Atragerea de noi clienţi
principale
Numele şi adresa angajatorului S.C. Romclean S.R.L.

Tipul activităţii sau sectorul de Privat
activitate

Perioada
Decembrie 2004 – iunie 2007
Funcţia sau postul ocupat Redactor www.7shops.ro
Activităţi şi responsabilităţi
Elaborarea, redactarea de materiale informative şi texte de
principale promovare a produselor.
Numele şi adresa angajatorului Magazin on-line www.7shops.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Privat
activitate
Perioada Iunie – Septembrie 2004
Funcţia sau postul ocupat Redactor al cotidianului „Independentul”, Constanţa
Activităţi şi responsabilităţi Redactare de articole în domeniile social şi educaţie
principale
Numele şi adresa angajatorului „Independentul”, Constanţa
Tipul activităţii sau sectorul de Privat
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Octombrie 2009 - prezent
Teoria Interpretării; Izvoare, Modele, Influienţe; Critică teorie şi teologie în istoria
literaturii române; oralitate şi folclor;
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Şcoala Doctorală de Litere

Doctorand
Octombrie 2007 –iunie 2009
Diplomă de absolvire a cursurilor masterale
Managementul calităţii în structuri info-documentare, Planificarea, organizarea
structurilor info-documentare, ergonomia în structuri info-documentare, Teorii
continue în dezvoltarea colecţiilor, Regăsirea on-line a informaţiei, Sociologia
informaţiei şi a lecturii, Structuri de date info-documentare, Modele culturale şi
structuri biblioteconomice în spaţiul românesc, Sisteme şi structuri bibliografice,
Limbaje de indexare, Cercetarea de marketing în structurile info-documentare,
Cercetarea ştiinţifică şi tehnologia informaţiei
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Master în Gestionarea informaţiei
în societatea contemporană / Studii Masterale
Masterat

Perioada Octombrie 2003 – Iunie 2007
Calificarea / diploma obţinută Specialist în comunicare socială şi Relaţii Publice / Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Introducere în relaţii publice, Domenii de aplicare ale relatiilor publice, Relaţii publice
competenţe profesionale în sectorul corporativ privat, Relaţii publice în sectorul non-profit, Metode şi strategii
de relaţii publice, Comunicare şi culturi organizaţionale, Comunicare audio-vizuală,
dobândite Comunicare politică, Comunicare interpersonală, Comunicare interculturală, Teoria
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

comunicării, Redactare de texte, Bazele publicităţii
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Comunicare
socială şi relaţii publice

formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

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

Student

Octombrie 2003 – Iunie 2007
Licenţiat în filologie / Diplomă de licenţă
Introducere în ştiinţa informării, literatură română, limbă română contemporană,
Biblioteconomie românească, Relaţii publice, Istoria scrisului şi a cărţii,
Managementul cunoaşterii, Sisteme automatizate de informare, Informare
documentară, Cultură şi civilizaţie românească, Proprietate intelectuala. Copyright,
Arhivistică, Legislaţie de bibliotecă, Programe şi reţele informatice, Baze de date în
structuri documentare. Structuri web concepte şi practici
Universitatea Din Bucureşti, Facultatea De Litere, Secţia Bibliologie Şi Ştiinţa
Informării / Universitate
Student

Septembrie 1999 - Iunie 2003
Diplomă de bacalaureat
Engleza, Germana, Spaniola, Latina, Limba română, Literatura română, Literatură
universală, Istorie, Matematica, Geografie
Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanţa, Secţia Limbi Moderne intensiv
engleză / Liceu
Elev

1999 - 2003
Atestat
Istoria muzicii, Teoria muzicii, Armonii,Ore practice de pian
Şcoala Populară de Artă, Clasa de pian a profesorului Ioan Ghergheli
Elev

romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, germana, spaniola
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs
Exprimare
conversaţie oral
scrisă
C2
C2
C1
C1
C2
B1
B1
B1
B1
B1
C2
C2
C2
C2
C2
Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare , lucru în echipă, dezvoltate pe durata perioadei
de lucru la cotidianul „Independentul”; ţă
Competenţe şi aptitudini Spirit analitic, de coordonare şi de organizare dezvoltat pe durata
organizatorice perioadei de lucru la Societatea Culturală Aromână (am elaborat şi
coordonat proiecte precum: Descoperă, trăieşte (proiect finanţat de
ANPCDEFP prin programul Tineret în acţiune 1.3); Zilele culturii (proiect
susţinut de Ministerul Culturii în cadrul anului dialoguluiintercultural);
festival de teatru (proiect susţinut de către Ministerul Culturii în cadrul
Anului Creativităţii şi al Inovaţiei); Casa Max(proiect al DGASPC sector3
din fonduri ale Uniunii Europene); etc.
Citire

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Utilizare a calculatorului
Sisteme integrate de biblioteca, baze de date full-text
Windows OS, MS Office
Spirit artistic reieşit din studiul pianului (10 ani) şi din experienţa de
teatru de păpuşi şi şcolar (10 ani) si cor (3 ani)
Alte activităţi -septembrie 2007. Conferinta Nationala de Interactiune Om-Calculator,
Universitatea OVIDIUS, Constanta.
-noiembrie 2007. Conferinta Internationala „Educatie si Creativitate
pentru o societate bazata pe cunoastere”. Universitatea Titu Maiorescu,
Bucuresti.
-octombrie 2008. CNIV (Conferinţa Naţională privind Învăţământul
Virtual) Universitatea Ovidius, Constanţa.
-noiembrie 2008 – eveniment de prezentare a proiectului PATRIVAL
-noiembrie 2008 – lansarea proiectului Bucureşti 550.
-ianuarie 2009 - Bicentenar Louis Braille 1809-2009, Conferinta
Nationala "Universul Sistemului Braille si Dinamica Educatiei Speciale”,
Catedra de Psihopedagogie Speciala,Facultatea de Psihologie si Stiinte
ale Educatiei, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.
26 februarie 2009
Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din
Bucureşti - Aula
Conferintele Fundatiei - Conferinţă, cu tema
„Imaginea României văzută de noi şi de alţii” , susţinută de prof.univ.dr.
Mircea Martin.
24 martie 2009 Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti Aula Conferinţele Fundaţiei - Conferinţă, cu tema „Patriotism şi
patrimoniu”, a fost susţinută de Toader Paleologu
-5 octombrie 2009 Institutul Cultural American - prezentare
profesională „Programul de Biblioteci Rurale din Romania” susţinut de
Susan Pieper –
-27 noiembrie 2009, Biblioteca Centrală Universitară, Acces Deschis la
Informaţie.
-membru în colegiul redacţional al Raportului de Activitate anuală al
Bibliotecii Naţionale a României.
- membru in colegiul redacţional al Volumului de cercetare şi
documentare nr.3 2009
-redactor site www.bibnat.ro
Anexe Diplomă Master Gestionarea Informaţiei în Societatea contemporană –
Universitatea Bucureşti
Diplomă licenţă Comunicare Socială şi Relaţii publice – Universitatea
Bucureşti
Diplomă licenţă Bibliologie şi ştiinţa informării – Universitatea Bucureşti

Subsemnatul am luat la cunostiinta faptul ca, in baza articolului 26 din legea 15/68, declaratiile false, falsul in acte si
utilizarea de acte false sunt pedepsite in baza codului penal si a legilor speciale.
De asemenea, subsemnatul autorizeaza prelucrarea datelor personale, in baza legii 675/96 din 31 decembrie 1996.
Data
5.02.2010

Semnatura

