
Curriculum Vitae  Lupașc Adrian                                                                                                                                                                                       10.10.2018 

    

                                  
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass 

 

Informații personale 

  

Nume / Prenume Lupașc Adrian 

Locul de muncă actual 

 

Adresă(e) 

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

Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor 

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

Telefon(oane)  

E-mail(uri) alupasc@ugal.ro  
  

Naționalitate(-tăţi) Română 

Data nașterii  

Sex Masculin 

   

  Experiență profesională 
 

  

Perioada Septembrie 2014 – prezent  

Funcția sau postul ocupat Conferențiar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor, Colectivul de Sisteme 

Informatice 

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

Activități de cercetare specifică domeniului Informatică Economică 

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 Economie și Administrarea Afacerilor, 

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

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Martie 2009 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Director program de studii (responsabil) – specializarea: Informatică Economică, forma de 

învățământ: ZI 

Activități și responsabilități principale Activități de management la nivelul programului de studiu Informatică Economică 

Elaborarea și coordonarea dosarelor de evaluare periodică a programului de studiu 

Actualizarea planurilor de învățământ în concordanță cu cerințele pieței 

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 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Octombrie 2008 – Septembrie 2014  

Funcția sau postul ocupat Lector, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Departamentul de Economie, Colectivul de Sisteme Informatice 

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

Activități de cercetare specifică domeniului Informatică Economică 

mailto:alupasc@ugal.ro
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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 Economie și Administrarea Afacerilor, 

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

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Noiembrie 2008 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Membru în consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, în Comisia Didactică și 

Asigurarea Calității și în Comisia pentru Baza Materială de la nivelul consiliului facultății 

Activități și responsabilități principale Coordonare activități 

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 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Octombrie 2007 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Director program de studiu (responsabil) – specializarea: Contabilitate și Informatică de 

Gestiune,  forma de învățământ: IFR 

Activități și responsabilități principale Activități de management la nivelul programului de studiu cu frecvență redusă Contabilitate și 

Informatică de Gestiune 

Elaborarea dosarelor de evaluare periodică a programului de studiu 

Actualizarea planurilor de învățământ în concordanță cu cerințele pieței 

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 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Martie 2005 – septembrie 2008 

Funcția sau postul ocupat Asistent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice, Catedra de 

Contabilitate și Informatică Economică 

Activități și responsabilități principale Elaborare suporturi de laborator, seminar și proiect  

Activități de documentare și cercetare specifică domeniului Informatică Economică 

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 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Octombrie 2002 – Februarie 2005 

Funcția sau postul ocupat Preparator, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Științe Economice, Catedra 

de Contabilitate și Informatică Economică 

Activități și responsabilități principale Elaborare suporturi de laborator și seminar  

Activități de documentare specifică domeniului Informatică Economică 

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 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galați, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

Perioada Aprilie 1999 – Iunie 2001 

Funcția sau postul ocupat Informatician 

Activități și responsabilități principale Informatizarea și gestiunea activităților specifice 

Numele și adresa angajatorului SC RIONE TRADING SRL Galați 

Tipul activității sau sectorul de activitate Mediul privat 
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Educație și formare 
 

Perioada 2004 – 2008 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de doctor, Titlul tezei de doctorat: Utilizarea tehnologiei sistemelor multiagent pentru 

căutarea și utilizarea informaţiei contabile 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Sisteme inteligente, Sisteme multiagent, Sisteme informatice financiar-contabile, Ontologii pentru 

Sisteme informatice contabile, Contabilitate 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  

Domeniul Contabilitate, Subdomeniul Informatică de gestiune,  

Coordonator științific: prof.univ.dr. Ioan Andone 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii doctorale 

Perioada 2002 – 2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master – Titlul lucrării de dizertație: Managementul cunoştinţelor în sisteme 

distribuite orientate agent 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Sisteme de gestiune a bazelor de date, Sisteme de operare, Sisteme informatice în economie, 

Contabilitate financiară, Management, Analiză economică, Cibernetică economică, Eficienţa 

investiţiilor, Inteligenţă artificială. 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrative 

Specializarea:  Sisteme Informatice Economice 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 1999 – 2002  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență – Economist licențiat în specializarea Informatică Economică 

Disciplinele principale studiate /  

competenţe profesionale dobândite 

Baze de date, Analiza și proiectarea sistemelor informatice economice, Contabilitate, Statistică 

economică, Analiză economico-financiară, Inteligenţă artificială, Contabilitatea întreprinderii, 

Limbaje evoluate de programare, Ingineria programării 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrative 

Specializarea: Informatică Economică 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de licență 

Perioada 1994 – 1997  

Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Colegiul Universitar Economic de Informatică și 

Secretariat, Specializarea: Tehnologie informatică 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii universitare de licență de scurtă durată 

