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DZIŢAC DOMNICA IOANA  
Str. Grigore Ureche 19, Bl. 19, ap.46, Oradea, Bihor, Cod poştal: 410485 
 0359 407063 Mobil: 0734350194 
dzitacioana@yahoo.com; dzitac.ioana@gmail.com; ioana@dzitac.ro 
ROMÂNĂ 
30.01.1999 
FEMININ  
 

Studentă la New York University Abu Dhabi, 
Computer Science and Psychology  

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Adresa  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
august 2015 ÷ mai 2017 
International Baccalaureate Diploma Programme 
English A: Literature HL, Spanish AB. SL, Business Management HL in English, Psychology SL in 
English, Physics HL in English, Mathematics HL in English, Theory Knowl. TK in English, English  
A EE 
Struer Statsgymasium 
 
Internaţional 
 
Jyllandsgade 2, 7600 Struer, Denmark 
 
2014/2015 
Clasa a X-a: Premiul I pentru rezultate obținute la învățătură și pentru purtare foarte bună - media 
9,88;  

 Diplomă de merit în semn de apreciere pentru rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele 
şcolare din anul de studii 2014-2015, acordată de CN "Emanuil Gojdu" Oradea; 

 Media generală de profil IX-X (matematică, informatică, TIC): 9,83; 

 Premiul I obţinut pentru calitatea cercetării întreprinse şi a comunicării lucrării ştiinţifice cu titlul 
„Aspecte privind efectele câmpului electromagnetic la interacţiunea cu sistemele tehnice şi 
biologice”, în cadrul Simpozionului Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” 
BACStud2015, Secţiunea specială mulidisciplinară. Tehnologii moderne pentru viaţă şi mediu, 
ISBN 978-973-1807-63-8, Oradea, 14-16 mai 2015; 

 Premiul II obţinut pentru calitatea cercetării întreprinse şi a comunicării lucrării ştiinţifice cu titlul 
„Reciclarea produselor textile prin tehnologii inovatoare, modalitate de implementare a principiilor  
dezvoltării durabile în companii”, lucrare comunicată în cadrul BACStud2015, Oradea, 14-16 mai 
2015; 

 Diplomă specială pentru iniţierea, organizarea şi moderarea workshop-ului „Voluntariatul – un pas 
spre viitor”, organizat în cadrul Programului Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!, diplomă 
acordată de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie, 06.04.2015; 

 Certificat delivre a Dziţac Ioana en reconnaissance de l’engagement pour la construction de l’Union 
europeenne au cours de la journee Euroscola au Parlament European, Martin Schulz – President 
du Parlament europeen, Strasbourg, 19.03.2015; 

 Diplomă specială pentru particparea la acţiunea caritabilă cu ocazia sărbătorilor pascale, „Donează 
din sufle, cu suflet, pentru suflet! ”, iniţiată de voluntarii Centrului Judeţean de Voluntariat Bihor al 
proiectului „Engleză pentru viaţă”, acţiune materializată în cadrul Programului Şcoala altfel: Să știi 
mai multe, să fii mai bun!, diplomă acordată de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie, 
03.- 04.2015; 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Adresa 

 Diplome de coordonator voluntari și adeverințe de voluntar (contracte de voluntariat nr. 
388/20.10.2014, 137/06.02.2015) în cadrul Proiectului „Engleză pentru viaţă”, modulele septembrie 
2014 - ianuarie 2015, februarie – iunie 2015, octombrie 2015 - ianuarie 2016, respectiv februarie – 
iunie 2016, acordate de către Asociaţiai Shakespeare School pentru Educaţie; 

 Diplomă specială acordată de Şcoala internaţională Agora pentru contribuţia adusă la iniţierea, 
pregătirea şi desfăşurarea activităţii interactive „Împreună...pentru un Internet mai bun!”, 
desfăşurată sub egida „Educaţie netăţenească timpurie/ Early netizen education”, activitate 
organizată în Luna Siguranţei pe Internet, 18.02.2015; 

 Premiul II la Olimpiada naţională de lingvistică - faza judeţeană, Secţiunea performanţă, 
22.11.2014; 

 Certification for participating in the Student Scientific Symposium HD-45-STUD, 22-23 may, 2015, 
Hunedoara, România; 

 Certificat of participation for participating in 2015 Shakespeare School essay Competition, 
Bucureşti, 2015; 

 Diplomă specială pentru inițierea și organizarea spectacolului caritabil de Crăciun ‘’Colinde din 
suflet, cu suflet, pentru suflet’’ organizat de CJV BH din cadrul Proiectului Engleză pentru viaţă în 
colaborare cu DGASPC BH, diplomă acordată de Asociaţia Shakespeare School pentru 
Educaţie, 16.12.2014; 

 Distincţia – Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014 acordat în cadrul Galei 
Naţionale a Voluntarilor de către VOLUM – Federaţia organizaţiilor care sprijină dezvoltarea 
voluntariatului în România, distincţie acordată pentru merite deosebite în cadrul activităţilor de 
voluntariat, Bucureşti, 12.12.2014; 

 Distincţia - Finalistă în Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Secţiunea Voluntarul anului în 
educaţie; 

 Diploma Supervoluntarul anului 2014 acordată de Asociaţia Shakespeare School pentru 
Educaţie; 

 Câştigătoare, alături de echipa proiectului ,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!” a 
Concursului național ,,Euroscola”, ediţia a VII-a, 2014-2015 şi totodată a dreptului de a participa 
la Zilele Euroscola de la Strasbourg în 19.03.2015; 

 Certificate of achievement for excellent behaviour in organizing the event „Public opinion and 
mass media in European Public Sphere” Jean Monnet European Public Sphere, Europe Direct, 
Oradea, 17.10.2014. 

Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 
Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea, 
specializarea Matematică - Informatică - Intensiv Informatică 
ISCED 3 
 

Spiru Haret nr. 1-3, Oradea, România 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 
2013/2014 
Clasa a IX-a - Premiul I pentru rezultate obținute la învățătură și pentru purtare foarte bună, media 
9,85; 

 Premiul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia informaţiei, 26.04.2014;  

 Diplomă de participare la etapa naţională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei, Satu-Mare, 15-18 
mai 2014; 

 Premiul I obţinut cu lucrarea  Scara cunoașterii - de la treptele ludice la cele logice,  la Simpozionul 
internaţional ”The child’s education – a continuous challenge”, Secţiunea Educaţia în viziunea 
elevilor, ediţia  a - VII –a, 2 mai 2014, Lugoj; 

 Diplomă de coordonator voluntari și adeverință de voluntar (contract de voluntariat nr. 154 din 
13.03.2014) în cadrul Proiectului Engleza pentru viață, modulul martie-iunie 2014, acordate de 
către Asociaţiai Shakespeare School pentru Educaţie, 30.06.2014; 

 Diplome de merit, locul I / IV la nivel judeţean, la Evaluări naţionale în educaţie la Informatică / 
TIC, etapa I, 7 – 13.12.2013; 

 Certificat de voluntar al Global Confederation Of Romanian Students (contract de voluntariat nr. 
2022 din 20.08.2014); 

 Certificate of Attendance to Second International Conference on Information Technology and 
Quantitative management, Moscow, Russia, June 3-5, 2014; 

 Diplomă de excelenţă pentru performanţe deosebite şi contribuţii de valoare la organizarea 
activităţii Ziua Europei, 9 mai 2014, Europe Direct; 
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 Certificat de participare cu lucrare la workshop-ul Despre violenţă, aşa cum o văd elevii, părinţii şi 
profesorii, din cadrul Simpozionului internaţional ”The child’s education – a continuous challenge”, 
ediţia  a  VII –a, 2 mai 2014, Lugoj; 

 Certificat de participare şi pentru recunoaşterea contribuţiei aduse la  Internaţional Conference on 
Computers, Communications and Control (ICCCC), 6-10 mai, 2014; 

 Diplomă de excelenţă acordată de Şcoala Internaţională Agora pentru merite deosebite în iniţierea, 
organizarea şi coordonarea activităţii Povestea unei călătorii printre stele și galaxii, activitate 
desfăşurată în Luna Mondială a Astronomiei şi cu ocazia Zilei Internaționale a Astronomiei 
(10.05.2014) – 30.04.2014; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Adresa 

 Diplomă de merit pentru iniţierea şi organizarea activităţii Math in English, Math for Future, 
activitate organizată în cadrul Programului Naţional Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! , 
7 aprilie 2014; 

 Diplomă pentru coordonarea activităţii În Europa la mine acasă, 04.03-05.03. 2014, Europe Direct; 

 Diplomă de merit acordată de Şcoala Internaţională Agora pentru iniţierea şi organizarea activităţii  
   Împreună pe eco-treptele unei vieţi mai frumoase!, activitate organizată în cadrul Programului 

Naţional Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! , 8 aprilie 2014; 

 Diplome pentru coordonarea cursurilor ‘’Dezvoltarea personală prin comunicare”, respectiv 
“Educaţie juridică’’organizate de Centrul Europe Direct Oradea, Universitatea Agora, 9-10.04.2014; 

 Diplomă de merit, acordată de Şcoala Internaţională Agora pentru contribuţia adusă la iniţierea şi 
desfăşurarea activităţii Micuţul netăţean, organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe 
Internet, 11.02.2014, activitate de voluntariat în cadrul Europe Direct Agora Oradea;  

 Diplomă de participare la cursul de pregătire în vederea susținerii de activități educaționale în 
domeniul siguranței online, eveniment în cadrul programului european Safer Internet, coordonat la 
nivel național de Organizația Salvați Copiii, 26-27.10.2013;  

Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 
Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea, 
specializarea Matematică - Informatică - Intensiv Informatică 
ISCED 3 
 

Spiru Haret nr. 1-3, Oradea, România 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 
2012/2013 
Clasa a VIII-a - Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece); 

 Menţiune la etapa naţională a Concursului Naţional de Matematică Lumina Math, 15.12.2012; 

 Premiul III, coordonator prof. Dorina Szatmari, Little satellites and common people, Concursul 
internațional de eseuri “Cassini - scientist for a day” destinat elevilor din clasele V  –  XII, Target 
no. 1: PAN, organizat de National Aeronautics and Space Administration (NASA), Ediţia a 11-a, 
2012; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la Matematică, 
etapa I, 20.10.2012; 

 Diplome de merit în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la Matematică, etapa a 
II-a, 02.03.2013, respectiv etapa a III-a,18.05.2013; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean, locul IV la nivel naţional, la Evaluări naţionale în 
educaţie la Informatică, etapa I, 8 – 15.12.2012; 

 Apariţie la Rubrica Rezolvitorilor de probleme, Gazeta Matematică, nr. 1 şi 5 / 2013; 

 Premiul I pentru participarea cu lucrarea Tree of ecology = Copacul ecologiei la Simpozionul 
Eurogenional Parteneriat cu mediu, ediţia a V-a, Timişoara, 15.06.2013, ISSN 2067-6913; 

 Diplomă specială pentru calitatea conţinutului lucrării invitate cu titlul: Orice deşeu îşi are locul lui 
– colectează selectiv!, în cadrul celei de-a treia ediţii a Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al 
Studenţilor Orădeni, Stâna de Vale, 9-11 mai 2013, ISBN 978-606-10-0592-5; 

 Premiu special şi diplomă obţinute pentru lucrarea invitată Matematica privită cu ochi de copil, 
prezentată la Simpozionul Naţional Mentor şi discipol, ediţia a IV-a, 23.11. 2012, Timişoara, ISSN 
2069-1254; 

 Premiul I cu filmul D-l Goe, la Concursul  naţional de publicaţie şcolară „Medi@Junior” ediţia a III-
a, Secţiunea Teatru scurt filmat, 8 – 10 iunie 2012; jurizarea s-a făcut în decembrie 2012; 

 Premiul II cu sceneta Niciodată mulţumită, la Concursul  naţional de publicaţie şcolară 
„Medi@Junior” - ediţia a III-a, 8 – 10 iunie 2012; jurizarea s-a făcut în decembrie 2012. 

