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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Carmen Agoston  

  

Pasunii nr. 4/2, 430352 Baia Mare (România)  

 0758089729     

 carmen_ago2000@yahoo.com  

Yahoo! Messenger (YIM) carmen_ago2000   

Sexul Feminin | Data naşterii 18 Iul 91 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

 

PROFILUL PERSONAL Aptitudini si competente personale: 

- excelente abilitati in lucrul cu copiii 

- sunt o fire rabdatoare atunci cand este cazul, energica, ordonata 

- aptitudini si competente organizatorice 

- aptitudini si competente sociale si de comunicare 

- experienta in vanzari si relatii cu publicul (vanzare bilete de trecere pentru 

trenuletul de agrement din Parcul Municipal ,,Regina Maria'', Baia Mare) 

- lucrul cu pachetul Microsoft Office (Microsoft Word- nivel avansat, Microsoft 

Excel - nivel mediu, Microsoft Power Point - nivel avansat, Microsoft Access -

nivel incepator) 

- navigare internet si aplicatii internet 

- permis de conducere categoria B (din martie 2010) 

- masina personala 

1 Sept 13–Prezent  Profesor meditator de limba si literatura engleza si limba si 

literatura romana 
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 
  

 

Predau limba engleza la 6 copii aflati in clasa pregatitoare, clasa I, clasa a II-a si

la gradinita. 

 

Activitate si responsabilitati: 

Predarea limbii si literaturii romane si a limbii si literaturii engleze elevilor 

prescolari, celor din clasele primare, gimnaziale , liceale si adultilor. 

1 Sept 13–10 Iul 14 Profesor limba si literatura engleza 

Gradinita cu program normal nr. 12, Baia Mare (România)  

Activitate si responsabilitati: 

Predarea limbii si literaturii engleze elevilor din grupa mica, mijlocie si mare a 

gradinitei. 

8 Ian 13–5 Iul 13 Student practicant limba si literatura engleza 

Liceul de Arta Baia Mare, Baia Mare (România)  

Activitate si responsabilitati: 

Predarea limbii si literaturii engleze elevilor din clasele 0-VIII. 

1 Sept 12–1 Feb 13 Student practicant limba si literatura romana 

Scoala cu clasele I-VIII Nr. 11 ,,Nicolae Iorga'', Baia Mare (România)  

Activitate si responsabilitati: 

Predarea limbii si literaturii romane elevilor din clasele I-VIII. 

1 Oct 10–18 Iun 13   
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COMPETENŢE 

PERSONALE 
  

 

Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 

Facultatea de Litere, specializarea Limba si literatura romana/Limba si literatura 

engleza, Baia Mare (România)  

Competente generale: 

- limba si literatura engleza mod intensiv 

- limba si literatura romana mod intensiv 

- lucrul cu copiii, de la prescolari la tineri 

11 Sept 06–18 Iun 10 Diploma de Bacalaureat  

Colegiul National ,,Vasile Lucaciu'' Baia Mare, Baia Mare (România)  

Competente generale: 

- limba engleza mod intensiv 

- informatica, TIC 

- matematica 

- limba romana 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine 

cunoscute 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză C1 C2 B2 B2 C1 

 Atestat de competente profesionale in limba engleza (mai 2010, nivel mediu, nota 9,50)  

 Certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala - limba engleza 

(mai 2010, nivel B2)  

 Certificat de competente digitale, utilizator avansat  
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
  

 

franceză A1 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator 

experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 

comunicare  

- excelente abilităţi de interacţiune cu copiii, abilitati de comunicare dobândite 

prin activitatea de predare a limbii romane si a limbii engleze 

- abilitatea de redactare si traducere a textelor in/din limba romana si limba 

engleza 

- abilitatea de a compune teste si diverse fise de lucru/evaluare pentru copiii 

prescolari, din clasele primare, gimnaziale sau liceale 

Competenţe informatice  - o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, 

software pentru prezentări) 

- bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

- navigare internet 

Alte competenţe  Ajut 3 copii din clasele I-IV cu dificultati la citire si scriere in limba romana 

Permis de conducere  B 

Obiectiv profesional Sa imi gasesc un job part-time, full-time la care sa imi placa ceea ce fac, pentru a 

putea deveni mai buna in fiecare zi. De asemenea, consider ca e importanta si 

plata pentru slujba facuta, deoarece este un stimulent in plus pentru a-ti face 

munca cat mai bine. 
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Sunt dispusa mereu sa invat lucruri noi, sunt o fire receptiva, rabdatoare, 

intelegatoare, punctuala. Imi plac lucrurile facute la timp si corect. 


