
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

    
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SALCA IULIA 

E-mail iulia.salca@unitbv.ro 
  

  

Profil și obiective - Profesionistă și creativă, cu expunere la diverse domenii de activitate și o bază academică 

solidă 

- Abilități de coordonare și lucru în echipă, capabilă să urmăresc problemele până la 
rezolvarea lor și orientare către rezultate 
- Dezvoltarea unei cariere într-un mediu profesionist, cu posibilități de avansare în funcție 
de performanțe 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Iulie 2018 - Ianuarie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Product Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Construirea de rețele internaționale de distribuție pentru diferiți producători de mobilă și 
corpuri de iluminat din zona de etichete albe și private care vizează lanțuri de retail 
specializate în vânzările Flash. 
- Luând în considerare toți liderii importanți ai pieței europene în vânzările de comerț 
electronic, am ajutat companiile partenere în plasarea produselor și în stabilirea contactului 
cu aceștia. 
- Având cunoștințe despre nevoile și gusturile clienților finali, am oferit îndrumări 
companiilor partenere în materie de aprovizionare. 
- Am pregătit datele de produs necesare pentru a asigura vânzări de succes, munca mea 
desfășurându-se exclusiv în limba engleză. 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Karibu Design, Str. Carierei nr. 160, Brașov, România 

Arhitectură / Design interior | Comerț / Retail 



 

                                                   Perioada 

                    Funcţia sau postul ocupat 

                Activităţi şi responsabilităţi 
                                            principale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Numele şi adresa angajatorului 

           Tipul activităţii sau sectorul de 
                                             activitate 

 Octombrie 2013 – Octombrie 2015 

 Optometrist 

- Îndeplinirea dorințelor si nevoilor clienților prin calitate superioară și găsirea soluțiilor 
adecvate în raport cu cerințele exigente ale clienților. 
- Informarea clienților despre dioptriile de care au nevoie, cât și despre noutățile din lumea 
opticii medicale prin asigurarea unui control optometric avansat și profesionist. 
- Adaptarea lentilelor de contact pentru noii clienți și train-uirea lor în folosirea corectă a 
acestora. 
- Oferirea diferitelor atestate medicale pentru companii și efectuarea testelor pentru permisul 
de conducere. 
- Realizarea target-ului lunar, atât individual cât și colectiv și analizarea rezultatelor 
vânzărilor împreună cu echipa. 
- Participarea la numeroase training-uri oferite de companie și de companiile partenere în 
materie de rame și ochelari de soare, lentile oftalmice sau lentile de contact, demonstrate 
prin diplome. 

  - Păstrarea datelor tuturor clienților în sisteme și programe computerizate avansate și 
  precise. 

 Al Jaber Optical Dubai – cel mai mare lanț de optici medicale din Emiratele Arabe Unite 

 Optică medicală 

  

Educaţie şi formare  
  

                                              Perioada 
          Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 

  Octombrie 2021 – prezent 
Doctorand în filologie 
Universitatea Transilvania din Brașov, Școala Doctorală Interdisciplinară, Facultatea de 
Litere, Domeniul Filologie 
 
 

  Octombrie 2018 – Iulie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Masterand în filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
                                                   Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 
                                             Perioada 
          Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
                                             Perioada 
          Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Litere, Domeniul Filologie, 
Specializarea Inovare Culturală 
 
 
Ianuarie 2019 – Mai 2019 
Radford University, Virginia, USA, Department of Humanities and Behavioral Sciences, 
Major in English Literature with Creative Writing 
 
- timp de un semestru am studiat la această universitate cu bursă Erasmus+ 
 
Octombrie 2015 – Iulie 2018 
Licențiat în studii culturale 
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Litere, Domeniul Studii Culturale, 
Specializarea Studii Americane 
 
 
Octombrie 2006 – Iulie 2010 
Inginer optometrist 
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Inginerie Mecanică, Domeniul Științe 
Inginerești Aplicate, Specializarea Optometrie 

 
  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)   Româna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba Spaniolă  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba Franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi generale Atenție la detalii, comunicare, creativitate, flexibilitate, gândire critică, perfecționism. 
  

  

Permis de conducere 
 

                                      Hobby-uri 

Categoria B 
 
Lectura, echitație, călătorii, înot, ciclism, pictura, muzica, yoga. 

