
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume OANŢĂ BRîNDUŞA ŞTEFANA VASILICA

Adresă(e) STR. P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr. 5,Bl.B4,Sc.2, Ap.35 Sighetu-Marmaţiei, COD 435500, Maramureş
Telefon(oane) Mobil: 726324394

Fax(uri) ---------------------
E-mail(uri) oanta.brindusa@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 24.03.1974

Sex Feminin

Experienţa profesională

Perioada  2011
 2005-prezent
 2000-2002
 1992-1996
 1996-prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor-titular la C.N. „Dragoş Vodă”
Redactor-coordonator, Radio România Sighet

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea limbii latine clasele VIII – XII, predarea limbii române
Numele şi adresa angajatorului  Lic. „Regele Ferdinand”, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Sighet

 Redactor-coordonator al postului local Radio Sighet,Subredacţie a Studioului Regional de
Radio Cluj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ
Radio

Educaţie şi formare



Perioada  1 Octombrie 2014 – redactor coordonator al Postului Local radio Sighet
 Ianuarie 2012 – prezentator matinal Radio Sighet
 2011 – februarie-susţinerea colocviului de admitere pentru gradul didactic I
 2010, 2005, 2004 –profesor coordonatorTabăra Naţională de Jurnalism Ciric – Iaşi şI Muncel-

Iaşi
 2009- august– obţinerea gradului didactic II
 2009-prezent-ocup catedra de Limba Latină+ Limba şi Literatura Română la C.N. „Dragoş-

Vodă” şi Lic. „Regele Ferdinand” (transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate)
 2006- Stagiul de Formare “Consiliere şi Orientare”, din cadrul proiectului privind implementarea

ariei curriculare Consiliere şi Orientare, organizat de către ISJ Maramureş, în colaborare cu
Casa Corpului Didactic Maramureş

 2005-Redactor/prezentator (colaborator)- Radio Sighet ( post local al SRR,subredacţie a
Studioului Regional de Radio Cluj)

 2003 –Cursurile de formare „ Dezvoltarea resurselor umane din liceele teoretice din regiunea
de Nord-Vest,ân vederea unei mai bune adecvări a oferteişcolii la cererea pieţei de muncă”-
proiect Phare, derulat în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Managerială Cluj-Napoca, avizat
de Centrul Educaţia 2000+

 2002 – Masterat în specializarea Politici Publice şi Administraţie Publică, organizat de
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Cursul de Consiliere şi Orientare Profesională,
durata : 2 ani

 2001, 2000- „Cursul de instruire în Educaţia pentru Viaţa de Familie”, organizat de Fundaţia
Tineri pentru Tineri, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Maramureş

 2000 – Promovarea examenului în vederea obţinerii definitivării în învăţămînt
 septembrie 1997 – Promovarea examenului  de titularizare în învăţământ
 1997-2009-Profesor-titular pe catedra de limba latină de la C.N.”Dragoş- Vodă” şi Liceul

„Regele Ferdinand”- Sighet
 1996-1997-profesor-suplinitor calificat pe catedra de Limba Latină de la Lic. „Regele

Ferdinand” şi C.N. „Dragoş Vodă”-Sighet
 1992 -1996- Facultatea de Litere, specializarea Filologie Clasică (Limba Latină- Limba Greacă-

Veche); examen de licenţă

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în filologie- Filologie clasică- limba latină şi limba greacă veche,
 Master în Politici Publice şi Administraţie Publică
 Definitivat
 Gr. Didactic II

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura latină, greacă veche, limba română

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

 UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ,
 UNIVERSITATEA BUCUREŞTI,
 CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ CLUJ,
 IŞJ MARAMUREŞ
 CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ

Aptitudini şi competenţe
personale

Dinamică, organizată, rezistenţă la munca în condiţii de stress, sociabilă, inteligentă, serioasă

Limba(i) maternă(e) româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Franceză 1 Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

bineUtilizator
experimentat

bineUtilizator
experimentat

Limba Rusă 2 Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu



Competenţe şi abilităţi sociale  munca în echipă – coordonez din 2006 rubrica radio – ANI DE LICEU,
 coordonare- am organizat, la nivel de liceu, campanii antidrog, antifumat
 empatie- în calitate de dirigintă la o clasă terminală, am fost preocupată de orientarea şcolară

şi preofesională a elevilor,
 creativitate,
 abilitati excelente de comunicare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice  2003-2005-am deţinut funcţia de consilier educativ (director educativ)  la „Liceul Regele

Ferdinand”
 coordonator al Programului de AcţiuneComunitară, din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiiune

Comunitară, 27 mai,2004,Bistriţa
 organizarea,la nivel de liceu, a Concursului Naţional „Venerix”, activitate a Fundaţiei Tineri

pentru Tineri în colaborare cu MECTS şi Ministerul Sănătăţii
 Capacitate de sinteză şi analiză, decizională , managerială-am întocmit Planul Managerial

pentru activităţi educative şi extraşcolare; am proiectat şi realizat o mare diversitate de activităţi
extracurriculare, activităţi ecologice, sesiuni de referate şi comunicări ale elevilor.

Competenţe şi aptitudini tehnice Folosirea aparaturii de înregistrare-redare audio şi a aparaturii foto-video

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Bune.(Microsoft office, Word, Excell, Power Point)

Competenţe şi aptitudini artistice Dans,muzică

Alte competenţe şi aptitudini Parapanta, drumeţii, lectura

Permis(e) de conducere nu

Informaţii suplimentare  Voluntariat: Let's do it România, 2010, 2011
 Coprezentator al Festivalului Naţional pentru copii „Am fost ş-om fi”, ediţia a XIII – a , 2011,
 Coprezentator al Festivalului  Verii, Sighetu Marmaţiei, 2005


