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Curriculum vitae  

Europass 

 

Informații personale 

  

Nume / Prenume Lăzărescu Ioana 

Locul de muncă actual 

 

Adresă 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor 

Strada Domnească, Nr. 47, Cod 800008, Galați, România 

E-mail(uri) ilupasc@ugal.ro, ioanalupasc22@yahoo.com  
  

Naționalitate Română 

Sex Feminin 

  

Experiență profesională 
 

  

Perioada 29.09.2014 – prezent 

Funcția sau postul ocupat    Conferențiar 

Activități și responsabilități principale   Susținere cursuri, seminarii și proiecte cu studenții facultății 

  Activități de cercetare specifică domeniului Finanțe și bănci 

Numele și adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Departamentul de Administrarea Afacerilor, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, 

România,  http://www.feaa.ugal.ro/ 

Tipul activității sau sectorul de activitate  Învățământ 

Perioada 22.02.2006 – 28.09.2014 

Funcția sau postul ocupat    Lector 

Activități și responsabilități principale   Susținere cursuri, seminarii și proiecte cu studenții facultății 

  Activități de cercetare specifică domeniului Finanțe și bănci 

Membru în colectivul de realizare a dosarelor de evaluare periodică a programelor de studiu de 

licență Finanțe și Bănci și de master Management Financiar Bancar 

Numele și adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Departamentul de Administrarea Afacerilor, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, 

România,  http://www.feaa.ugal.ro/ 

Tipul activității sau sectorul de activitate  Învățământ 

Perioada  01.10.2005 – 30.06.2007  

Funcția sau postul ocupat Responsabil Punct Lucru Galați 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității în general la Punctul de Lucru Galați și responsabil cu creditarea 

persoanelor  fizice și juridice 

Numele și adresa angajatorului Cooperativa de Credit “Belșugul” Galați, str. Arad, nr.12 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități financiare, bancare și de asigurări 

Perioada 01.10.2005 – 13.04.2007 

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație 

Activități și responsabilități principale Analiza activității economico-financiare și încadrarea cooperativei de credit în indicatorii de 

prudență bancară stabiliți; întreprinderea de măsuri necesare pentru asigurarea nivelului minim 

de capital și a numărului minim de membri cooperatori; stabilirea drepturilor și obligațiilor 

personalului, aprobarea politicii de creditare a cooperativei, analiza actelor de control etc. 
Numele și adresa angajatorului Cooperativa de Credit “Belșugul” Galați, str. Arad, nr.12 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități financiare, bancare și de asigurări 

mailto:alupasc@ugal.ro
mailto:ioanalupasc22@yahoo.com
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Perioada 01.04.2001 – 30.09.2005 

Funcția sau postul ocupat Președinte 

Activități și responsabilități principale Organizarea și coordonarea întregii activități a Cooperativei de Credit “Alianța” Galați 

Numele și adresa angajatorului Cooperativa de Credit “Alianța” Galați, str. Movilei nr.10 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități financiare, bancare și de asigurări 

Perioada 20.02.2004 – 22.02.2006 

Funcția sau postul ocupat Asistent 

Activități și responsabilități principale    Elaborare suporturi de seminar și proiect  

   Activități de documentare și cercetare specifică domeniului Finanțe și bănci 

Elaborarea dosarelor de evaluare periodică a programelor de studiu de licență și master 

Numele și adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice, Catedra de Finanțe 

și Eficiență Economică, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, România,  

http://www.feaa.ugal.ro/ 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada 22.02.1999 – 20.02.2004 

Funcția sau postul ocupat Preparator 

Activități și responsabilități principale   Elaborare suporturi de seminar și proiect  

Activități de documentare și cercetare specifică domeniului Finanțe și bănci 

Numele și adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice, Catedra de Finanțe 

și Eficiență Economică, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, România,  

http://www.feaa.ugal.ro/ 

Tipul activității sau sectorul de activitate    Învățământ 

Perioada  22.02.1999 – 30.03.2001  

Funcția sau postul ocupat Economist 

Activități și responsabilități principale Întocmirea de lucrări de analiză și sinteză privind activitatea economico-financiară a 

cooperativelor din județul Galați 

Numele și adresa angajatorului Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit Galați, str. Arad, nr.12 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități financiare, bancare și de asigurări 

Perioada 01.10.1998 – 22.02.1999  

Funcția sau postul ocupat Economist 

Activități și responsabilități principale Întocmirea de contracte de credit, urmărire debitori. 

