
 

 

 
Curriculum vitae 

 

 

Informatii personale  

Nume si prenume SELEGIAN Stefania-Emilia 
Adresa Str. M. Kogalniceanu, Bl. P+2, apt. 12, 125300, Rm.Sarat, BZ  
Telefon 0766 109 638   

Email  stefaniaselegian@gmail.com 
Nationalitate Română 

Data nasterii 
Stare civila  

08/04/1985 
căsătorită, 1 copil 

Experiența 
profesională 

 

Perioada De la 1 septembrie 2008 – prezent  
Funcția Profesor de limba franceză- Școala Gimnazială Nr.1 Rm. Sărat 

Educatie si formare  

Perioada 2008-2010 

Programul de studiu  
Masterat în Sociologie (engleză- franceză) 

Catedra UNESCO a Universității București 
 

 Université Paris 4 Sorbonne, France, Faculte de Lettres        
modernes (Bursa de studii ERASMUS - în perioada 1 octombrie          
2006- 30 iulie 2007) 

 

 Facultatea de Litere - Universitatea Al. I. Cuza IASI, specializarea          
Franceză - Engleză (octombrie 2003 - iulie 2007) 

 
Lucrarea de licență «La traduction du nom de Dieu en français et            
en roumain - défis terminologiques et sémantiques» coord. Conf.         
Dr. Simona Modreanu 



 

  
Participări cu lucrări la conferințe și stagii de formare: 
 

- Participare la Conferința 10 ani de la aderarea României         
la Uniunea European, cu lucrarea Aflarea adevărului pe        
bază de probe lingvistice, la Institutul de Cercetări        
Juridice Acad. Andrei Rădulescu, Academia Română      
București, 31 martie 2017; 

 
- Attestation de formation « Enseigner    

l 'intercompréhension en langues romanes a un jeune       
public »,10 novembre – 9 décembre 2015; 

 

- Examinator - evaluator DELF abilitat de Institutul Francez        
București; 

 
- Participare în calitate de moderator la Rencontres       

Européennes des Jeunes Cluj-Napoca, octombrie 2015,      
eveniment organizat de Institutul Francez și Ambasada       
Franței în Romania; 

 
- Participare la Atelier de conception et gestion du projet,         

Sofia, Bulgaria, organizat de Organizația Internațională a       
Francofoniei, 12-16 noiembrie 2013; 

 
- Stagiu la CEPEC International Lyon - L’évaluation en        

Français Langue Etrangère 7 - 11 aprilie 2013 organizat de          
Ministerul Educatiei din România; 

 
- Participare la Conferința Europeană Erasmus “Translating      

Gods in Europe Today: Intercultural Theology and       
Interreligious Studies” cu lucrarea «The name of God in         
the modern European Context, a comparative study”, coord.        
prof.dr.Norbert Hintersteiner , 14-25 juin 2010, Irish School of         
Ecumenics, Trinity College, Dublin, Irlanda; 

 
- Participare la cursul «Effective Communication in a       

European Context», finanțat prin programul european      
Comenius de mobilite individuală pentru profesori, 06-12       
septembre 2009, Anglolang Academy of English,      
Scarborough, Marea Britanie; 

 
- Membră a Centrului Cultural Francofon Buzau, din 2012; 

 
- Participare la stagii și examene pentru perfecționarea       

cadrelor didactice, dintre care Definitivat în învățământ,       
susținut în 2013, media 10 (zece), gradul didactic II în          



 

învățământ susținut în 2016, media 9.90 - Universitatea        
București; 

 
- Colaborare permanentă în probleme de cercetare linvistică cu        

Centrul de Cercetări Științifice, Studii și Practică Universitară. 
Aptitudini și 

competențe personale 
 

Limba maternă Română 
                          Alte limbi  

- Franceza - avansat 
- Engleza - avansat 
- Certificat de traducator - interpret autorizat de Ministerul        

Justiției pentru limbile engleză și franceză, 2008  
- Certificat DALF, 2005 

 

Aptitudini și competențe 
organizaționale 

- Președinte și membru fondator Unity în Values Interconfessional        
Association, 2011. 

- Mentor în programul Serviciului European de Voluntariat pentru 5         
voluntari europeni, octombrie 2014 - iulie 2015.  

- Susținerea Atelierului Conception des projets européens în       
tabăra francofonă Monteoru, Buzau, 2014. 

- Manager de proiect InterViu și PsihoArt Gallery finanțate de         
Comisia Europeană  2011 et 2013. 

- Coordonatoarea Concursului National literar «Scrisori către      
Dumnezeu», în parteneriat cu Administrația Națională a       
Penitenciarelor și Comunitatea Evreilor din România 2012, 2013,        
2014. 

 

 

Aptitudini și competențe 
informatice 

 

Internet, Office  

Aptitudini și competențe 
artistice 

- Membră a juriului Concursului National de Poezie «Échos        
Francophones», edițiile 2009, 2010, 2011; 

- Mentiunea specială a juriului la Concursul International «Poésie        
en Sorbonne», 2007; 

 

Publicatii  
 

- «Spre cer», poezii, Editura «Rafet» 2012 
- Traduceri în engleză: «Romanian Magazine of Forensic       

Studies», 2008 et 2009; 
- Traduceri în franceză: poezii - Vasile Ghinea, «Lacrima din         

ochiul singuratatii - La larme à l’œil de la solitude», Ed.           
Rafet, Rm.Sarat, 2010; Vasile Ghinea, «Lutul unui pumn de         
vise - L’argile d’une poignée de rêves», Ed. Rafet, Rm. Sarat,           
2009 

  
 


