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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Balogh Natalia Monica 

Adresă(e) Str. Anatole France, nr.18, bl. Corp B, ap.2, Cluj-Napoca, Romania 

Telefon(oane) 0040264431361 Mobil:  

Fax(uri) 0040264431361 

E-mail(uri) natalianegrea@yahoo.com, natalia@fspac.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 24.11.1975 
  

Sex Feminin 
natal  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare si cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

  
  

Perioada Iunie 2009-Septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare si cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

  

Perioada Aprilie 2003-Iunie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Referent I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate ID 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

  

Perioada Martie 2001-Martie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Expert programe de pregatire 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare programe pregatire functionari publici 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2004-septembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor 

  

Perioada Octombrie 2002-Iulie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul dezvoltarii afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada Octombrie 1999-Iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administrarea si gestionarea colectivitatilor locale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Paris XII Val de Marne 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada Octombrie 1995-Iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Functionar superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administratie Publica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenta 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleza  bine  bine  bine  bine 

Limba   franceza  bine  bine  bine  bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare si de lucru in echipa dobandite pe parcursul experientei de predare 
  

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

Coordonarea programului de master în Ştiinţe Administrative organizat de către Facultatea de Ştiinţe 
Politice şi Administrative, Catedra de Administraţie Publică pentru funcţionarii publici de conducere şi de 
execuţie angajaţi în instituţii ale administraţiei publice locale din regiunea de nord-vest 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

SPSS, Excel 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


