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  CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
  

Nume şi prenume LUPU ELENA 
Adresa Ploieşti, STR.Tarcăului , Nr. 40 
Telefon +40-0722718827 
E-mail lupu_lln@yahoo.com 

Naţionalitate română  
Data şi locul naşterii 21.01.1962, Poienarii Burchi, Prahova, ROMANIA 

  
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

  
Perioada 1999 – până în prezent  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Petrol-Gaze’’ din Ploieşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie Fizică şi sport, Metodica predarii educatiei fizice si 

psihomotorii/Pedagogie I /Pedagogie II 
Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar doctor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Lucrări practice, predare cursuri, conducere-coordonare lucrări de licenţă/lucrari 
grade didactice, proiecte,  
activitate de cercetare 

  
Perioada 1999-1998  

 
Numele şi adresa angajatorului „Liceul Nr. l Spiru Haret” Ploieşti. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Lecţii de educaţie fizică şi sport 
  

Perioada 1998 – 1997 
Numele şi adresa angajatorului „Liceul I.L.Caragiale” Ploieşti,/ 

Liceul „Alexandru Ioan Cuza,, 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Educaţie fizică şi sport 

  
Perioada 1997 – 1996 

Numele şi adresa angajatorului titular la „Liceul Grup Şcolar Construcţii Maşini”Câmpina 
detaşat la Liceul I.L.Caragiale” Ploieşti, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Educaţie fizică şi sport 
  

Perioada 1996 – 1995 
Numele şi adresa angajatorului „Liceul I.L.Caragiale” Ploieşti,   
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Educaţie fizică şi sport 
  

Perioada 1996 – 1995 
Numele şi adresa angajatorului „Liceul I.L.Caragiale” Ploieşti, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Educaţie fizică şi sport 
Perioada 1995 – 1994 

 
Numele şi adresa angajatorului „Liceul „Economic Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică şi sport 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Educaţie fizică şi sport 
 

Perioada 
 
1994 – 1993 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 

Perioada 

Şcoala Generala Nr. 15 Ploieşti 
Educaţie fizică şi sport 
Profesor 
Educaţie fizică şi sport 
 
 
1984 -1989 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Mecanică Plopeni 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectia pirotehnie 

Funcţia sau postul ocupat Pirotehnist 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Sport de performantă la echipa  divizioanară,,Metalul Plopeni 

  
Manifestări ştiinţifice  am publicat peste 86 de articole ştiinţifice publicate în Conferinţe, 

Congrese, Internaţionale şi Naţionale în ţara şi străinătate(Harvard- 
International Journal of Arts & Sciences,Antalya- ScienceDirect, Scopus 
and Thomson Reuters,Corfu-7th WSEAS International Conference on 
engineering education (Education '10)etc.Din aceste articole unele sunt 
indexate ISI Web of Science,altele sunt BDI sau sunt pulicate in Buletine 
Stiintifico-Metodic - IndexCopernicus™ - Journals Master Lis sau în buletine 
categoria B+/B). H-Index 3 

 am publicat peste 20 articole în volumele conferinţelor internaţionale 
(indexateISI Web of Science) 

 am participat la realizarea a 2 proiecte cu AISEC-GREEN LIFE 
 la  Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de 
intervenţie 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”.Titlul 
proiectului: “Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru 
utilizarea sistemului e-learning”Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64273 
Beneficiar: Universitatea din PetroşaniPartener 1: Universitatea Petrol-Gaze 
din PloieștiPartener national 2: S.C. Euro Jobs S.R.L., PetroșaniPartener 
national 3: S.C. Memory S.R.L., Hunedoara 

 la Proiectul cu titlul: O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu 
disabilitati. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013.Axa prioritara 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piaţa 
muncii”.Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii 
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timpurii a scolii”.Titlul proiectului: “O şansa in educaţie pentru preşcolari si 
elevi cu disabilitaţi”.Numărul de identificare al contractului: 
POSDRU/23/2.2/G/33893 

 Participant la programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul 
proiectului ,, Doctoratul în Şcoli de Excelenţă - Evaluarea calităţii cercetării 
în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, Proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial.Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Ploieşti, 10-11 
Decembrie 2009.  