Premii şi rezultate onorifice 

 Câştigarea prin concurs a unui loc la Fettes College, Edinburgh, Regatul Marii Britanii (martie 
2013). La ambele probe de concurs, matematică în limba engleză şi engleză, am reuşit la colegiu 
obţinând calificativul Excelent;  

  Diplomă de excelenţă în calitate de şefă de promoţie acordată de Şcoala Gimnazială “Nicolae  

http://cassiniconcurs.com/rezultate.html
http://cassiniconcurs.com/rezultate.html
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Bălcescu Oradea pentru rezultatele remarcabile în activitatea şcolară şi extracurriculară din 
perioada 2009-2013; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Adresa 

 Plachetă oferită de către mentorul meu, d-na Dorina Szatmari care să îmi amintească că în 
14.06.2013 am absolvit ca şefă de promoţie cu media generală 10 şi pentru implicarea cu succes, 
pe parcursul gimnaziului, în numeroase proiecte şi activităţi extracurriculare!  

 Recognition Certificate for outstanding contribution to the Eco-Schools Programme, showing 
commitment towards sustainable development education and management by promoting the 
continuous improvement of the environmental performance of schools and communities, 15 th june 
2013 

 Rezultate obţinute la Evaluarea Naţională 2013: limba şi literatura română 9,80; matematică 10.  
Media generală a claselor V-VIII: 10; Media generală de admitere la liceu: 9,95. 
Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Oradea 
 
ISCED 2 
 
410074, Oradea, Bihor, Str. Erou Marius Cosma nr.8 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 
2011/2012 
 Clasa a VII-a - Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece); 

 Premiul I la etapa judeţeană juniori (fază finală) a Concursului de Informatică Aplicată (CIA), 19 
mai 2012; 

 Medalie de argint, diplomă de merit, locul II în clasamentul naţional la Evaluări naţionale în 
educaţie la Informatică şi TIC, etapa a II-a, 19.05-25.05. 2012; 

 Premiul I la Concursul de Matematică “Sclipirea minţii”, organizat de Asociaţia “Ex Nobili Officio” 
sub patronajul Primăriei Municipiului Oradea, 05.05.2012; 

 Menţiune la Olimpiada naţională de matematică/etapa judeţeană, 12.03.2012; 

 Premiată la Concursul judeţean de matematică Gordius, organizat de Asociaţia ”Ex Nobili 
Officio”, în colaborare cu fundaţia ”Mategye”, 28.03.2012; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la Informatică 
şi TIC, etapa I, 28.01 – 03.02. 2012; 

 Diplomă de merit, locul II în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la 
Matematică, etapa a II-a, 03.03.2012; 

 Diplomă de merit în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la Limba engleză, 
etapa I, 19.11.2011; 

 Diplomă de merit în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la Limba engleză, 
etapa a II-a 24.03.2012; 

 Premiu special la Concursul de creaţie artistică plastică şi literară 2011/2012, concurs judeţean 
cu tema “Ce este o viaţă cinstită”, pentru poezia “Cheia unui trai cinstit”; Organizatori: Asociaţia 
Pro Educaţia Bucoveanu şi Fundaţia Criminon Ungaria; 

 Premiul I la Simpozionul Naţional Pro Eco, Oradea, 07.07.2012; 

 Diplomă de merit pentru iniţierea şi organizarea simpozionului “Descoperă matematica altfel”, 
Oradea, 29.03. 2012; Invitat de onoare: prof. univ. dr. Ioana Moisil; 

 Membră în comitetul local de organizare / Certificat de participare la Internaţional Conference 
on Computers, Communications and Control, Băile Felix, 8-12 mai, 2012; 

 Diplomă specială pentru calitatea conţinutului şi prezentării lucrării invitate cu titlul: Educaţia 
eco – o temă de actualitate stringentă. Contribuţii la educaţia Eco timpurie, în cadrul 
Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenţilor Orădeni; Locul şi data desfăşurării: Stâna 
de Vale, 24-26 mai 2012; Organizator: Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie 
Energetică şi Management Industrial; 

 Apariţie la Rubrica Rezolvitorilor de probleme, Gazeta Matematică, seria b, nr. 2/2012; 

 Diplomă pentru rezultate deosebite obţinute ca rezolvitor la Gazeta Matematică în 2011-2012. 
Alte participări la:  

 Simpozionul Naţional „Să ocrotim pădurea şi mediul înconjurător”, ediţia a II -a, simpozion din 
cadrul Proiectului Naţional Eco-Şcoala, Liceul Teoretic ,,Nicolae Jiga”, 07.07.2012; 

 Simpozionul euroregional “Parteneriat  cu  mediul”, ediţia a IV-a, 16.06.2012, Timişoara; 

 Competiţia naţională cu tema „Descoperiţi lumea digitală împreună. Conexiune între generaţii” 
organizat de Consorţiul Sigur.info, cu ocazia Zilei siguranţei pe Internet, 07.02.2012, cu 
lucrarea “Internetul – oportunităţi şi pericole”;  

