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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Filip Maria Anca
Nr. 315, Str. Principală, 547510 Saschiz, jud. Mureș, România
Fix: -

Mobil: +40 723726214

+40 0265774187
FilipMarya@yahoo.com
Română
07.06.1980
Femeiesc
Învățământ/ Educație/ Cercetare
Domeniul juridic/ Educație

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

Curriculum Vitae al
Maria-Anca Filip

De la 01.10.2009 până în prezent
Doctorand bursier în cadrul proiectului EDUCATI 2, contract de finanțare POSDRU/88/1.5/S/63319
Parcurgerea unui program de pregătire universitară avansată si a unui program specific de cercetare
științifică
Frecventarea cursurilor, seminarelor, simpozioanelor, conferințelor și a altor evenimente științifice
organizate în cadrul propriului proiect de cercetare sau în cadrul altor proiecte
Participarea la manifestările științifice interne și internaționale ale Școlii doctorale, în calitate de auditor
și/ sau cu lucrare personală
Redactarea de lucrări științifice și prezentarea acestora în cadrul activităților organizate de Școala
doctorală
Întocmirea rapoartelor lunare de activitate
Efectuarea unui stagiu de pregătire în străinătate
Universitatea din București, prin Școala Doctorală a Facultății de Litere
B-dul M. Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, București
Învățământ/ Educație/ Cercetare

De la 01.09.2005 până în prezent
Profesor titular de Limba și literatura română (definitivat obținut în august 2006, titularizare în iulie
2005), în concediu de studiu, fără plată, din noiembrie 2009
Predarea limbii și literaturii române în școală (nivel preuniversitar)
Proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare
Pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, a olimpiadelor, a concursurilor de
specialitate
Implicarea în activități școlare și extrașcolare (sesiuni de comunicări ale elevilor, programe artistice:
serbări de început/ sfârșit de an școlar, concursuri de recitări, organizarea de expoziții, etc.
Grup Școlar de Industrie Ușoară Sighișoara
Str. Tache Ionescu nr.18, 545400 Sighișoara, jud. Mureș, România
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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

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Învățământ/ Educație

De la 01.09.2004 până în 01.09.2005
Profesor suplinitor de Limba și literatura română, Limba germană
Predarea limbii și literaturii române, a limbii germane în școală (nivel preuniversitar)
Proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare
Pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, a olimpiadelor, a concursurilor de
specialitate
Implicarea în activități școlare și extrașcolare (sesiuni de comunicări ale elevilor, programe artistice:
serbări de început/ sfârșit de an școlar, concursuri de recitări, organizarea de expoziții, etc.
Școala Generală nr.6
Str. Dumbravei nr. 27, 545400 Sighisoara, jud. Mureș, România
Învățământ/ Educație

De la 01.10.2003 până în 01.03.2004
Preparator suplinitor de limba franceză
Susținerea cursului practic de limba franceză pentru afaceri
Academia de Științe Economice, Catedra de Limbi Romanice și Comunicare în Afaceri
Strada Mihail Moxa nr.5 - 7, Sector 1, cod 010961 București, România
Învățământ/ Educație/ Cercetare
De la 15.01.2006 până la 15.09.2008 (normă redusă)
Responsabil coordonator de transport și contabilitate primară
Coordonarea transportului de mărfuri, realizarea contabilității primare
SC Conseco SRL
Str. Plopilor nr.24, 545400 Sighișoara, jud. Mureș, România
Sector privat

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Curriculum Vitae al
Maria-Anca Filip

De la 01.10.2007 până în prezent
Student anul IV Drept, IFRD (suspendare la cerere pentru anul universitar în curs, datorită stagiului în
străinătate)
Drept Civil, Drept Penal, Drept de Procedură Civilă, Drept de Procedură Penală, Drept Comercial,
Drept European Comunitar, Dreptul Mediului, Criminologie, etc.
Universitatea Petru Maior, Facultatea de Știinte Economice, Juridice și Administrative
Str. N. Iorga nr.1, 540088 Târgu-Mureș, jud. Mureș, România

