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Curriculum vitae  
Europass  

 
Informa ii personale  

Nume / Prenume BOTEZ NICOLETA 
  

Telefon(oane) +40234562600 Mobil: 0732 402480 
Fax +40234516448 

E-mail(uri) nicoleta.botez@ugb.ro; nicoletabotez@yahoo.com; 
Na ionalitate Român  
Data na terii 26.07.1960 

Sex Feminin 
  

Experien a profesional   

Perioada 1 octombrie 2001 – pân  în prezent 
Func ia sau postul ocupat Lector universitar 

Activit i i responsabilit i 
principale Titular de curs la disciplinele: Limba englez ; Limba francez  

Numele i adresa angajatorului Universitatea ”George Bacovia” din Bac u, str. Pictor Aman, nr. 96, cod po tal 600164 
Tipul activit ii sau sectorul de 

activitate Educa ie / înv mânt superior 

Perioada 1 septembrie 1990 – 1 octombrie  2001 
Func ia sau postul ocupat Profesor titular 

Activit i i responsabilit i 
principale Activitate de predare, evaluare i îndrumare, disciplina Limba englez  

Numele i adresa angajatorului coala ,,Ion Luca”, Bac u 
Tipul activit ii sau sectorul de 

activitate Educa ie / înv mânt gimnazial 

Perioada 1 septembrie 1987 – 31 august 1990 
Func ia sau postul ocupat Profesor titular 

Activit i i responsabilit i 
principale Activitate de predare, evaluare i îndrumare, disciplina Limba englez  - francez  

Numele i adresa angajatorului coala Recea – Horge ti, Bac u 
Tipul activit ii sau sectorul de 

activitate 
Educa ie / înv mânt gimnazial 

Perioada 1 septembrie 1984 – 31 august 1987 
Func ia sau postul ocupat Profesor titular 

Activit i i responsabilit i 
principale Activitate de predare, evaluare i îndrumare, disciplina Limba englez  

Numele i adresa angajatorului coala Horge ti, Bac u 
Tipul activit ii sau sectorul de 

activitate Educa ie / înv mânt gimnazial 
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Educa ie i formare  
Perioada 20 octombrie 2004 - prezent 

Calificarea / diploma ob inut  Doctorand 
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite „Rolul terminologiei din domeniul turismului în dinamica limbii franceze contemporane” 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de Filologie Francez  

Perioada 2010 
Calificarea / diploma ob inut  Certificat de Formator, 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite Cod COR 241205 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare S.C. INFOPROB S.R.L., Bac u 

Perioada 2007 – 2010 
Calificarea / diploma ob inut  Licen iat  

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite tiin e economice 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare 

Universitatea „George Bacovia” din Bac u, Facultatea de Economia i Administrarea 
Afacerilor, Specializarea Management 

Perioada 2006 
Calificarea / diploma ob inut  Certificate for Teachers of Business English 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite English for Business - Level 2 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare 

London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCI), International 
Qualifications 

Perioada 2005 - 2007 
Calificarea / diploma ob inut  Diplom  de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite Management în afaceri 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare Universitatea "George Bacovia" Bac u 

Perioada 2005 
Calificarea / diploma ob inut  Permisul European de Conducere a Computerului – ECDL Certificate, RO 007714, 14 iunie 

2005 
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite Programa ECDL / Syllabus version 4.0 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare 

ECDL ROMANIA S.A. 

Perioada 2003 – 2005 
Calificarea / diploma ob inut  Diplom  de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite tiin ele comunic rii i ale limbajului 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare Universitatea din Bac u, Facultatea de Litere 

Perioada 2004 
Calificarea / diploma ob inut  Interpret i traduc tor 

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite Autoriza ie nr. 12062-20 iulie 2004 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare 

Ministerul Justi iei, Direc ia Publicitate Mobiliar , Imobiliar i Notari publici, România 
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Perioada 1980 – 1984 
Calificarea / diploma ob inut  Diplom  de licen  

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite Englez  – Francez  

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt / furnizorului de formare Institutul de Inv mânt Tehnic i Pedagogic, Bac u, sec ia Englez -Francez  