 
 

 

 Concursul Naţional de Matematică Lumina Math, 26.11.2011; 

 Evaluări naţionale în educaţie la Matematică, etapele I-15.11.2011 şi III-12.05.2012; 

 Concursul de lectură Poveştile Cangurului, 28.11.2011. 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Adresa 

Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Oradea 
 
ISCED 2 
 
410074, Oradea, Bihor, Str. Erou Marius Cosma nr.8 

    
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Adresa 

 
2010/2011 
Clasa a VI-a - Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece);  

 Menţiune la Olimpiada naţională de matematică/etapa judeţeană, 2011; 

 Medalie de bronz, locul III în clasamentul naţional, diplomă de merit la Evaluări naţionale în 
educaţie la matematică (etapa III -21.05.2011); 

 Menţiune la Concursul de Matematică Sclipirea minţii, organizat de Asociaţia “Ex Nobili Officio” 
sub patronajul Primăriei Municipiului Oradea, 07.05.2011; 

 Menţiune la etapa judeţeană juniori (fază finală) a Concursului de Informatică aplicată,  
06.05.2011; 

 Premiul II la faza judeţeană (fază finală) a Olimpiadei de fizică, 15.01.2011; 

 Premiul II la Concursul internațional de eseuri “Cassini - scientist for a day” destinat elevilor din 
clasele IV  –  XII, organizat de NASA, ediţia a 9-a, 2010, Ţinta nr. 2: Titan, Tethys, Enceladus, cu 
lucrarea: Saturn’s Moons – A world expecting us to be known; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la informatică, 
aprilie 2011; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la informatică, 
decembrie 2010; 

 Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale în educaţie la matematică, 
19.02.2011; 

 Menţiune și evidențiată la Concursul rezolvitorilor de probleme din Revista de matematică Alpha, 
anul XX, nr.2/2010 şi nr.1/2011; 

 Apariţie la Rubrica rezolvitorilor de probleme, Gazeta Matematică G.M. nr.4/2011 şi  G.M. 
nr.6/2011; 

 Diplomă de onoare oferită de către Şcoala cu clasele I-VIII nr.6, Timişoara, pentru contribuţia pe 
care am adus-o cu lucrările mele creşterii prestigiului şcolii la care învăţ şi mă formez, 
23.11.2011; 

Alte participări la: 

  Simpozionul Naţional Mentor şi Discipol, ediţia a III-a, Timişoara, 25.11.2011; 

 Evaluări naţionale în educaţie la română, 30.10.2010, 26.02.2011;  

  European drawing competition to reward girls’creativity about the future technologies, Budapesta, 
2011;  

 Olimpiadele Creativităţii în limba engleză - Paşaport pentru excelenţă, organizate de Fundaţia 
Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Mirunette International Education, 
British Council şi Fischer International, ianuarie – mai 2011;  

 Concursul Naţional de Matematică Lumina Math;  

 Concursul Interdisciplinar "Plus/Minus Poezie", faza judeţeană;  

 Concursul Naţional de monologuri în limba engleză SPEAK AUT organizat de asociaţia 
educaţională nonguvernamentală EDAR, ediţia a V-a, faza pe şcoală, 2011, cu lucrarea The 
Story of a snow flake; Concursul Poveştile Cangurului;  

 Gala premiilor în educaţie. Elevul anului 2011, organizată de Fundaţia Dinu Patriciu. 
 

Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Oradea 

 
ISCED 2 

 
410074, Oradea, Bihor, Str. Erou Marius Cosma nr. 8 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 

 
2009/2010 
Clasa a V-a - Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece); 

 Premiul III, la etapa judeţeană a Concursului şcolar interdisciplinar   Poezie, martie 2010; 

 Menţiune la etapa judeţeană a Concursului de Informatică aplicată, secţiunea TIC, aprilie 2010;  

 Premiul I acordat cu ocazia zilei de 1 iunie – Ziua bucuriei pentru candoarea, bucuria şi dăruirea 
cu care am participat la activităţile dedicate zilei copilului (inclusiv pentru compunerea Copilăria 
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

mea). 
Alte participări la:  

 Olimpiada naţională de matematică: etapa judeţeană;  

 Evaluarea naţională în educaţie la limba şi literatura română;  

 Concursul Naţional de Matematică Lumina Math;  

 Concursul Cangurul Lingvistic 

 Cangurul lumea basmelor l; 

 Concursul de Matematică Aplicată Cangurul;  

 Gala premiilor în educaţie. Elevul anului 2010, organizată de Fundaţia Dinu Patriciu;  

 Ședinţele asociaţiei Proedu Center „Fibonacci”, iunie 2010. 
Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv 
 
Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu” Oradea 
  
ISCED 2 
  
410074, Oradea, Bihor, Str. Erou Marius Cosma nr.8 

  
 Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
2005 ÷ 2009  
 Clasele I-IV, media finală – calificativ FB, diplome pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură 
şi purtare, 

 Certificat de voluntar în cadrul Programului de acţiune comunitară desfăşurat în anul şcolar 
2005-2006; 

 Diplomă de participare pentru prezenţa remarcabilă la Expoziţia Recoltelor din cadrul 
Festivalului Copiilor, Orăşelul Copiilor, Oradea,  2007; 

 Premiul III la faza judeţeană a Concursului Naţional Olimpiadele Cunoaşterii, matematică, 2008; 

 Menţiune la faza judeţeană a Concursului Naţional Olimpiadele Cunoaşterii, limba română, 2008; 

 Menţiune, Eurojunior, 2008; 

 Locul III, pentru recitalul de poezii “Şcoala mea”, 2008; 

 Diplomă pentru câştigarea primei ediţii a Concursului Naţional Media Kinder, 2009; 

 Premii I (coşul toamnei, 2005, 2006, 2008, dovleacul anului 2005, 2006, 2007,2008) obţinute în 
cadrul ediţiilor Festivalul toamnei; rolul personal - Prinţesa Toamnei (2006, 2007, 2008); 

 Locul I la faza naţională a Concursului Naţional Olimpiadele Cunoaşterii, proba Limba şi literatura 
română, 2009; 

 Diploma Prietenul basmelor, 2009;  

 Diplomă de participare pentru implicarea cu succes în activităţile desfăşurate cu ocazia lansării 
Asociaţiei “Pro Bambini”, 2009. 