 Preşedinte de secţiune şi Membru în comitetul ştinţific al conferinţelor 
internaţionale (indexateISI Web of Science) :WCPCG; WCES; ICEEPSY; 
IcSEP 

 Editor Jurnal ISI: The European Proceedings of Social & Behavioural 

Sciences EpSBS, Volume XXIV, Pages 1- 91 (12 June 2017)   

e-ISSN: 2357-1330  
 

  
Publicaţii  Autor unic la 3 cărţi destinate pregătirii studenţilor şi specialiştilor 

 
  

  
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
  

Perioada 1989– 1993  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 

care s-a realizat formarea profesională 
ANEFS BUCUREŞTI 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport 
Tipul calificării/diploma obţinută Profesor 

 
Perioada 

 
2001-2006  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 
care s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
 

Perioada 

Academia Naţională  de Educaţie Fizică şi Sport - BUCUREŞTI  
Stagiul de pregatire doctorat,şi susţinere-Teza de doctorat-Realizarea 
obiectivelor codnitive şi afective  în activitatea de educaţie fizică cu studenţii-, 
Academia Naţională  de Educaţie Fizică şi Sport - BUCUREŞTI , 22. iunie.2007 
Doctor in Educaţie fizică şi sport 
 
2007  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 
care s-a realizat formarea profesională 

UPG 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale – Managementul Sistemelor Economice, Turistice şi Administrative 
Tipul calificării/diploma obţinută Masterat 

 
Perioada 2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 
care s-a realizat formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Perioada 

Universitatea ,,Petrol Gaze’’ 
-Litere Stiinţe, Ştiinţele Educaţiei,Pedagogie 
-Profesor 
 
 
2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ prin 
care s-a realizat formarea profesională 

INFO EDUCAŢIA -IAŞI 
Formator de formator- atestat-cod COR-241205 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Formator de formator 
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Tipul calificării/diploma obţinută Competenţe profesionale dobândite: 
-Pregătire formatori 
-Realizarea activităţilor de formare 
-Aplicare metode şi tehnici de formare 
-Marketing-ul formării 
-Proiectarea programelor de formare 
-Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 
-Evaluarea Revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de 
formare  

  
 

                                          Limba maternă 
 
Română  

  
Limbi străine cunoscute Engleza / Franceza/Italiana 

  
Abilitatea de a citi Foarte bine / Foarte bine/Bine 

Abilitatea de a scrie Foarte bine / Foarte bine/Bine 
Abilitatea de a vorbi Foarte bine / Foarte bine/Bine 

  
  

Aptitudini şi competenţe sociale  

 Participare si/sau conducere in cadrul sesiuninilor de comunicări internaţionale 

în calitate de - Session Chairs(IJAS-Harvard,WCPCG-Antalya, ICEEPSY) 
 Indrumarea in competitiile universitare a echipei reprezentative de sah 

  
Aptitudini şi competenţe organizatorice  

 Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de 
preparator, asistent, lector;  

 Membru  în comisiile  pentru examenul de admitere în învăţământul 
superior;  

 Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România. 

 Presedinte centru de evaluare bacalaureat  ,,Grigore Moisil,,-Buzău 

 Preşedinte de secţiune şi moderator la manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale cotate ISI 

 Membru în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale cotate ISI 

 Secretar în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale 

 Membru: Publons: 

 Reviewer: Publons; International Conference On Education; World 
Conference on Educational Sciences(WCES);SPG; APE; SCOPUS; 
African Educational Research Journal(AERJ) 

 Membru în comitetul stiintific al manifestărilor ştiinţifice internaţionale 
cotate ISI 

 Edittor  Jurnal ISI. 
 

 
 

  
Aptitudini şi competenţe profesionale/ 

tehnice 
Educaţie Fizică şi sport, Metodica predarii educatiei fizice si psihomotorii, 
Pedagogie I, Pedagogie II, Psihologia Educatiei, dotarea tehnico-materială a 
sălilor de sport, terenurilor, achiziţionând aparatură şi materiale performante în 
scopul atragerii studenţilor către mişcare.   
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Referent-Editura Universităţii Petrol Gaze-Editură recunoscută CNCSIS 

 Ghid naţional/internaţinal – organizator de activităţi externe, tabere de vară în 
scop educativ, cultural pentru studenţi,angajații instituției şi cadre didactice 

 Masterat – Managementul Sistemelor Economice, Turistice şi Administrative. 

 Edittor  Jurnal ISI. 

 Facultatea de Litere Ştiinţe –Științele Educației-Pedagogie  

 Formator de formator- atestat-cod COR 
 

DATA     02.09.2020  

 