  
Perioada 1975 – 1979 

Calificarea / diploma ob inut  Diplom  de Bacalaureat 
Numele i tipul institu iei de 

înv mânt / furnizorului de formare Liceul teoretic ,,Vasile Alecsandri’’, str. Vasile Alecsandri nr.37, Bac u 

  
Aptitudini i competen e 

personale 
 

 
 

Limba matern  Român  
 

 

Limba  str in  cunoscut  Englez , Francez  
Autoevaluare  În elegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversa ie 

Discurs oral Exprimare scris  

Limba englez   
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experienta 

medie 
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Limba francez   C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

 
 

Competen e i abilit i sociale Dobândite din experien a social i la locul de munc  
  

Competen e i aptitudini 
organizatorice 

- bune abilita i de comunicare; 
- receptivitate fa  de tot ceea ce este nou în domeniu; 
- voluntarism; 
- spirit organizatoric; 
- spirit de inia iativ ; 
- capacitate de munc  îndelungat ; 
- capacitate de  lucru în condi ii de stres i sub presiunea termenilor limit ; 
- abilit i tehnice: operare PC, MS Office, navigare internet si intranet; 
- limbi str ine: englez , francez  (nivel avansat- citit,scris i vorbit); limba german  

(nivel mediu- citit, scris); 
 

 

Competen e i aptitudini de utilizare 
a calculatorului operare PC, MS Office, navigare Internet i Intranet; 

 
 

Permis de conducere Categoria B 
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Informa ii suplimentare 1990 – 1995 – traduc tor- interpret, programul “Villages Roumains”, Asocia ia  
Horge ti – Saint-Barthelemy d’Anjou; 
1997 – 2000 – responsabil comisie metodic  
1998 – 2000 – director adjunct, coala „Ion Luca” Bac u; 
2000 – 2001 -  director, coala „Ion Luca”, Bacau; 
2006 – prezent – coordonator centru teritorial Bac u de preg tire i examinare  
LCCI (London Chamber of Commerce and Industry – English for business, level 2); 
2007 - prezent - coordonator Erasmus, Universitatea "George Bacovia", Bac u; 
2007 – prezent – Liderul sindicatului  „Academica 2004”, Universitatea „George Bacovia”,  
Bac u 

  
Referate i comunic ri:   - lucrare tiin ific  pentru acordarea gradului didactic I, “Approach To Testing  

Grammar and Vocabulary” îndrum tor  tiin ific: conferen iar C lina Gog lniceanu,  
Universitatea “Al. I. Cuza , Ia i (2000); 
   - “English for specific purposes”  
   - “Approach to metaphor”; 
   - “Comunicarea la nivelul discursului didactic”; 
   - “Jurnalistul in Romania post comunist ”; 
   - ,,Tehnici de predare a limbii engleze pentru domeniul de afaceri i administra ie public "; 
   -,,Terminologia ca tiin  interdisciplinar i dinamica lingvistic " ; 
   - ,,Dinamica terminologiei turistice în limba francez  contemporan " ; 
   -  ,,Limba englez  pentru domeniul de afaceri i impactul ei asupra mediului de  
afaceri" 
   -,, Le rôle de la socio -terminologie dans la dynamique de la terminologie touristique dans le 
français contemporain’’. (2008); 
  - ’’The importance of English for business syllabus in creating a global business culture” 
(2008); 
  - ,,La transdisciplinarité et son rôle dans la dynamique de la terminologie  touristique dans le 
français contemporain’’ (2008) ; 
  - “The tourism terminology and its relevant role within the contemporary French language 
dynamics” (2009); 
  - ,,Abordari ale dinamicii limbii franceze contemporane din perspectiva terminilogiei turistic”    
(2009); 
- ,,Aspecte ale dinamicii terminologiei turismului îm limba francaz  contemporan ” (2009) 
   - “Education for sustainable development”(2011) 
- “Quality Based Education and the Stakeholders’ Expectations” (2013) 

 
i publicate:    English for students of economics - Editura Moldavia, Bac u 2006;   

                              Engleza pentru economi ti - Editura Tehnopress, Iasi, 2008; 
                              English for Economic and Administrative Purposes, Editura PIM, Ia i 2012 

 
 
10 ianuarie 2014 