De la 01.10.2003 până în 01.10.2004
Masterat – Lingvistică și Comunicare, media generala 9,77 / 10; nota 10 /10 obținută prin susținerea
disertației cu titlul Retorica discursului extremist european contemporan, coordonator științific conf. univ.
Rodica Zafiu
Cunoștințe solide privind lexicologia, semantica, morfologia, sintaxa, pragmatica, stilistica limbii
române actuale
Universitatea din București, Facultatea de Litere
Str. Edgar Quinet nr.5-7, Sector 1 București, România
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

De la 01.10.1999 până în 01.10.2003
Licența în Filologie
Media generală anuală 9,50 / 10, media examen de licență 9,32 / 10 ; nota 10 / 10 pentru susținerea
tezei cu titlul Sintaxa și semantica determinatorului anumit în româna contemporană – coordonator
știinițfic conf. univ. Emil Ionescu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba și literatura română/ Limba și literatura franceză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea din București, Facultatea de Litere
Str. Edgar Quinet nr.5-7, Sector 1 București, România

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

De la 01.09. 1994 până în 15.06.1998 (șef de promoție)
Diploma de Bacalaureat, Atestat de steno-dactilografie
Profil filologie
Liceul Teoretic Mircea Eliade
Str. 1 Decembrie 1918, 545400 Sighișoara, jud. Mureș, România

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C
2

Utilizator
experimentat

C
2

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

Limba germană Zertifikat Deutsch,
calificativ Sehr gut, Institutul
Goethe Bucurest

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

B
2

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

Limba engleză

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

Limba italiană

B
2

Utilizator
independent

B
2

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Curriculum Vitae al
Maria-Anca Filip

O bună capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută în urma experiențelor în strainătate
Excelentă capacitate de comunicare și spirit de echipă, îmbunătățite în context profesional
Leadership (experiență de responsabil de arie curriculară – Catedra de Limbă și Comunicare)
Spirit organizatoric dovedit prin inițierea și desfăsurarea diferitelor activități școlare și extrașcolare,
experiența în logistică
Bune cunoștințe de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), cizelate în
context profesional (cursuri universitare facultative)
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Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Scrisul, dezvoltat pe parcursul celor 4 ani de studii filologice, urmate de studii postuniversitare în
domeniu (masterat și doctorat în curs) dar și exersat prin publicarea de articole ştiințifice în reviste de
specialitate sau/ și prin participarea la redactarea a două volume colective de facturi diferite:
2006 - co-autor al romanului experimental Paupera: fabula rasa, coordonator conf. univ. dr.
Romanița Constantinescu, Editura Universității din București, 2006, ISBN 9737371445;
- 2003 – participare - volumul colectiv Savoir rédiger en français. Techniques de la rédaction
française, coordonator asist. Lidia Cotea, Faculté des Langues et Littératures Etrangères,
Université de Bucarest, Arvin Press, 2003, ISBN 973-7966-02-3
Atitudine deschisă, altruistă
Capacitate de a acumula informații noi și din domenii diverse în scurt timp
Tir sportiv (activitate în timpul liber)

B
Burse, stagii de cercetare, cooptare n echipe de cercetare:
În perioada 01/10/2010 - 31/05/2011 (în curs) - stagiu de cercetare în cadrul Université Libre de
Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, sub îndrumarea prof. univ. dr. Emmanuelle Danblon
Membru invitat al echipei GRAL (Groupe de recherches en rhétorique et en argumentation linguistique,
www.gral.ulb.ac.be), echipă de cercetare creată la inițiativa d-nei prof. E. Danblon și integrată
Laboratorului de lingvistică textuală și de pragmatică cognitivă a Universității Libere din Bruxelles
Începțnd cu mai 2010, membru al Centre de Recherche Théorie et pratique du discours, Le
Département des langues modernes appliquées, Faculté des Lettres, Université „Dunărea de Jos”,
Galaţi
Bursa Erasmus pentru a studia în cadrul Departamentului de Lingvistică, Universitatea Paris 7 Denis
Diderot, 75205 Paris CEDEX13, Franța, pe parcursul anului III de facultate (octombrie 2001- iunie
2002)
Participare, în calitate de auditoriu, la Conferința Internatională Communication and Cognition 2011:
Manipulation, Persuasion and Deception in Language organizată în perioada 26-28.01.2011 de către
Universitatea din Neuchâtel, Elveția. http://www2.unine.ch/comcog2011/ page31750.html
Participare, țn data de 10 septembrie 2010 la Sesiunea Interdisciplinară EDUCAŢI 2 organizată de
Şcoala Doctorală a Facultății de Litere (domeniul Lingvistică) și Şcoala Doctorală a Facultății de Limbi și
Literaturi Străine (domeniul Limbi și Identități Culturale), n cadrul Secţiunii Pragmatică, retorică și
argumentare, didactica limbilor străine - susținerea proiectului și a lucrării cu titlul Politica retoricii şi
retorica politicii în discursul prezidenţiabil european contemporan.

