Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

DELCĂ DENISA CRISTINA
Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 13, bl. 24, sc. 2, ap. 17, sector 6, Bucureşti
Mobil: +40727 344 506

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

denisa_delca@yahoo.com
Română
19 Iunie 1984
feminin

Locul de muncă vizat / Învăţământ/ Educaţie/ Cercetare
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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01.10.2009 - prezent
Doctorand bursier în cadrul proiectului EDUCAŢI 2, contract de finanţate POSDRU/88/1.5/S/63319
Cercetare ştiinţifică, program de pregătire universitară avansată
Frecventare cursuri, seminare, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale
Participare la conferinţe şi manifestări ştiinţifice ale Şcolii Doctorale, în calitate de auditor sau cu
lucrare personală
Efectuarea unui stagiu de cercetare lingvistică în strainătate
Întocmirea rapoartelor lunare de activitate
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere)
Învăţământ/ Educaţie/ Cercetare

16. 07. 2008 – prezent
Asistent consiliere
Întocmirea rapoartelor lunare
Menţinerea relaţiei cu furnizori interni şi externi
centralizarea documentelor
traduceri documente
ALPHA BANK ROMÂNIA
Cabinet Vice Preşedite Executiv

15. 08. 2008 – 31.12.2009
Colaborator traduceri pentru Departamentul Resurse Umane
Traduceri legalizate, interpretare texte/ traduceri candidaţi
SC IMINENT TECHNOLOGY SRL
Traduceri
Delcă Denisa Cristina

03.03. 2008 – 31.07.2008
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Profesor de limbă română
Cursuri de predare a limbii române străinilor
INTERNATIONAL HOUSE
Învăţământ/ Educaţie/ Cercetare

01.11.2008 – 01.03.2008
Colaborator predare limba română
Cursuri de predare a limbii române studenţilor străini din anul pregătitor, în cadrul Universităţii din
Bucureşti
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Învăţământ/ Educaţie/ Cercetare

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

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
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01.10.2007 – 15.06.2009
Masterat – Studii avansate în lingvistică: Structura şi fucţionarea limbii
Nota 10 obţinută la disertaţie pentru teza Niveluri de marcare a genitivului în româna veche
Cursuri şi seminare de lexicologie, morfologie, sintaxă, semantică, pragmatică şi stilistică
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Litere
naţională

01.10.2003 – 01.10.2007
Filologie Litere / Atestat de traducător şi interpret autorizat de limba italiană, eliberat de Ministerul
Justiţiei
Limba şi literatura română / Limba şi literatura italiană
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Litere
naţională

15.09.1999 – 15.06.2003
Diplomă de Bacalaureat, atestat de limbă engleză
Filologie – bilingv engleză
Colegiul Naţional IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU, Târgovişte, Dâmboviţa
naţională
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba italiană, engleză, franceză, germană

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba italiană

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Limba germană

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale Fire activă, cu spirit de iniţiativă, entuziastă, conştiincioasă şi dinamică, încrezătoare în forţele proprii,
dispun de o capacitate de adaptare foarte mare şi pot lucra atât individual, cât şi în echipă. Persoană
comunicativă, sociabilă şi carismatică, interacţionez cu uşurinţă cu persoane aparţinând tuturor mediilor
sociale.

Competenţe şi aptitudini Datorită activităţilor în care am fost implicată până la momentul de faţă, mi-am dezvoltat abilitatea de
organizatorice coordonare, responsabilitate, buna organizare şi planificare a unui proiect. La locul de muncă, mă
adaptez cu uşurinţă diferitelor situaţii. Creativitatea şi hotărârea de care dau dovadă, mă ajută
întotdeauna în luarea rapidă a deciziilor. De asemenea, disciplina la locul de muncă este unul dintre
elementele esenţiale care mă caracterizează.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Operare Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Navigare Internet

Permis de conducere categoria B

de specialitate „Predarea limbii române străinilor”, International House Bucharest
Informaţii suplimentare Cursuri
Curs de comunicare şi interrelaţionare, TMI România
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Anexe Articole de specialitate în curs de publicare:

Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae

1.

Câteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna veche –
lucrare prezentată în cadrul manifestării Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze. Al 9lea Colocviu al Catedrei de Limba română, 4-5.12.2009, organizată de Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti;

2.

Trăsături ale construcţiilor pasive cu „a fi” şi reflexiv-pasive în româna veche – lucrare prezentată
în cadrul Seminarului internaţional Current trends in linguistics/ Nouvelles approches en
linguistique, 17-19.06.2010, organizat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere din cadrul
Universităţii din Bucureşti;

3.

O paralelă a construcţiilor pasive – la Miron Costin şi Ion Neculce – lucrare prezentată în cadrul
Seminarului naţional Modernitate şi Interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică actuală, 1516.07.2010, organizat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din
Bucureşti.
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