Toate disciplinele din curricula şcolară aprobată de minister pentru anul şcolar respectiv  
 

 Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu” Oradea 

  
ISCED 1 
 

 410074, Oradea, Bihor, Str. Erou Marius Cosma nr.8 

 

Educaţie şi formare 

Școli de vară & 
cursuri/certificări  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
2 – 14 iulie 2017 
Certificat de participare – 85 grade, 2 ECTS 
Cultural Immersion-Survival Chinese, China’ s Political Economics, Understanding of China’ s “Belt 
and Road” Initiative, How to start a business?, Why innovation is important for Chinese firm?, China 
U.S. Comparison, Cultural Immersion-Business Chinese, Chinese Cultures Experience 
Southwestern University of Finance and Economics 

 
Internaţional (Discover SWUFE International Summer School) 
 
555 Liutai Avenue, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan Province, P.R. China 611130 
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Educaţie şi formare 
Școli de vară & 

cursuri/certificări  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Adresa 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Adresa 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Adresa 

 
 

 
 

4 – 22 iulie 2016 
Certificat de participare la program de internship  
 
 
Celestica, România SRL 
 
Internaţional  
 
Oradea, Borș, șos.Borsului, nr.88 
 
6 – 8 iulie 2015  
Certificat de absolvire a cursului de avansaţi din cadrul școlii de vară: Învăţarea prin cooperare - 
Predarea centrată pe elev/student / Cooperative learning – Student Centered Teaching, Formator: 
Carlton J. Fitzgerald, Ed.D., Associate Professor for New England College, New Hampshire, USA 
30 hours of Advanced Cooperative Learning Course: Student Centered Teaching = perfecţionarea 
strategiilor interactive de predare pentru optimizarea interrelaţiilor psihosociale la nivelul grupurilor 
de elevi (în limba engleză) 
New England College, Henniker, USA / Association for promoting Cooperation in Education, 
România/ University of Oradea / ISJ Bihor / CCD Oradea 
Internaţional (International Summer School) 
 
Universitatea din Oradea, Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea 
 
29 iulie – 12 august 2014 
Certificate of completion for The Study Tours Los Angeles Experience at the High Advanced Level 
30 hours American English 
 
 
Rider University 
 
Internaţional (International Summer School) 
 
Pitzer College (Claremont ) / 1050 N Mills Ave, Claremont, California 9171 
 
3 – 5 iulie 2014 
Certificat de absolvire a cursului de bază din cadrul școlii de vară: Cooperative learning – The ABC 
of cooperation, Formator: Carlton J. Fitzgerald, Ed.D., Associate Professor for New England 
College, New Hampshire, USA 
32 hours of Basic Cooperative learning class = perfecţionarea strategiilor interactive de predare 
pentru optimizarea interrelaţiilor psihosociale la nivelul grupurilor de elevi (în limba engleză) 
New England College, Henniker, USA / Association for promoting Cooperation in Education, 
România/ University of Oradea / ISJ Bihor / CCD Oradea 
Internaţional (International Summer School) 
 
Universitatea din Oradea, Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea 
 
23.07 – 03.08.2013 
Certificat de absolvire a cursului de limba engleză obţinut în cadrul şcolii internaţionale de vară 
30 hours American English 
 
Kean University  
 
Internaţional (International Summer School) 
 
Kean University - 1000 Morris Avenue, Union, New Jersey 07083 - 908-737-KEAN (5326) 
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Educaţie şi formare 
Școli de vară & 

cursuri/certificări  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
Adresa 

 
 

 
 

02-17.08.2012 

 Certificat de absolvire, Raport de evaluare a progresului la limba engleză,  

 Diplomă pentru foarte buna contribuţie la clasă, diplome acreditate British Council şi English UK 
30 hours Native English 
Oxford Cheltenham (Dean Close International Summer School) 
 

Internaţional (International Summer School) 
  
UK, Dean Close School, Shelburne Road, Cheltenham, Glos, GL51 6HE 

 
2010/2011 

 ECDL Core Certificate (Certificat ECDL Complet/Permisul european de conducere a 
computerului Complet); 

 ECDL WebStarter Certificate (Certificat ECDL WebStarter/ Permisul european de conducere a 
computerului Webstarter). 

Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, 
Editare de texte, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Utilizare Internet şi poştă electronică + 
programa ECDL WebStarter 
 
European Computer Driving License Foudation 
Internaţional 
 
ECDL România 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
Limba(i) maternă(e) 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 

 
 

Engleză 
 

Germană 
 

                                           Spaniolă 
 

 

 
ROMÂNĂ 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
utilizator 
autonom 

C1 
utilizator 
autonom 

C1 
utilizator 
autonom 

C1 
utilizator 
autonom 

C1 
utilizator 
autonom 

A2 
utilizator  

intermediar 
A2 

utilizator  
de bază 

A2 
utilizator  

intermediar 
A2 

utilizator  
intermediar 

A2 
utilizator  
de bază 

B1 
utilizator  

intermediar 
B1 

utilizator  
de bază 

B1 
utilizator  

intermediar 
B1 

utilizator  
intermediar 

B1 
utilizator  
de bază 

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

Certificat IELTS academic obţinut la Lund, Suedia în data de 23.01.2017  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei prin implicarea 
- în proiecte: 
1. Proiectul ,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!”, perioada 3 septembrie - 9 octombrie 

2014, coordonator prof. Georgescu Cătălina şi prof. Livia Mircea, proiect cu care, alături de alţi 

23 de elevi ai CN Emanuil Gojdu am participat la Concursul național ,,Euroscola”, ediţia a VII-

a, 2014-2015, câştigând dreptul de a participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg, 

19.03.2015; Elev coordonator echipa de voluntari "Europe acts!" 

2. Proiectul Engleza pentru Viaţă, Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie, din 2014; 

3. Proiectul Europe Direct, (contract de voluntariat nr. 121 din 30.09.2013); 

4. Proiectul Sigur.info - Organizaţia Salvaţi copiii, (contract de voluntariat nr.637, 06.11.2013 - 

finele 2013; m-am retras din acest proiect de bunăvoie);  

5. Programul Mondial Eco- Şcoala / Proiectul Naţional Eco-Şcoala, coordonator prof. Deliman 

Alina, 2010-2013; 

6. Proiectul Euro Math – Math in English, Math for Future, 2012, coordonator prof Szatmari 

Dorina; 

 
 
 

7. Proiect de strângere de fonduri care au fost donate cu ocazia sărbătorilor de iarnă unor copii 
bolnavi de sindromul Down din Oradea, coordonatoare alături de prof. Prodan Emil, 2011; 

8. Proiectul Sat şi oraş în acelaşi Univers, Oradea, 29.03.2012, coordonator prof Szatmari Dorina; 
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9. Proiectul - Concurs Sclipirea minţii - Premiul I obţinut de către Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae 
Bălcescu” din Oradea (coordonatori: Dziţac Ioana, prof. Szatmari Dorina, prof. Pîrja Radu) la 
Secţiunea referate (Matematica pentru prezent şi viitor) din cadrul organizat de Asociaţia “Ex 
Nobili Officio” sub patronajul Primăriei Municipiului Oradea, 07.05.2011; 

10. Proiectul Să ne cunoaştem şi mai bine (în domeniul Euroregiunii), Berettyoujfalu (Ungaria), 15 
octombrie 2010; 

11. Proiectul-concurs Aptitudini matematice între sat şi oraş, coordonator prof. Szatmari Dorina, 
21.12.2010; 

12. Proiectul educaţional interjudeţean, Cultură, civilizaţie, comunitate (director prof. Ioan Mocan), 
2009–2010; 

13. Proiectul Folclorul înnobilează omul, proiect iniţiat de Asociaţia "Ex nobili officio" şi finanţat de 
guvernele Norvegiei, Islandei şi Principatului Liechtenstein, prin mecanismul financiar al 
Spaţiului Economic European, 2009–2010; 

14. Proiectul Dreptunghiul verde Nufărul, scris şi implementat de membrii Asociaţiei "Ex nobili 
officio", finanţat de Primăria Municipiului Oradea, în perioada 15 aprilie – 15 iunie 2010; 

15. Proiecte Eco, Vara Eco! - concurs video, Concursul Național Click pe verde - Premiul III pentru 
filmul video "Cod verde în Pădurea Neagră" , profesor coordonator: Szatmari Dorina; 

16. Programul Național de Acţiune Comunitară, 2005-2006. 
- în activități de voluntariat în cadrul programului de Bacalaureat Internațional și a unor proiecte 

amintite anterior: Engleză pentru Viaţă; Centrului de Informare Europe Direct Agora Oradea, 
centru aparținând rețelei Europe Direct a Comisiei Europene; Sigur.info - Organizaţia Salvaţi 
copiii, participare la training-ul 26-27.10.2013; Eco-Şcoala; Strângere de fonduri și donații; 
Dreptunghiul verde Nufărul; Programului Național de Acţiune Comunitară,  

- în Consiliul Elevilor,  
- în Asociaţia pentru promovarea cooperării în educaţie, a cărei membră sunt din 2014 
- în cadrul școlilor de vară internaționale la care am participat în SUA, UK, China și România 
- Model United Nations - SSG Debate Club, 2016-2017, Certificate for best delegate, Struer 
Statsgymnasium Model United Nation, 20.01.2017; 
- activităţi de tutoring în Danemarca, 2016-2017. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Aptitudinea de a organiza, coordona activităţi şcolare şi extraşcolare - acţiuni caritabile, mese 
rotunde, simpozioane, etc; 

 Talent oratoric – obţinut în urma experienţelor din cadrul proiectelor, școlilor de vară, interviurilor, 
prezentărilor, articolelor susținute la diverse simpozioane, conferințe, concursuri;  

 Calităţi de lider - ambiţie, dorinţă de afirmare, creativitate, seriozitate, punctualitate, corectitudine, 

 Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa şcolilor de vară 
internaţionale;  

Spirit organizatoric, responsabilitate, iniţiativă, competenţe organizatorice şi decizionale obţinute prin 
prisma funcţiilor avute:  

 în prezent: Director General Departament IT România/Global Confederation of Romanian  
Students (GCRS) & Departament IT GCRS TV; 

 2014/2016 (contractele nr. 137/06.02.2015, 154/13.03.2014, respectiv 388/20.10.2014): 
Coordonatoare, alături de d-na lect. dr. Andrada Marinău, a centrului judeţean de voluntariat Bihor 
din cadrul proiectului "Engleză pentru Viaţă" al Asociaţiei Shakespeare School pentru Educaţie; 
sunt totodată voluntar și coordonez pagina de Facebook a centrului;  

 din 30.09.2013 - prezent: Coordonatoare de diverse activități de voluntariat în cadrul Centrului de 
Informare Europe Direct Agora Oradea, (contract de voluntariat nr. 121 din 30.09.2013); 