Numele și adresa angajatorului Cooperativa de Credit “Alianța” Galați, str. Movilei nr.10 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activități financiare, bancare și de asigurări 
  

Educație și formare 
 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire al programului de perfecționare: Manager Proiect, COR 24 21 01 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 

Manager de Proiect 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Fundația Solidaritate și Speranță, în cadrul parteneriatului cu Universitatea Dunărea de Jos din 

Galați 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Program de perfecționare 

 

Perioada 

 

2014 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire curs de formare continuă de Limba franceză, nivel B2 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Conversație, Gramatică, Redactare de text, Vocabular și înțelegere după lectură  

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 
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Perioada 2014 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire al programului de perfecționare: Auditor în domeniul calității 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Audit în domeniul calității 

Managementul calității în învățământul superior 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare “Carol I” și Pluri 

Consultants România 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Program de perfecționare 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obținută Certificat de participare: Didactica specialității predării disciplinelor socio-umane și drept 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității. 

Metode moderne de formare în didactica specialității. 

Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educației Naționale, Universitatea din București, Universitatea A.I.Cuza Iași, 

Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din 

Pitești, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire curs de formare continuă de Limba engleză, nivel B2 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Conversație, Gramatică, Redactare de text, Vocabular și înțelegere după lectură 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire curs de formare continuă de Limba engleză, nivel B1 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Conversație, Gramatică, Redactare de text, Vocabular și înțelegere după lectură 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire curs de formare continuă de Limba franceză, nivel B1  

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Conversație, Gramatică, Redactare de text, Vocabular și înțelegere după lectură  

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

Nivelul de clasificare națională sau 
internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 
2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire – curs de formator autorizat MMFPS și MECTS 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Fundația „Școala Română de Afaceri”, Filiala Galați 

Competențe profesionale dobândite Pregătirea formării. Realizarea activităților. Evaluarea participanților la formare. Aplicarea 

metodelor și tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. Proiectarea programelor de 

formare. Organizarea programelor și a stagiilor de formare. Evaluarea, revizuirea și asigurarea 

calității programelor și a stagiilor de formare 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Formator 
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Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de participare la Programul de formare pentru mentoratul educațional al studenților 

cu dizabilități, adresat personalului didactic al universităților partenere… 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Metode și tehnici de abordare a actului educațional pentru persoanele cu dizabilități 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Valahia” Târgoviște, Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de participare la Sesiunile de formare: Elaborarea și furnizarea unui program de 

instruire pentru personalul universităților pentru utilizarea instrumentelor TIC 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Instrumente și mijloace software pentru lucrul cu persoane cu dizabilități 

 

The Red Point SRL, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea 

„Valahia” Târgoviște, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului Managementul calității în învățământul superior, în cadrul 

proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959: Comunitate universitară pentru managementul calității în 

învățământul superior. 

Competențe profesionale dobândite Cunoașterea cerințelor stakeholder-ilor și adaptarea la acestea a serviciilor din universități, 

Acreditarea și certificarea, Comunicarea pentru managementul universitar, Managementul 

proceselor și ameliorarea calității din universități, Cultura instituțională, motivare și leadership 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a programului de formare: Managementul calității învățământului la 

distanță 

Competențe profesionale dobândite Sisteme de instruire asistată de calculator. Tehnici și metode de elaborare a materialelor didactice 
ID. Metodologii și standarde în organizarea și gestionarea învățământului la distanță. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de doctor, Titlul tezei de doctorat:  Eficiența investițiilor atrase de întreprinderile mici 

și mijlocii în contextul integrării României în Uniunea Europeană 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Gestiunea financiară a întreprinderii, Eficiența economică a investițiilor, Managementul firmei, Modelare și 

simulare, Finanțarea IMM-urilor, Analiză economico-financiară 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 
ASE București, Facultatea de Management 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii doctorale 

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de Master, specializarea D.E.S.S. Gestion des entreprises PME-PMI 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Resurse umane, Marketing, Export, Analiză financiară ş.a. 
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Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Université Paris XII Val-de-Marne, Faculté d’Administration et Echanges 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2000-2002 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de master –  specializarea Gestiunea întreprinderilor mici și mijlocii 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Organizarea juridică și gestiunea financiară a întreprinderilor mici și mijlocii, Economie și gestiune 

aplicată, Finanțele întreprinderii, Strategii externe ale întreprinderilor mici și mijlocii ş.a. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrative 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de masterat 

 

Perioada 

 

1999 – 2003 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență, specializarea Științe Juridice 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept administrativ, Drept internațional public, Drept financiar, Drept comercial, 

