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Curriculum vitae 
Europass 

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume MĂRĂNDUC CĂTĂLINA – GEORGETA

Adresă(e)

Telefon(oane) Mobil

Fax(uri)

E-mail(uri) catalina_maranduc@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii

Sex F

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Cercetător ştiinţific II
cercetare, lexicologie – lexicografie

Experienţa profesională Învăţământ preuniversitar 14 ani, gradul didactic I;
Cercetare, lexicologie – lexicografie, 19 ani

Perioada

25.02.2002 – până în prezent
                   1.03.1999 –25.02.2002
                   1.02.1997–1.03.1999
                   1.01.1995–1.02.1997
                   13.12.1993–1.01.1995
                   12.06.1994
                   1.10.1987 – 13.12.1993 
                   1.09.1982 – 1.10.1987
                   1.09.1979 – 1.09.1982 

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. 
Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Cercetător ştiinţific III

  Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” Cercetător ştiinţific III
  Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” Cercetător
  Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”  Asistent cercetare
  Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”  Asistent cercetare
  Şcoala Nr. 162, sect. 1, Bucureşti Profesor gradul I
  Şcoala Nr. 162, sect. 1, Bucureşti Profesor gradul II
  Şcoala Nr. 162, sect. 1, Bucureşti Profesor definitiv
  Şcoala Nr. 162, sect. 1, Bucureşti Profesor stagiar titular

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III

Activităţi şi responsabilităţi principale lexicologie –lexicografie

Numele şi adresa angajatorului Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, Calea 13 
septembrie Nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare

Educaţie şi formare

Perioada

                     1.10.2013 – în curs
                     1.04.1994 – 30.03.2001
                      1975-1979
                      1970–1974

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de informatică, masterat lingvistică computaţională

   Universitatea din Bucureşti, Doctorat
   Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi literatura română, licenţă

Liceul de arte plastice „N. Tonitza”, Bucureşti, bacalaureat

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în filologie
Diploma de licenţă      
Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

lingvistică generală; teoria texzului, filosofia limbajului, teoria comunicării,  lexicologie, lexicografie, 
limba şi literatura română, limba şi literatura franceză; filologie, grafică publicitară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba  franceză C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10. C2 10/10 C2 10/10

Limba engleză A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10 A2 8/10

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Coordonarea activităţii unui grup de cercetători
Efectuarea reviziei finale şi coordonării Vol. III al Micului Dicţionar Academic

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Experienţă în redactarea 
diferitelor tipuri de dicţionare
Autoare sau coautoare la mai multe dicţionare elaborate în cadrul sectorului de lexicologie –
lexicografie

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Redactare a unor texte în word, inclusiv scheme şi tabele
completarea tabelelor in excel
Tehnoredactare computerizată
Căutări avansate în baze de date cu specific lingvistic, extragere de fişe şi fişiere
Căutări pe Internet
scanări de texte, ocerizări (recunoaşterea caracterelor de literă din imagini şi convertirea imaginii în 
document text)
Unificarea imaginilor în documente pdf şi stocarea acestora într-o bibliotecă electronică
Ţinerea evidenţei bibliotecii electronice 
tabele in word şi excel

Transfer de date prin internet
Corecturi ale unor documente în format XML

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Desen, pictură, grafică publicitară, nivel de învăţământ mediu

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. Certificat de naştere, Diploma de bacalaureat, Diploma 
de licenţă, Foaia matricolă, Diploma de doctorat, Carte de muncă