 în anul şcolar 2014-2015: Vicepreședinte în Consiliul Școlar al Elevilor Colegiului Naţional 
“Emanuil Gojdu” Oradea; 

 în cadrul Centrulului județean de voluntariat Bihor al Proiectului Engleză pentru viață: 
- am inițiat și organizat spectacolului caritabil de Crăciun ‘’Colinde din suflet, cu suflet, pentru 
suflet’’, 16.12.2014; 
-am iniţiat şi negociat colaborarea pentru ca în cadrul meciului de baschet al echipei CSM U 
Oradea din 06.12.2014 să aibă loc acţiunea caritabilă Pluşurile în teren şi rechizitele, acestea 
fiind donate cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiilor din centrele sociale aparţinând DGASPC BH; 
- am organizat: activitatea “Ce înseamnă a fi voluntar...”, cu ocazia Zilei Educației Nonformale, 
10.10.2014; 

 în anul școlar 2013-2014: Director al Departamentului de Idei şi Proiecte din cadrul Consiliului 
Școlar al Elevilor Colegiului Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea;  

  în anul școlar 2013-2014: În cadrul Consiliului Școlar al Elevilor am participat la organizarea: 
- Concursului de cultură generală: "Tu ce stii despre Romania?"- 01.12.2013; 
- Evenimentului “Secret School Santa”- 16-19.12.2013; 
- Hora Unirii – 24.01.2014; Balului Boboceilor – 28.01.2014; School’s Cupid - 14.02.2014. 
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 în anul școlar 2013-2014: şefa clasei a IX-a A 
- am iniţiat, organizat, coordonat activităţi în cadrul Proiectului Europe Direct &Programului Naţional 
Să ştii mai multe, să fii mai bun!: 

- “Math in English, Math for Future! “– 07.04.2014; 
- “Împreună pe eco-treptele unei vieți mai frumoase! “ – 08.04.2014. 

  - am coordonat cursurile ‘’Dezvoltarea personală prin comunicare”/ ’Educaţie juridică’’ organizate 
de Centrul Europe Direct Oradea, 9-10 aprilie 2014;20.05.2014 – am participat la organizarea 
grupurilor de lucru la Conferința Europa: de la Jean Monnet la globul player dedicată tinerilor 
europeni, în cadrul Europe Direct; 

 29./30.04, respectiv 09.05.2014 - am pregătit materiale necesare pentru activitatea Ziua Europei, 
am coordonat voluntari la activitățile suport acordate școlilor participante și am contribuit la 
organizarea evenimentului în aer liber, în cadrul Europe Direct; 

 04.03-05.03./27.03.2014: am pregătit materiale necesare activitățílor În Europa la mine 
acasă/Sunt cetățean european și am drepturi, în cadrul Europe Direct; 

 2011÷2013: Preşedinta Consiliului Şcolar al Elevilor din Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu“ 
Oradea; 

 2010÷ 2013: Preşedinta Comitetului Eco-Agenţilor Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu Oradea, 
din cadrul Programului Mondial Eco-Şcoala; 

 2011÷ 02.2014: Căpitan al echipei de baschet a Clubului Sportiv Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” Oradea la categoria de vârstă aferentă; 

 2012÷februarie 2014: Realizatoarea (în colaborare) şi administratoarea site-ului Clubului Sportiv 
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Oradea,: http://csbaschet-oradea.ro/ 

 29.03.2012: Organizatoare alături de prof. Dorina Szatmari a Simpozionului “Descoperă 
matematica altfel”, simpozion dedicat ilustrului Grigore C. Moisil; invitată de onoare prof. univ. dr. 
Ioana Moisil. 

 25.11.2011: Organizatoare alături de prof. Prodan Emil a mesei rotunde pe tema “Importanţa 
colectării selective a deşeurilor”, Locaţia: Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu Oradea; 

 27 mai 2010: Coordonatoare, alături de prof. Dorina Szatmari, a activităţii „Spre înălţim i 
împreună”. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 

 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cunoscătoare a disciplinelor din cadrul ECDL Complet şi WebStarter: operare în Windows XP, 
editare, texte în Word, prezentări în PowerPoint, Microsof Excel, Aplicaţii Microsoft Office Access, 
Internet,    

 HTML/CSS, 

 algoritmică C++, 

 Paint, MyPaint, Adobe Photoshop (debutant), AutoCad (debutant), 

 MovieMaker. 
 

Scrisul 
Sunt autoare a 6 cărți cu ISBN, a 35 de articole/prezentări din cadrul unor simpozioane, proiecte, iar 
numele sau declaraţile subsemnatei apar în alte 38 de articole scrise în presă în urma unor interviuri 
care mi s-au luat sau a unor rezultate obținute;  atașez prezentului CV lista completă de lucrări. 
Reporter, fotoreporter 

 Reporter în cadrul International Conference on Computers, Communications and Control, 2010, 
precum şi în cadrul activităţilor Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu”, 19 – 23 aprilie 2010, ocazie cu 
care am edidat și o broșură de revistă pentru școală; 

 Reporter și corespondent  la Revista pentru tineret şi învăţământ Ovidan, etc; 

 Secretar tehnic al revistei International Journal of Computers Communications & Control.  
Teatru, film, artă fotografică, montaje video 

  Realizatoare de poze profesionale, de înregistrări/montaje video – am obținut 3 premii naționale 
(menționate anterior în CV); 

 Regizor, scenarist  şi personaj în cadrul unor scenete, filmulețe cu care am obținut premii 
naționale. 

