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CURRICULUM VITAE 
 

 
                                                                         

Prenume:                    ALINA-ROXANA                         
 Nume:                         ZAMFIRA 
                                                                            
                 
Data naşterii:              20 ianuarie 1981       
Locul naşterii:  Balş, jud. Olt                                  
Starea civilă:               necăsătorită           
                               
Adresa                          Craiova, jud. Dolj. 
E-mail:                        roxanazamfira@yahoo.com 
 
 
OcupaŃia: Asistent universitar drd., titulară în cadrul Departamentului de Limbi Străine 

Aplicate – predau limbile engleză şi franceză şi limbaje 
specializate studenŃilor facultăŃilor nefilologice de la Universitatea din Craiova. 
În prezent, predau engleza la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică. 

 
Studii universitare: 
 - Absolventă a FacultăŃii de Litere a UniversităŃii din Craiova, secŃia Engleză-
Franceză, promoŃia 2003.  

- Pe durata întregului an universitar 2001-2002 (anul III de studii), am fost bursieră 
Socrates în FranŃa, la Universitatea din Avignon, specializarea limba şi literatura engleză, 
limba şi literatura franceză. 
 - Absolventă a FacultăŃii de Limbi şi Literaturi Străine a UniversităŃii din Bucureşti, 
secŃia Master Studii Americane, promoŃia 2006. 
 - Începând cu octombrie 2007, sunt înscrisă la doctorat la Universitatea din Craiova, 
specializarea limba engleză, cu tema “Textual and Linguistic Features of Advertising 
Discourse” – conducător ştiinŃific Prof. univ. dr. Ioana Murar. 
 
Activitate didactică: 
2003-2004:          Cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Limbi Străine 
                            Aplicate, Universitatea din Craiova.  
2004-2008:          Preparator universitar (titulară pe post începând cu 1 octombrie 2004) în 
                            cadrul Departamentului de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din 
                            Craiova. 
1 martie 2008-     Asistent universitar în cadrul Departamentului de Limbi Srăine Aplicate 
prezent:             
 
          ■ 11 articole în domeniul literaturii şi limbii engleze publicate în Analele UniversităŃii 
din Craiova şi susŃinute în cadrul unor sesiuni ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 
 
          ■ Am predat limbile engleză şi franceză la urmatoarele facultăŃi: 
             * Facultatea de Economie şi AdministraŃia Afacerilor – limba engleză; 
                                                                                                   – limba franceză; 
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             * Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport – limba engleză; 
             * Facultatea de Agronomie – limba engleză; 
  * Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică – limba engleză; 
  * Facultatea de Geografie – limba engleză. 
 
 
 
ExperienŃă de lucru în afara universităŃii  pe baza unor contracte de colaborare: 
 
 Interpret: 

- 1 – 7 mai 1999 şi 15-21 iulie 2000: traducere consecutivă din engleză în română şi 
din română în engleză pentru pastorii unei misiuni baptiste din SUA la Balş, jud. 
Olt. 

- Halcrow Romania, Bucureşti (o companie multinaŃională britanică, este 
specializată în furnizarea de servicii de planificare, design şi management al 
dezvoltării infrastructurii la nivel mondial). 
18 – 19 iulie 2005: traducere simultană din engleză în română şi din română în 
engleză însoŃindu-l pe reprezentantul companiei Halcrow la Craiova, Rîmnicu-
Vîlcea şi Piteşti. 

- CINOP (consorŃiu internaŃional, organizaŃie de consultanŃă şi centru de expertiză 
pentru inovaŃia educaŃiei şi calificării vocaŃionale şi a educaŃiei continue şi pentru 
adulŃi în Olanda). 
23 – 25 mai 2007 şi 27- 30 iunie 2007: traducere simultană din engleză în română 
şi din română în engleză pentru experŃii consorŃiului, la sesiuni de training la 
Sinaia, în cadrul unui proiect PHARE. 

- JTI International, Bucureşti (fabrică de Ńigări). 
2 – 20 iulie 2007: traducere simultană din franceză în română şi din română în 
franceză. 

 
 Profesoară/trainer de limba engleză: 

- Doljchim S.A., Craiova (combinat chimic). 
20 decembrie 2004 – 25 aprilie 2005: Am predat gramatica engleză şi limbaj 
specializat (nivel avansat) directorilor şi şefilor de servicii ai companiei. 

- Bell Bucharest (filial ă a unei companii internaŃionale care este specializată în 
furnizarea de cursuri de limbi străine pentru adulŃi). 
13 mai 2008 – 11 noiembrie 2008: Am predat limba engleză unui director al 
companiei S.C. Petrom S.A. Craiova 

 
 
Programe de calculator cunoscute: 
   - Microsoft Word; 
   - Microsoft Excel; 
   - Microsoft PowerPoint. 
 
Permis de conducere: categoria B. 
 
Hobbyuri: cititul, filmele, muzica, artele plastice, călătoriile. 