Participări active la conferințe, articole de specialitate publicate sau în curs de publicare:

Curriculum Vitae al
Maria-Anca Filip

1.

Modalităţi de citare în discursul extremist european în cadrul Conferinţei internaţionale „Cultura
şi presa în spaţiul european. Tradiţie şi modernitate în presa europeană”, 2009, Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi. Articol omonim publicat țn volumul Cultura și presa n spațiul
european (coordonatori: Mihaela Cirnu, Catalin Negoita), editia 2009, Editura Ars Docendi,
Bucuresti, 2009, p.142-148, ISBN 978-973-558-468-9

2.

Panoul publicitar- element al cursei electorale, în volumul Limba română: controverse,
delimitări, noi ipoteze. Al 9-lea Colocviu Internaţional al Catedrei de limba română, Bucureşti,
4-5 decembrie 2009, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010 - în curs de apariție

3.

Sur le statut de la démonstration logique dans l’argumentation politique contemporaine, în
volumul Conferinţei Internaţionale Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
ediţia a IV-a, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 2010 - în curs de apariție
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4.

Sur les scénarios impliqués par les discours du lancement de la candidature présidentielle, în
volumul Conferinţei Internaţionale Nouvelles approches en linguistique, 17-19.06.2010,
organizator Școala Doctorală a Facultății de Litere din cadrul Universității din București - în curs
de apariție

5.

Pathos și politică, în volumul Seminarului Naţional Modernitate şi interdisciplinaritate în
cercetarea lingvistică actuală organizat de Scoala Doctorală a Facultăţii de Litere în perioada
15-16.07.2010 - în curs de apariție

Diverse:
Participare la First National meeting of the International Visitors alumni on topic of civics education,
proiect finanțat de Departamentul de Stat SUA prin Ambasada SUA din București, Sighișoara, 13-14
octombrie 2007
Câțtigătoare a primului concurs de cronică literară organizat de revista ELLE România, luna
septembrie 2007, pagina 50
Profesor coordonator al grupului de elevi premianți delegați de Primăria Sighișoara pentru a reprezenta
România la Întâlnirea Tinerilor Europeni din Blois, Franța, iulie 2007
Obținerea Certificatului de Pregătire Profesională Coordonator de transport rutier de marfă și a
Certificatului de Pregătire Profesională Coordonator de transport rutier de persoane, eliberate de
Autoritatea Rutieră Română, Agenția Mureș în septembrie 2006
Participare și promovare a cursului organizat de Camera de Comerț și Industrie Mureș, finalizat prin
obținerea calității și a diplomei de agent imobiliar în iunie/iulie 2006
Susţinerea și promovarea testării realizate de către Allianz-Tiriac Asigurări, finalizată cu obținerea
calității de agent de asigurări non-life, în aprilie 2006
Participare la Ziua Natională a Europei în Blois, Franța și la Parlamentul European, Strassbourg, în
cadrul unui grup de elevi olimpici români, în mai 1998
Concursul Județean de Limba și Literatura Română “Mihai Eminescu”, 1997 – locul I, jud. Mureș,
Concursul Național de Limba și Literatura Română “Mihai Eminescu” 1997 – mențiune

Curriculum Vitae al
Maria-Anca Filip
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