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Numele şi prenumele 

  Horubeţ Mircea 

Numele avut  la naştere 
 Horobeţ 

Adresa 
 

Str. Cornişa I, bl.34, sc.A, et.7, ap.29, Bacãu, România  

Telefon 
 

0749 246629 

Adresa electronică  mhorubet@yahoo.com 

Adresă loc de muncă   Calea Mărăşeşti, 157, Bacău, 600115, România 

Telefon/Fax    0234/588884 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  29.03.1955 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

• Perioada (de la – până la)  

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 

• Perioada (de la – până la)  

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 

• Perioada (de la – până la)  

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul sau sectorul de activitate 

 1999 până in prezent 

 Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157 

 Didactic 

 Preparator universitar (1999 – 2001); asistent universitar (2001-prezent) 

 Predarea limbii engleze in cadrul unor programe de studiu din domeniul 

filologic şi nefilologic.  

 

1998-1999 

 Scoala nr.20, Bacău 

 Didactic 

 Profesor de limba engleză 

 Predare limba engleză la clasele V-VIII; diriginte; lider de sindicat  

 

 

 

1977-1998 

 UM 02015, Bacău 

 Ofiţer în MapN 

 

   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

 

Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

 

Perioada (de la-până la) 

 2003 – 2010 

 Universitatea “Al.I. Cuza”, din Iaşi” 

 

 Diploma de doctor  in filologie 

 

 

 

1991-1995 

 Universitatea “Dimitrie Cantemir”, Iaşi, Filiala Bacău; licenţa sustinută la 

Universitatea din Bucureşti 

 Licenţiat în Filologie 

 

 

 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

mailto:mhorubet@yahoo.com
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• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

 

1981-1985 

 Institutul de subingineri, Bacău 

 

 Diplomă de subinginer, specializarea TCM 

 

 

1974-1977 

 Şcoala de ofiţeri “Mihai Viteazul” 

 

 Diplomă de ofiţer activ în cadrul MapN 

 

 

1970-1974 

 Liceul militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung-Moldovenesc 

 

 Diplomă de bacalaureat 

                                               

  

LIMBA MATERNĂ  Română 

     
   

  FRANCEZA               ENGLEZA                              RUSĂ 
• Citit  C1                                        C2                                  A1                    

• Scris  A2                                        C2                                  A1 

Exprimare orală  A2                                       C2                                  A1 

 

APTITUDINI  ŞI 

COMPETENŢE  SOCIALE 
 

 Sociabil ; capacitate de comunicare şi persuadare foarte bună; tolerant; adaptabil; apt 

pentru lucru în echipă. 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Capacitate bună de conducere şi organizare 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 
 

 Capacitate de organizare şi conducere a activităţii unor compartimente tehnice 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE ARTISTICE 

 Normale 

 

PERMIS DE CONDUCERE  B, C 

 

 

   

   

 

Data completării: 10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE LIMBI 

 


