
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Socol Ionelia-Roxana 
Adresă(e) Str. Martir Ioan Stanciu, Nr. 7, Bl. C6, Sc. A, Ap. 18, Timișoara, jud. Timiș, România, cod. 300719 

Telefon(oane)  Mobil: (+40) 721 923 404 
  

E-mail(uri) onutz82@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06.09.1982 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Traducător/Revizor 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada noiembrie 2003-aprilie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Traducător si revizor limba germană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Traducerea de texte din/în limba germană 
revizuire texte în limba germană (în special texte de lege si hotărâri ale instanțelor din Germania, 
romane) 
asigurare controlul calității pentru textele din limba germană 
organizare echipe de tehnoredactori 
managementul echipei de tehnoredactori 
realizarea rapoartelor de calitate 
conversie xml  
validare xml 

Numele şi adresa angajatorului SC Datagroup Int. SRL, Timișoara, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate servicii de back office, XML publishing, Software development, administrare web și hosting 

  
Perioada aprilie 2013-februarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Traducător si revizor limba germană 
Activităţi şi responsabilităţi principale Traducerea de texte din/în limba germană 

revizuire texte în limba germană (în special texte de lege si hotărâri ale instanțelor din Germania, 
romane) 
asigurare controlul calității pentru textele din limba germană 
realizarea rapoartelor de calitate 
conversie xml  
validare xml 



Numele şi adresa angajatorului SC Arhebis Digital Systems SRL, Timisoara, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate servicii de back office si XML publishing 

  
Perioada februarie 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat traducător și revizor limba engleză și germană 
Activităţi şi responsabilităţi principale Traducerea de texte din/în limba engleză și germană 

revizuire texte în limba română (în special texte de natura economică, rapoarte și prospecte) 
asigurare controlul calității pentru texte în limba română 
realizarea rapoartelor de calitate 

Numele şi adresa angajatorului diferite agenții naționale și internaționale de traduceri 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate traduceri 
  

Educaţie şi formare  

Perioada ianuarie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Traducător si interpret autorizat de Ministerul de Justiție din România pentru limbile 

Engleză/Germană, autorizație nr. 28162 
  

Perioada 2001-2005 
Calificarea / diploma obţinută Licențiat in Filologie 

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba si Literatura Engleză-Limba si Literatura Germană - Modul Traductologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Timișoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

 

  

Perioada 1996-2000 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbi moderne (limba română, limba engleză, limba germană și limba rusă) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Gheorghe Țițeica, Secția Limbi moderne, Drobeta Turnu-Severin, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleza C2  C2  C2  C1  C2 

Limba  Germana B2  C2  B2  B1  C2 

Limba  Franceza B1  B2  B2  B1  B1 

Limba  Rusa A1  A2  A1  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale fire organizată, sociabilă, rezistentă la stres 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

noiembrie 2006 - training  - Comportament managerial și conducerea echipei, Qalta Solutions SRL, 
Timișoara, România 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Micorosoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point), Duden Korrektor, Corrigo,  Abby 
FineReader, Omnipage, Oxygen XML, Notepad++, Indesign, SDL Trados 2007 

  

Permis(e) de conducere categoria B, 2006 
  

 