Retorică, Dreptul muncii, Drept penal, Protecția juridică a drepturilor omului ş.a. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea “Danubius” Galați, Facultatea de Drept 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de licență 

Perioada 1999 – 2001 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de Studii aprofundate, specializarea Control și expertiză contabilă 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Audit financiar, Evaluarea agentului economic, Drept financiar și drept fiscal, Control economic 

financiar, Risc financiar, Expertiză contabilă 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrative 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii aprofundate 

Perioada 1997 – 1998  

Calificarea / diploma obținută Pregătire psihopedagogică ”Departamentul pentru pregătirea personalului didactic” 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Competențe profesionale dobândite Studii de pregătire psihopedagogică 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare  

Perioada 1994 – 1998 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență – Economist licențiat în specializarea Finanțe și Asigurări 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice și Administrative 

Disciplinele principale studiate /  

competențe profesionale dobândite 

Finanțe generale, Finanțele unităților economice, Monedă și credit, Management general, Eficiența 

investițiilor și analiza microeconomică, Proiecte economice, Control financiar, Econometrie, 

Matematica ş.a. 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de licență 

  

Aptitudini și competențe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1.Limba Engleză 

2.Limba Franceză 
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Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversație 
Discurs oral 

Exprimare 

scrisă 
 

Nivel european (*)  

Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

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

Limba Franceză B2 B2 B2 B2 B2 

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

  

  

Competențe de comunicare Comunicativitate și participare socială activă, participare la conferințe, cooperare, lucrul în echipă, 

implicare în diverse activități, spirit de inițiativă 

  

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Coordonare lucrări de licență și master 

Coordonare lucrări pentru sesiunea științifică studențească și pentru Olimpiada Studenților 

Economiști (fazele locale) 

Coordonare, organizare și îndrumare activitate de practică;  

Activități de organizare și coordonare la nivelul unei instituții de credit 

Competențe dobândite la locul de 

muncă 

Capacitate de sinteză și analiză, aptitudini organizatorice și de coordonare, lucru în echipă 

(competențe și aptitudini îmbunătățite datorită cursurilor si seminariilor la care am participat) 

Competențe informatice  Utilizare calculator, utilizarea programelor standard Windows, Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point), Browser-e 

Alte competențe Activități de implicare socială desfășurate pe bază de contracte de voluntariat 

Permis de conducere Categoria B 

Informații suplimentare 

 

 

 

 

Membru în organizații profesionale naționale și internaționale: 

1. Membru Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements 

Economiques et Sociaux (CEDIMES) 

http://www.cedimes.com 

2. Membru Centrul de Cercetare Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive 

(STRATEC) 

http://www.stratec.ugal.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37&la

ng=en 

3. Membru fondator al Asociației Pro Economica. 

 

Membru în contracte de cercetare prin UDJ Galați: 

1. Membru în proiectul SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și 

crearea de întreprinderi simulate, contract POSDRU 160/2.1/S/138113, în care UDJG este 

partener, perioada: iunie 2014 - noiembrie 2015 

2. Membru în proiectul Construiește-ți cariera, pas cu pas! Consiliere și orientare 

profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud-Est, contract POSDRU 

160/2.1/S/132690, în care UDJG este partener, perioada: aprilie 2014 – septembrie 2015 

3. Membru în cadrul echipei de implementare a proiectului Phare CBC 2006, Linia bugetară 

RO 2006/018-447.01.02, Referință RO 2006/018-447.01.02.28, Dezvoltarea asistenței 

sociale prin cooperare transfrontalieră, perioada de desfășurare noiembrie 2008 – 

noiembrie 2009. 

4. Membru în proiectul Biotehnologii inovative de obținere și procesare a produselor 

piscicole cu siguranță maximă pentru sănătatea consumatorului, din cadrul PN II –  

Parteneriate în domeniile prioritare, perioada de desfășurare octombrie 2008 - septembrie 

2011. 

http://www.cedimes.com/
http://www.stratec.ugal.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37&lang=en
http://www.stratec.ugal.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37&lang=en
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5. Membru în proiectul Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici și 

mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale și regionale prin politici economico-

financiare, din cadrul PN II – Parteneriate în domeniile prioritare, perioada de desfășurare 

octombrie 2008 – septembrie 2011. 

6. Membru în proiectul SaIN – Création d'un réseau régional francophone sur la santé, la 

nutrition et la sécurité alimentaire, din cadrul AUF L'Agence universitaire de la 

Francophonie, în care UDJG este partener, perioada: iulie 2017 - decembrie 2019. 

 

 

03.09.2018         Conf. dr. Lăzărescu Ioana 