Competenţe sportive Baschet, înot, schi, patinaj, badminton, călărie, ping-pong, tenis. 
Baschetbalistă legitimată la Clubul sportiv de baschet, CN Mihai Eminescu Oradea până în 
februarie 2014 cu următoarea sinteză a participărilor și premiilor obținute: 

 Disputarea meciurilor de baschet din Liga Naţională, 2013 ÷ 02. 2014; 

 Locul III la categoria U14, Turneul Internaţional de baschet de la Mezoberenyi, 23 martie2013; 

 Premiate la Turneul Internaţional de baschet de la Debrecen, 3.02.2013; 

 Disputarea meciurilor din faza preliminară a Ligii Naţionale de baschet şi a celor  din turneul 
semifinal al ligii naţionale de baschet, 10-12 mai 2013. 

 Locul III la categoria U14, Turneul Internaţional de la Kosice, Slovacia, 21-23.09.2012; 

 Locul I la Cupa Bihorul baschet fete, 14-15 septembrie, 15.09.2012;  
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 Locul I la Turneul Internaţional de Baschet fete U15, Memorialul Gabi Leitner, Oradea, 
27.11.2011; 

 Locul III în grupa valorică B la Campionatul naţional de baschet - U13, 2011-2012;Locul I şi 
premiu special la Turneul Internaţional de baschet fete de la Nyíregyháza, Ungaria,  
16-17.06.2012; 

 Locul I la Cupa 1 iunie la baschet, 31.05.2012; 

 Locul I la Cupa Primăverii la baschet U14, 01.04.2012; 

 Locul II la Cupa Salonta baschet fete, 22.04.2012; 

 Locul II la etapa municipală de baschet a Olimpiadei Naţionale a sportului şcolar, Şcoala 
Gimnazială “Nicolae Bălcescu“, Oradea, 13.12.2012; 

 Locul II la Cupa "Toamnei orădene" la streetball, Oradea, 12.10.2012; 

 Locul I la Concursul de Streetball dotat cu Cupa DJST Bihor, 12-13.06.2012; 

 Participare la BattaKupa, Ungaria, Százhalombatta, august 2011; 

 Diplomă-medalie de participare la Liga Naţională de minibaschet “Stelian Gheorghiu”, Braşov, 
2011; 

 Locul III la Competiţia Cupa 1 iunie Minibaschet fete, Arad 2011; 

 Locul I la Cupa Salonta de minibaschet şi primirea Cupei Salonta, 09.04.2011; 

 Locul III la Concursul de la Nyíregyháza, Ungaria, 05.02.2011; 

 Diploma de participare la Cupa Moş Crăciun SIF Banat Crişana, 17-19.12.2010, Arad; 

 Premiul II la Cupa Mărţişorul, Oradea, 15.03.2010;  

 Diploma de participare la Cupa 1 Iunie, 2010; 

 Premiu special/ Diploma pentru participare, Ioana Dziţac, pentru participarea la Turneul 
internaţional de minibaschet dotat cu cupa Valbon ICIM, 7-9 mai 2010; 

 Premiul I la Cupa Moş Crăciun Mini Baschet fete, Oradea, 09.12.2009; 

 Locul I, Cupa “Salonta” baschet fete, 2009; 

 Locul I la Cupa Moş Crăciun “Baby Baschet”, 2008; 

 Locul III la Cupa DJST Bihor Steetball cls. V-VI fete, pentru echipa Şcolii Generale Nicolae 
Bălcescu dintre care şi subsemnata, 27.05.2011;  

 Locul II la Cupa judeţeană de toamnă la Streetball, 30.09.2011; 

 Locul I la Concursul de Badminton fete, organizat de către Şcoala “Nicolae Bălcescu“, 
01.06.2011 

Hobby-uri 
 

 Computerul, sportul, muzica, dansul, excursiile, plimbările în aer liber; 

 Discuţiile cu personalităţi – am avut onoarea să iau interviuri şi să port discuţii cu: 
- Lotfi Zadeh, părintele logicii fuzzy, University of California, Berkeley;  
- Răzvan Andonie, Central Washington University, Ellensburg, USA; 
- Vasile Baltac, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Preşedinte al grupurilor  de firme 
SoftNet şi Novatech; 
- Adelina Georgescu, fondatoarea Institutului de Matematică Aplicată al Academiei Române, 
Preşedintă ROMAI, membră a Academiei de Ştiinţe Neliniare de la Moscova; 
- Carolina Tatiana Lagos Aguirre, Universidad de Ciencias de la Informatica, Chile; 
- Florin Gheorghe Filip, Institutul Naţional de Cercetări în Informatică, membru al Academiei Române; 
- Gheorghe Păun, membru corespondent al Academiei Române; 
- Yong SHI, University of Nebraska at Omaha, United States; 
- Irinel Crivăţ, Program Manager, Microsoft Corporation, Washington, United States;  
- Felisa Cordova, University of Santiago of Chile, Chile, etc. 
 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 

Anexe 
 

Competenţe şi aptitudini în domeniile: astronomie, informatică şi TIC, ecologie, mentorat, engleză, etc 
 

Persoane care pot oferi recomandări despre mine: 

 prof. Felisa Cordova, University of Santiago of Chile, Chile; 

 prof. univ. dr. Moisil Ioana, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu;  

 prof. Szatmari Dorina, Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu“, Oradea. 
 

Lista de lucrări 
Diplome şi alte informaţii suplimentare pot fi vizualizate pe pagina web personală: 
http://www.dzitac.ro/ro/ioana , iar orice altă informație sau dovadă se va furniza la cerere. 
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