 
 

 

Proiecte 
 

Perioada 

 Politici de negare - accesul la justiția socială 
 
 Iunie 2017 - Ianuarie 2018 
 
     Împreună cu un cadru universitar de la Universitatea Columbia din New York, am participat 
la un studiu etnografic privind comunitatea de romi din Ormeniș, Brașov, pe tema: Politici de 
negare - accesul la justiția socială. Am găsit acest proiect interesant încă de la început și a fost 
o mare plăcere să mă ocup de acesta și să-i ofer profesoarei mele o parte din materialul de 
cercetare de care avea nevoie pentru a scrie o carte. 
     Această cercetare s-a desfășurat în două etape și perioade de timp. Prima etapă a avut loc în 
vara anului 2017 și a inclus un set de 15 interviuri cu femei rome, pe tema: Accesul la sănătate 
și la asigurările de sănătate. A doua etapă a avut loc în iarna 2017-2018 și a inclus un set de 
11 interviuri cu femei și bărbați din comunitatea romă, de data aceasta pe un alt subiect: 
Sistemul de justiție Romani-Criss. 
     Scopul meu a fost să creez o bază de date care să cuprindă cercetările făcute în comunitatea 
romă din Ormeniș. A trebuit să selectez anumiți membri ai comunității pentru a-i intervieva 
față în față. Am făcut observații etnografice și am reflectat asupra rolului meu de cercetător în 
comunitate. După aceasta, am tradus în engleză interviurile și le-am transcris, creând astfel o 
bază de date în Excel. Ca urmare a acestor activități, am învățat cum să implementez un proiect 
de cercetare, m-am familiarizat cu diferitele părți ale desfășurării unei activități pe teren și am 
învățat despre comunitatea pe care am studiat-o. 
     În martie 2019 am ținut un discurs studenților de la Universitatea Columbia din New York 
pe această temă, fiind invitata cadrului universitar cu care am colaborat la acest proiect 
etnografic. 

  



 

Traininguri 
 

Perioada 
 
                                                     
                                          
 
                                        

                                         

Voluntariat 
                                          
                                         Perioada 
 

 Traininguri interne Board of European Students of Technology 
 
 Mai 2008 - Mai 2010 
 
 Comunicare, abilități de prezentare, medierea conflictelor, graphic design, managementul 
timpului, managementul de proiect, strategii de marketing, strângere de fonduri, negociere și 
persuasiune. 

 

 Board of European Students of Technology (BEST) 
 
 Octombrie 2007 - Mai 2010 
 Membru activ 2007 - 2010, Alumni 2010 – present 
 
 - Am organizat evenimente anuale pentru studenți precum: Job Shop, Best Film Festival, Best 
Engineering Competition, Summer Courses - în colaborare cu Universitatea Transilvania și cu 
sponsorii noștri. 
 - Am ajutat în coordonarea evenimentelor, stabilirea întâlnirilor între studenți și companii sau 
universitate, prezentări și vizite de companii, strângeri de fonduri și publicitate. 
 - Am obținut aprobările necesare din partea instituțiilor și am monitorizat participarea 
membrilor BEST. 
 Coordonator 
 - Am planificat și coordonat un amplu eveniment regional, cu o rată de participare de peste 50 
de persoane. 
 Organizator 
 - Am recrutat noi membrii pentru asociație si le-am furnizat documente și informații necesare. 
 - Am susținut discursuri cu scopul de a promova organizația, la fiecare început de an 
universitar. 
 - Am organizat evenimente diverse pentru strângeri de fonduri și am căutat noi parteneri și 
sponsori pentru susținerea financiară a evenimentelor asociației. 

  

Publicații 
 

Perioada 

 
 
Aprilie 2020, Brașov 
 
- Conferința internațională de studii culturale, sociale și ecologice: Appalachian/Carpathian 
International Conference – Making Place: Transitional and Post-Industrial Development In 
Mountain Communities (organizată în Octombrie 2019) 
 
Eseu publicat în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IV Philology and 
Cultural Studies pe tema: The Impact of Mountaintop Removal Surface Coal Mining on 
Appalachian Communities, ce poate fi accesat aici  
http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IV/Contents_IV_SI.html 
 
Ianuarie 2020, Brașov 
 
- Revista Astra. Literatură, arte şi idei 
 
Rubrica de studii culturale, articol pe tema: Planeta Petrila - Capitala culturală a Văii 
Jiului, ce poate fi accesat aici   
http://www.revista-astra.ro/literatura/files/2020/05/16-Iulia-Salca-Studii-culturale.pdf 
 

 

http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IV/Contents_IV_SI.html
http://www.revista-astra.ro/literatura/files/2020/05/16-Iulia-Salca-Studii-culturale.pdf

