Cerasela-Iuliana Pienoiu

F 06.04.1980
Telefon: 0736485450;
Email: iulianapienoiu@gmail.com;
Site: www.meditatii-engleza.ro
Permis conducere: Cat. B, Data obținerii: 25.05.2003

Nivel Cariera: Experimentat
Disponibil: oricând
Experiență: PROFESOR DE ENGLEZA ONLINE 01.09.2009 – PREZENT
Firma: PIENOIU E. CERASELA IULIANA- PROFESOR MEDITATOR
Oraș lucru: Focșani
Departament: educație/training/cultura/artă
Domeniu Activitate Firma: Domeniul Educațional
Responsabilități:
-

cunoștințe și experiență excepționale în predarea online a limbii engleze;
evaluarea nivelului inițial de cunoștințe;
crearea unui program personalizat de studiu bazat pe nevoi specifice și stil
de învățare pentru fiecare elev in parte;
monitorizarea progresului elevilor în mod constant;

PROFESOR DE ENGLEZA 08.09.2007 – 31.08.2011
Firma: Liceul teoretic "Tudor Vladimirescu"
Oraș lucru: București
Departament: educație/training/cultura/artă
Domeniu Activitate Firma: Domeniul Educațional
Responsabilități:
-predarea limbii engleze elevilor de liceu

TRADUCATOR SI INTERPRET AUTORIZAT-CONTRACT
PFA 01.10.2009 - 01.04.2011
Firma: CABINET PARLAMENTAR EUROPEAN
Oraș lucru: București
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: government/policy making/think tanks
Responsabilități:
Traducerea documentelor, atât in format electronic cat si tipărite, din limbile
franceza si engleza in romana si viceversa. De asemenea, servicii de interpretariat
(consecutiv si simultan).
Păstrarea confidențialității informațiilor atât pe perioada contractului cât si după
terminarea lui.

TRADUCATOR SI INTERPRET AUTORIZAT-CONTRACT
PFA 01.02.2009 – 25.12.2010
Firma: CABINET PARLAMENTAR CAMERA DEPUTATILOR
Oraș lucru: București
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: government/policy making/think tanks
Responsabilități:
Traducerea documentelor din limba engleza in romana si viceversa. De asemenea,
servicii de interpretariat (consecutiv si simultan).
Păstrarea confidențialității informațiilor atât pe perioada contractului cat si după
încetarea lui.

PRESTARI SERVICII 15.07.2009 – 10.05.2010
Firma: SC STRACO GRUP SRL
Oraș lucru: București
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: construcții/instalații/amenajări
Responsabilități:
Traducerea documentelor, atât în format electronic cat si tipărite, din limba engleza
în romana si viceversa. De asemenea, servicii de interpretariat (consecutiv si
simultan).
Lecții private de limba engleză.

TRADUCATOR SI INTERPRET AUTORIZAT-CONTRACT
PFA 01.12.2008 - 30.07.2009
Firma: CABINET PARLAMENTAR EUROPEAN
Oraș lucru: București
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: government/policy making/think tanks
Responsabilități:
Traducerea documentelor, atât în format electronic cat si tipărite, din limbile
franceza si engleza in romana si viceversa. De asemenea, servicii de interpretariat
(consecutiv si simultan).
Păstrarea confidențialității informațiilor atât pe perioada contractului cat si după
terminarea lui.
SPECIALIST IN COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE
FORMARE PROFESIONALA VRANCEA 10.01.2007 - 30.08.2008
Firma: Forțele de munca Vrancea
Oraș lucru: Focșani
Departament: alte departamente/altele
Domeniu Activitate Firma: Autorizarea furnizorilor de formare profesionala
Responsabilități:
-analizarea dosarului cu documente si inspectarea sediilor firmelor care fac cursuri
de limbi străine;
-efectuarea unui raport in urma căruia firmele primeau autorizația de funcționare;

PROFESOR DE ENGLEZA 01.09.2006 - 23.11.2007
Firma: Grup Școlar Dumitrești
Oraș lucru: Focșani
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: educație/training/cultura/arta
Domeniu Activitate Firma: Domeniul Educațional.
Responsabilități:
-predarea limbii engleze elevilor de liceu
Recomandări:
Galoiu Durel- Director
TRANSLATOR DE LIMBA FRANCEZA 31.03.2007 - 28.06.2007
Firma:Sc Merrains de lebedine srl
Oraș lucru: Focșani
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: alte departamente/altele
Domeniu Activitate Firma: Prelucrarea lemnului
Responsabilități:
-translator si consultant constituire si funcționare a societății comerciale;
-traducător legalizat de limba franceza al documentelor firmei;
-relații cu furnizorii;
Recomandări:
Evghen Chernov-patron

