
  

  
 

  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MĂRIEŞ LEŞ GABRIELA ANA MARIA 

Adresa(e) Hortensiei 5 ap. 4, Baia Mare, Maramures 

Telefon(-oane) 0262 226256 Mobil: 0745 819674  

E-mail(uri) mariesles@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) română 
  

Data naşterii 22 ianuarie 1975 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj Napoca 

  Învăţământ universitar  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Decembrie 2009 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector doctor   

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predarea cursurilor de limba engleză la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sportivă a Universităţii „Bogdan Vodă”din Baia Mare 
Predarea cursului şi a seminarului de pedagogie si psihopedagogie adresat studenţilor din anul I si II 
din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sportivă 
Organizarea sesiunii de comunicări studenţeşti 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada  2007 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector doctorand  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predarea cursurilor de limba engleză la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sportivă a Universităţii „Bogdan Vodă”din Baia Mare 
Începând cu anul universitar 2009 – 2010 predau cursul şi seminarul de pedagogie adresat studenţilor 
din anul I ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sportivă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 2001 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular, iar din 2003 doctorand 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predarea cursurilor de limba engleză la Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice şi la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sportivă a Universităţii „Bogdan Vodă”din Baia Mare 
- Organizarea pregătirii studenţilor în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1999 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predarea cursurilor de limba engleză la Facultatea de Ştiinţe Economice şi la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sportivă a Universităţii „Bogdan Vodă”din Baia Mare 
- Organizarea pregătirii studenţilor în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică  
- organizarea sesiunii de comunicări a studenţilor din cadrul facultăţilor universităţii noastre 



Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” 
Str. Universităţii 23A, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 1997 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor debutant titular 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Predarea orelor de limbă engleză şi organizarea cercului de engleză din şcoală 
Pregătirea şi conducerea revistei şcolare  

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar „Spiru Haret”, str. Garibaldi nr. 2, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Alte activităţi   

Perioada 2007 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Agent turism 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - pregătirea ofertelor speciale, şi nu numai, ale agenţiei, precum şi rezervarea solicitărilor clienţilor, 
fie directe, fie sosite pe e-mail 

- întocmirea actelor turiştilor şi a asigurărilor obligatorii şi a celor storno 
- actualizarea permanentă a site-ului agenţiei 
- asigurarea ofertelor speciale de Crăciun sau sejur exclusiv pe pensiunile maramureşene 
- selectarea pensiunilor din Maramureş şi întocmirea ofertelor speciale în colaborare cu 

respectivele pensiuni 

Numele şi adresa angajatorului SC DCR STILE SRL, str. Griviţei nr.50, Baia Mare 
Agenţia de turism STYLE TRAVEL, str. Olteniei nr. 4, Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator , cod COR 241205 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pedagogie, didactică, metode de predare şi evaluare în educaţia adulţilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EDUCONS S.R.L. Baia Mare 

Perioada 2003 – 2009 Şcoala Doctorală 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Literatura sud-americană, cultura şi civilizaţia precolumbiană, literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, domeniul fundamental ştiinţe umaniste, profilul 
Filologie – Literatură comparată 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 2006 - 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management în administraţie, managementul resurselor umane, management în asigurări, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

master în cadrul Universităţii „Bogdan Vodă” Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe Economice, profil 
Management în administraţie, instituţii de credit şi societăţi comerciale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2006 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management, contabilitate, burse, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Bogdan Vodă” Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe Economice, profil Management 



Perioada 31 august – 11 septembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Participare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba şi literatura engleză, cultură şi civilizaţie britanică, metodică şi didactică de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul  Britanic din Bucureşti 

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, literatura universală, literatură nord-americană, 
pedagogie, psihologie şcolară, metodică şi didactică, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, secţia Limba şi Literatura Română – 
Limba şi Literatura Engleză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1989 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Disciplinele obligatorii din curriculum-ul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, secţia Limbi străine intensiv: engleză -  franceză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba Franceză   B1  B1  A2  A2  A2 

Limba Spaniolă   B1  B1  A2  A2  A1 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea unor tabere pentru elevi şcolari şi preşcolari în cadrul Grupului Şcolar „Spiru Haret” din 
Baia Mare în anul 1998. Taberele au avut caracter instructiv, fiind concentrate pe dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare şi socializare a copiilor, precum şi de dobândire şi aprofundare a noţiunilor 
de limbă engleză.  
Organizarea cercului de limba engleză în cadrul Grupului Şcolar „Spiru Haret”, precum şi participarea 
la organizarea sesiunilor de comunicări studenţeşti din cadrul Universităţii „Bogdan Vodă” 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Operare PC - foarte bună, navigare Internet, utilizare programe Word, Excel, PowerPoint  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Cunoştinţe pian şi canto, fiind absolventă a Şcolii de muzică nr. 20 din Baia Mare, profil - pian 
  

Permis(e) de conducere Categoria B obţinut în anul 1993 
  

 


