
Pagina 1 din 5 / - Curriculum vitae al  
Bara Mariana  

 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bara, Mariana 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) mariana.bara@ier.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16.01.1961 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 02.05.2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat terminolog (expert IA) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - cercetare terminologică în domeniile acquis-ului comunitar şi actualizarea bazei de date MultiTerm 
- editare de glosare  
- elaborare şi susţinere de comunicări ştiinţifice la simpozioane de profil 
- editor al Newsletter-ului Institutului European din România 

 - traducere din limbile engleză, franceză, română (ocazional) 
 - formarea stagiarilor 

Numele şi adresa angajatorului Institutul European din România, Bd. Regina Elisabeta 7-9, RO-030016, Bucureşti; www.ier.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică 

  

Perioada 01.10. 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar doctor  

Activităţi şi responsabilităţi principale - cursuri și seminare: lingvistică generală, limba română contemporană, terminologie, traducere 
specializată, dinamica lexicului limbii române actuale  
- evaluare a cadrelor didactice pentru concurs conferenţiar 
- formator pentru profesorii din învăţământul preuniversitar  
- conducător de lucrări de licență și de disertații 
- organizare şi evaluare examen de licenţă  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii, Departamentul de Litere și Limbi Străine, 
Universitatea Hyperion, Calea Călăraşilor, nr.169, sector 3, Bucureşti; http://www.hyperion.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1990 –-1995 

Funcţia sau postul ocupat cercetător ştiinţific  

Activităţi şi responsabilităţi principale - cercetare dialectală de teren şi studii de dialectologie, psiho- şi sociolingvistică  
- studii de etimologie şi de lingvistică romanică  
- alcătuirea fișelor pentru dicţionarului etimologic al limbii române  
- redactare şi publicare studii în limbile română, franceză, engleză 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”, Calea 13 Septembrie, nr.13, 
sector 5, Bucureşti; http://www.lingv.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

mailto:Mariana.bara@ier.ro
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Perioada 1984 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat profesor de limba și literatura română; limba franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare la liceu, membru în comisii de bacalaureat 

Numele şi adresa angajatorului Liceul „Vladimir Streinu” din Găieşti, jud. Dâmboviţa; Şcoala Centrală, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limbi romanice, lingvistică romanică, istoria limbii române, etimologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1980 – 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (profilul Filologie, specializarea Română – Franceză) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba și literatura română, limba și literatura franceză, alte limbi romanice, lingvistică generală, 
lingvistică romanică, limba română contemporană; psihologie şcolară; didactica predării limbii şi 
literaturii române şi franceze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română (în prezent Facultatea de Litere) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5A 

  

Perioada 1976 – 1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limbile română, latină şi franceză, literatură universală, teoria literaturii, tehnica secretariatului, 
biblioteconomie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Mihai Viteazul” şi Şcoala Centrală din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

ISCED 3 
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Perioada 
 Calificarea / diploma obținută  

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare  

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obținută  

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare  

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținută  
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare  
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
 

3 – 4 aprilie 2017 
Norme și proceduri de tehnică legislativă 

 
 
Institutul European din România 
 
 
 
3 – 5 iulie 2017 
Administrație și afaceri europene 
 
 
Institutul European din România 
 
 
 
10 – 11 octombrie 2016 
Control intern managerial 
 
 
Ministerul Finanțelor Publice – UCAAPI 
 
 
 
decembrie 2015 
 
certificat EVALUATOR DE PROIECTE autorizat de CNFPA 
Asociația de Formare Profesională a Adulților 
 
Asociația de Formare Profesională a Adulților 
 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

08.09.2014 – 12.09.2014 
certificat MANAGER DE PROIECT autorizat de CNFPA  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația de Formare Profesională a Adulților 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 

Asociația de Formare Profesională a Adulților 

Perioada 07.12.2009-17.12.2009 

Calificarea / diploma obținută certificat FORMATOR autorizat de CNFPA  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația de Formare Profesională a Adulților 

 
 

Perioada 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
 
23 – 26.03.2009 
Formare generală în afaceri europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul European din România 

  

Perioada Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificate in Advanced English CAE – C1 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba engleză  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

British Council, Bucureşti 
http://www.britishcouncil.org/ro/romania.htm 
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Perioada  07.07.2003– 12.07. 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

terminologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Université Pascal Paoli & Union Latine 

  

Perioada octombrie 2001 – martie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de calificare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limbile engleză şi germană, management turistic, economia turismului, arhitectură etc.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Învăţământ Turistic 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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  

C2 

 
Utilizator 

experimentat 
 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba italiană  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba spaniolă  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba germană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipă, competenţă formator, capacitate de comunicare (cursuri, conferinţe etc.) 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

experienţă în organizarea de sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, manifestări culturale, delegaţii şi 
excursii tematice  
cooperare internațională în programul UE Youth in Action 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) şi SDL Trados 7 MultiTerm 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - beletristică şi traduceri  

Alte competenţe şi aptitudini  - jurnalism, editare cărți 

  

Informaţii suplimentare - formator pentru profesorii din învăţământul mediu, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
- formator în cadrul programului IER – SCT de formare a competenţelor pentru traducerea juridică 
- membru al reţelei Linmiter a Uniunii Latine;  
- membru al Asociaţiei Europene de Terminologie, Bruxelles 
- membru în rețeaua de excelență a limbii române RO+. DGT. Comisia Europeană 
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