PROFESOR DE ENGLEZA 01.09.2003 - 31.08.2005
Firma: Liceul tehnic Mărășești
Oraș lucru: Focșani
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: educație/training/cultura/arta
Domeniu Activitate Firma: Grup Școlar Mărășești
Responsabilități:
-predarea limbii engleze elevilor de liceu;
Recomandări:
Mocanu Dumitru-Director
ADMINISTRATOR 11.01.2002 - 31.08.2003
Firma: SC Rossaurtrans Srl
Oraș lucru: Focșani
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: administrație
Domeniu Activitate Firma: Intermedieri in tricotaje
Responsabilități:
-organizam activitatea in vederea atingerii scopurilor propuse pe termen lung sau
scurt;
- mă ocupam de intermedierea relațiilor de afaceri dintre furnizori si clienți;
-mă ocupam de corespondenta comerciala și făceam traduceri (romana, engleză si
italiană);
-mă ocupam de documentele vamale si de controlul de calitate al bunurilor primite
si expediate;
- țineam contabilitatea primara si mă ocupam de documentele pentru banca;

ASSISTANT MANAGER 06.05.2000 - 23.11.2001
Firma: SC VANITEX Srl
Oraș lucru: Focșani
Salariu: CONFIDENTIAL
Departament: secretariat
Domeniu Activitate Firma: Firma se ocupa cu producerea si comercializarea
puloverelor. Se lucra in regim Lohn. In aceasta firma lucrau 40 de persoane.
Responsabilități:
In aceasta firmă mă ocupam de contactul cu partenerii străini de afaceri. Analizam
si pregăteam actele pentru vama si mă ocupam de acest sector. Fa ceam munca de
secretariat si contabilitate primara. Țineam o evidenta a comenzilor in vederea
respectării termenilor contractelor.
Recomandări:
Neagu Ana- Administrator
Educație
Studii:
2009- masterat cu specializarea: Traducerea specializata si tehnica documentarii
terminologice.
2003-Licenta in limbi si literaturi străine-Universitatea "Spiru Haret"-profil
engleza-franceza; specializare profesor-traducător
1998- Liceu absolvit-"Școala Normala Focșani"-profil limbi moderne
Cursuri, atestate si premii

-2007-Autorizatie de traducător si interpret legalizat pentru limbile engleza si
franceza eliberat de Ministerul de Justiție.
-2001-Curs de operare PC -windows (word,excel), internet;
-2001-Curs de contabilitate asistata de calculator- programul Ciel;
-1997- Certificado de Asistencia de la Centrul de Apertura Hispanica-Focșani;
Aptitudini
Limbi straine (Scris,Vorbit,Citit):
engleza (avansat,avansat,avansat)
franceza (mediu,avansat,avansat)
italiana (mediu,avansat,avansat)
spaniola (incepator,incepator,incepator)
Cunostinte PC:
Windows (word, excel),Internet
mini interviu 1. Care este cea mai mare realizare profesionala de pana acum?
Rezultatele obținute cu elevii la examenele de Bacalaureat, dobândirea unor
certificări internaționale precum Cambridge, Ielts si olimpiade. Este întotdeauna
plăcut să știi ca poți aduce o contribuție pozitiva în viața oamenilor din jur si mai
ales sa ai șansa de a lua parte la realizarea viselor lor.
2. Care este jobul care credeți ca vi s-ar potrivi cel mai bine?
O slujba solicitanta cu multe responsabilități care sa-mi pună in valoare
cunoștințele, capacitatea de munca si calitățile.
3. Detaliați personalitatea dumneavoastră ( hobbyuri, aspirații, ce vă motivează,
stil de viață si lucru, etc ).
Sunt o persoana flexibila, cu spirit de adaptare, ambițioasă, plina de entuziasm si
spontaneitate. Posed o buna capacitate de comunicare si coordonare a activității pe
care o întreprind.
Motivul pentru care m-am făcut profesoara este acela ca din totdeauna mi-a plăcut
sa fac o diferență în viețile altor oameni si am știut ca meseria de profesor este cea

mai buna din acest punct de vedere. Consider ca fiecare copil, indiferent de mediul
socioeconomic sau etnic din care provine are dreptul la instrucție de calitate. Pretind
elevilor mei un comportament responsabil, munca de calitate si-i indemn pe aceștia
sa privească diferențele dintre ei si cei din jur cu respect, compasiune si toleranta.
Așteptările pentru elevii mei sunt mari si se împletesc perfect cu răbdarea mea de ai ajuta pe aceștia sa se ridice la aceste așteptări cu succes.
Cred ca meseria de profesor te face sa fii o persoana mai buna, sa fii mai putin egoist
si sa ai veșnic o țintă de atins, de asemenea iți oferă avantajul ca poți vedea rezultatul
muncii tale.
Sper ca in viitor sa fiu profesorul de care elevii mei sa-si aducă aminte cu plăcere,
dat fiind faptul ca ei știu ca sunt genul de profesor căruia ii pasa.

