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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informa ii personale  

Nume / Prenume Ramona Adina Lupu 
Adres (e) Str. Fîntînilor, bl. C2, et. 4, ap. 17, Pucioasa, Dâmovi a, România 

Telefon(oane) 0724376256   
Fax(uri)  

E-mail(uri) ramonaadinalupu@yahoo.com; ramonaneacsa@gmail.com  
  

Na ionalitate(- i)  Român  
  

Data na terii 08.03.1978 
  

Sex Feminin 
  

Locul de munc  vizat / 
Domeniul ocupa ional 

 
Activitate didactic  în înv mântul universitar 

  

Experien a profesional   
  

Perioada 01.03.2005 – 2014 
Func ia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activit i i responsabilit i principale  
Numele i adresa angajatorului Universitatea „Valahia” din Târgovi te, bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, Dâmovi a 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate 
 

Perioada
Func ia sau postul ocupat

Activit i i responsabilit i principale
Numele i adresa angajatorului

Tipul activit ii sau sectorul de activitate 
 

Perioada
Func ia sau postul ocupat

Activit i i responsabilit i principale
Numele i adresa angajatorulu

i
Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

 
 

Activitate didactic  
 
17.02.2003 – 01.03.2005 
Preparator universitar 
 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te, bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, Dâmbovi a 
Activitate didactic  
 
1998-2011 
Traduc tor colaborator 
Traducere de car i i articole din i în limbile englez i francez  în domeniul socio-uman. 
RAO International Publishing Company, str. Turda 117-119 Bucure ti; Curtea Veche Publishing, Str. 
Aurel Vlaicu, nr. 35, Bucure ti; Ed. Paralela 45, Str. Fra ii Gole ti, nr. 128-130, Pite ti; Ed. Cetatea de 
Scaun, Târgovi te. 
Traducere 

  

Educa ie i formare  
  

Perioada 01.11.2005 – 2013 
Calificarea / diploma o inut  Doctor. Decembrie 2013, sus/inerea publica a tezei „Raporturile dintre domnie si biserica in Tara 

Romaneacsa de la Mircea cel Batran la Neagoe Basarab” 
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite 
Istorie 

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

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucuresti 
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Nivelul în clasificarea na ional  sau 
interna ional  

 
Perioada

Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt / 

furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea na ional  sau 

interna ional  
 

Perioada
Calificarea / diploma ob inut

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite

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

Nivelul în clasificarea na ional  sau 
interna ional  

Perioada
Calificarea / diploma ob inut

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite

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

Nivelul în clasificarea na ional  sau 
interna ional  

Perioada
Calificarea / diploma ob inut

Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite

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

Nivelul în clasificarea na ional  sau 
interna ional  

 
Perioada

Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt / 

furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea na ional  sau 

interna ional  
 

(rubric  facultativ , vezi instruc iunile) 
 
 
2012 - prezent 
licenta 
psihologie 
 
Universitatea „Transilvania” din Brasov, Facultatea de Psihologie si Stiintele Eucatiei 
 
 
 
 
2006-2008 
Master 
Management educa ional 
 
CREDIS Bucure ti, Universitatea Bucure ti 
 
 
 
Februarie – aprilie 2004 
Stagiu de cercetare  
Istorie medievala 
 
Universitate de Savoie, Laboratoire Langages, Litteratures, Societes 
 
 
 
2001-2002 
Master 
Istorie, Unitatea istoriei europene 
 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te, Facultatea de Stiinte Umaniste 
 
 
 
 
1997-2001 
Licen  
Istorie, arheologie 
 
Facultatea de tiin e Umaniste, Universitatea „Valahia” din Târgovi te 

  

Aptitudini i competen e 
personale 

 

  

Limba(i) matern (e) Român  
  

Limba(i) str in (e) cunoscut (e)  
Autoevaluare  În elegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversa ie 

Discurs oral Exprimare scris  

Limba  En F Bine  F Bine  F Bine  F Bine  F Bine 

Limba  Fr F Bine  F Bine  F Bine  F Bine  Bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin  Pentru Limbi Str ine 
  

Competen e i abilit i sociale Abilitatea de a socializa cu usurinta si de a comunica cu indivizi si grupuri, dobandita in cursul celor 10 
ani de activitate didactica si de colaborare cu colegi din universitate si de la alte universitati 
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Competen e i aptitudini 
organizatorice 

Desfasor cu usurinta si eficienta activitati organizatorice (de ex de secretariat), abilitate pe care am 
dobandit-o datorita implicarii in diferite activitati obligatorii ale catedrei – elaborarea de documente 
scolare, organizarea de examene de licenta, organizarea de concursuri de admitere etc. 

  

Competen e i aptitudini tehnice Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric  facultativ , vezi 
instruc iunile) 

  

Competen e i aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

atestat profesional de programator analist operator tehnic  de calcul; Word, Excel  

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere F r  permis 
  

Informa ii suplimentare Persoane de contact 
Maria Savu Cristescu, director Departament Stiintele Educatiei 0729697099 
Nadia Manea, expert BNR 0724209972 

  

Anexe Lista publica iilor 
 


