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Curriculum vitae  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume        Lenard Corina-Maria 

Adresă      Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 36/13, Tîrgu Mureş, jud. Mureş, România 

Telefon     Mobil:  0752930678   

  

E-mail      lenard.corina@yahoo.com 

  

Naţionalitate      Română 

  

Data naşterii      16.01.1992 

  

  Sex         Feminin 

  

  
 

  

 Experienţa profesională  
 

       Depozitul London Shop Târgu-Mureş 

  

  Perioada      Din iulie până în octombrie 2011 

  Funcţia sau postul ocupat      Ambalator haine 

  Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     Principalele activităţi constau în despachetarea, împachetarea, etichetarea şi 
ambalarea hainelor. 

  Numele şi adresa angajatorului 
 
 
                                           
                                          
                                            
  Perioada 
 
  Funcţia sau postul ocupat 
 
  Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
  Numele şi adresa angajatorului 
 

     Feher Levente, Str. Voinicenilor, Nr. 695, Tîrgu Mureş 
 
 
     Terasa ,,Tonic” din complexul ,,Week-end” Tîrgu Mureş 
 

     
        Din  iunie până în septembrie 2010 
 

      Barman 
   
      Principalele activităţi defăşurate constau în vinderea produselor la bar, 
prepararea fast-fooduri-lor şi a răcoritoarelor. 
 
      Maria Moldovan, Complexul ,,Week-end” Tîrgu Mureş 

  

  

Educaţie şi formare  
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  Perioada 

       În prezent, studentă în anul III la Universitatea ,,Petru Maior” din Tîrgu Mureş, 
la zi,  la Facultăţile ,,Ştiinţe şi Litere”, specializare Istorie şi ,,Ştiinţe Economice 
Juridice şi Administrative”, specializare Drept. 

 
     2007-2011 –Studii liceale 

  Calificarea / diploma obţinută      Diplomă de Bacalaureat, media 9.93 

  Disciplinele principale studiate       Ştiinţe sociale 

  Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

     Colegiul Naţional  ,,Unirea”  Tîrgu Mureş 

 
                                                                   
  Perioada              
 
  Calificarea / diploma obţinută 
 
  Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
 
 
  Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  
 
 
Practică de vară 
                         

 
 
       Mai-septembrie 2009 

 
       Manichiură-pedichiură, coafură-frizerie, media 10 

 
     Igiena şi securitatea muncii, lucrul în echipă, organizarea salonului de coafură-
frizerie-manichiură-pedichiură, iniţierea unei afaceri proprii, relaţia cu clienţii, 
lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură, coafarea părului. 

  
       Fundaţia Umanitatea Tîrgu Mureş Şcoala Postliceală ,,Studia”  

 
 
 
      Iunie 2013-practică la Biblioteca Judeţeană Tîrgu Mureş, pentru specializarea 
,,Istorie”. 
      Iulie 2013- practică la Judecătoria Tîrgu Mureş, pentru specializarea ,,Drept”. 
      Iulie 2012-practică la Castrul roman ,,Potaisa” din Turda, pentru specializarea 
,,Istorie”. 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă        Română 
 

  

Limba străină cunoscută      Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

   C1  B2  C1  C1  B2 

  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale        Interviu acordat la televiziunea ,,Realitatea” Tîrgu Mureş referitor la  rezultatele 
obţinute la examenul de Bacalaureat 2011 
       Publicarea articolului ,,Aspecte ale civilizaţiei Maya”, în revista  Cercului de 
Istorie  Antică, Arheologie şi Artă ,,Historica Discipulis Hereditatem”, a Facultăţii de 
Ştiinţe şi Litere, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureş, 2012. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 

       
      Membru al Consiliului ,,Facultăţii de Ştiinţe şi Litere” din cadrul Universităţii 
,,Petru Maior”, Târgu-Mureş ca şi reprezentat al studenţilor de la specializarea 
Istorie, consiliu în cadrul căruia se dezbat chestiuni precum:  avizarea componenţei 
comisiilor de concurs, pentru ocuparea posturilor didactice vacante, situaţia la 
învăţătură a studenţilor facultăţii, organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
finalizare a studiilor superioare, orice alte aspecte de interes major. 
     Şef de grupă la specializarea ,,Istorie” din 2011-până în prezent. 
     Participare la Târgul Educaţional din Promenada Mall-aprilie 2013, din Tîrgu 
Mureş,  
      Membru al Comisiei de acordare a burselor Erasmus-aprilie 2013 
      Participarea la acţiunea voluntară de protejare a mediului înconjurător şi a 
apelor organizat de ,,Rotaraction”, în mai 2009, în cadrul căreia am ajutat la 
curaţarea copacilor şi a deşeurilor de pe malul râului Mureş, din apropierea 
complexului ,,Week-end” Tîrgu Mureş. 

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

       Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei, utilizarea computerului şi 
organizarea fişierelor, editarea avansată de texte Word, redactarea textelor potrivit 
normelor în viguare ( note de subsol, bibliografie, referinţe), editarea de calcul 
tabelar a aplicaţiei Excel, utilizarea formuleor şi a funcţiilor, prezentare PowerPoint. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

     Dansurile de societate şi pictura pe unghii. 

  

Alte competenţe şi aptitudini 
Sportive 

 
   Pasiuni 

     Am practicat balet, dansuri de societate, handbal, tae bo, fitness, jogging. 
 
 

       Sunt pasionată de călătorii, istorie, artă decorativă, dansuri, citit, jogging, modă. 

  

Permis de conducere 
 

     Da, categoria B 
 

  

Informaţii suplimentare 
                 (Burse) 

       Bursă de merit la specializarea ,,Istorie” pentru anul universitar 2013-2014 
     Bursă de studii la specializarea ,,Drept” pentru anul universitar 2012 – 2013, de 
la ,,Camera Executorilor Judecătoreşti” de pe lângă Curtea de Apel Tîrgu Mureş 
     Bursă de merit la specializarea ,,Istorie” pentru anul universitar 2012-2013 
     Bursă de studiu la specializarea ,,Istorie” pentru anul universitar 2011-2012 
             

  



4 
 

Anexe 
 
 

 
       2013- Certificat privind gradul de cunoaştere a limbii engleze, Universitatea  
,,Petru Maior” Tîrgu Mureş 
       2013- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări a cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti, secţiunea Istorie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea Petru 
Maior, Tîrgu Mureş 

    2012- Diplomă de participare la Sesiunea de comunicări a cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti, secţiunea Istorie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Universitatea Petru 
Maior, Tîrgu Mureş 
    2012- articolului ,,Aspecte ale civilizaţiei Maya”, din revista  Cercului de Istorie  
Antică, Arheologie şi artă ,,Historica Discipulis Hereditatem”, a Facultăţii de Ştiinţe 
şi Litere, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureş 
 

       2011-Certificat de absolvire a liceului Colegiul Naţional ,,Unirea” 
       2011- Certificat de competenţe lingvistice, Limba Engleză, nivel B2 

     2011- Certificat de competenţe digitale, utilizator experimentat 
      2011- Diplomă de participare la Olimpiada judeţeană de Istorie- Locul al II-lea 
     2011- Diplomă pentru rezultatele şcolare, clasa a XII-a- Premiul al III-lea 
     2010- Certificat profesional: manichiură-pedichiură, coafură-frizerie 
     2010- Diplomă de participare la Olimpiada judeţeană de Religie 
     2010- diplomă pentru rezultatele şcolare, clasa a XI-a-Menţiune 
     2009- Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului 
     2009-Diplomă pentru rezultatele şcolare, clasa a X-a-Premiul III 
     2009- Diplomă de participare la Olimpiada judeţeană de Religie- Menţiune 
     2008- Diplomă pentru rezultatele şcolare, clasa a IX-a-Menţiune 
     2008-  Diplomă de participare la consursul ,,Lumea romanică”, Colegiul 
Naţional ,,Unirea”, Târgu-Mureş- Menţiune 
     2008-Diplomă de participare la olimpiada judeţeană de Istorie- Menţiune 
 
 
      
 
 

 