Perioada 1990 – 1994  

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Liceul Teoretic “Spiru Haret” Tecuci, Profil Real, Specializarea: Informatică 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Studii liceale 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obținută Certificat de competență lingvistică Comunicare în limba italiană, nivel A1, A2, B1, B2 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 
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Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire al programului de perfecționare: Manager de proiect, COR 242101, 

organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea 

oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii”. 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 
Manager de proiect 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Fundația Solidaritate și Speranță – Partener 3 în proiect 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Program de perfecționare 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută 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 

Universitatatea 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 obţinută 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 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică Comunicare în limba engleză, nivel B1 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction, Spoken production), Writing, 

Grammar 

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 obţinută Certificat de competenţă lingvistică Comunicare în limba engleză, nivel A2 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction, Spoken production), Writing, 

Grammar 

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 2012 

Calificarea / diploma obţinută 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 

Competenţe 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 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire a cursului Mentorat educațional pentru formarea profesorilor din 

învățământul superior care lucrează cu persoane cu dizabilități 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe 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 Galaţi, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului Servicii de formare în mentorat educațional, instrumente 

TIC 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe 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 Galaţi, Universitatea 

„Valahia” Târgovişte, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută 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. 

Competenţe profesionale dobândite Cunoaşterea cerinţelor stakeholder-ilor și adaptarea la acestea a serviciilor din universităţi, 

Acreditarea și certificarea, Comunicarea pentru managementul universitar, Managementul 

proceselor și ameliorarea calităţii din universităţi, Cultura instituţională, 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 obţinută 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 materia lelor 
didactice ID. Metodologii și standarde în organizarea și gestionarea învăţământului la distanţă. 

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic 
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Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Perioada 2003 – 2004  

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

Numele și tipul instituției de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

Competenţe profesionale dobândite Studii de pregătire psihopedagogică 

Nivelul de clasificare națională sau 

internațională 

Cursuri de perfecționare postuniversitare 

Aptitudini și competențe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română  

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

2.Limba Italiană 

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversație 
Discurs oral 

Exprimare 

scrisă 
 

Nivel european (*)  

Limba Engleză 

Limba Italiană 

 

B1 B1 B1 B1 B1 

B2 B2 B2 B2 B2 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

  

Competențe și abilități personale Comunicativitate și participare socială activă, cooperare, lucrul în echipă (membru în Senatul 

UDJG, membru în comisia didactică la nivelul Senatului UDJG, membru la nivelul comisiei de 

asigurare a calităţii din UDJG, evaluator ARACIS), implicare în diverse activități, spirit de 

inițiativă. 

  

Competențe și aptitudini organizatorice Organizarea şi coordonarea înscrierilor la cursurile de formare în cadrul proiectelor 

Coordonarea activităţii de elaborare a dosarelor de acreditare/autorizare atât la nivelul 

proiectelor cu fonduri europene cât şi la nivelul Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 

Organizarea şi coordonarea concursului InfoSmart dedicat elevilor liceeni 

Organizarea de workshop-uri cu companii IT din Galaţi 

Coordonare lucrări de licență și master ale studenţilor 

Coordonare lucrări pentru sesiunea științifică studențească și pentru Olimpiada Studenților 

Economiști (fazele locale și naționale) 

Coordonare, organizare și îndrumare activitate de practică;  

Încheierea de parteneriate de colaborare cu companii de IT 

Îndrumător de an pentru studenții specializării Informatică Economică 

Competențe utilizare PC și cunoștințe 

software 

Limbaje/medii de programare (C, C++, C#, Visual FoxPro) 

Tehnologii moderne de raportare WEB a informației financiar contabile cu limbajul XBRL 

Platforme pentru dezvoltarea sistemelor agent 

Baze de date – metode de proiectare relațională și obiectuală a bazelor de date 

Pachetul Microsoft Office 

Permis de conducere Categoria B 
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Experienţă în proiecte 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membru în proiecte: 

1. Membru în cadrul echipei de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2018-0261/ - Armonizarea 

trinomului educație-calitate-etică cu exigențele învățământului superior European (ADEQUATE). 

2. Membru în cadrul echipei de realizare și implementare a proiectelor cu finanțare internațională 

POCU/82/3/7/103962 – AntRES - Antreprenoriat inovativ in regiunea Sud-Est, beneficiar: 

Universitatea „Dunărea de jos” din Galați, perioada de implementare: Ianuarie 2018 – Ianuarie 

2021. 

3. Membru în cadrul echipei de realizare și implementare a proiectelor cu finanțare internațională 

POCU/73/6/6/105301 – ProfSkills – Profesori competenți în școli incluzive. Dezvoltarea și 

implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare în mediile educaționale 

defavorizate din Regiunea Sud-Est, beneficiar: Universitatea „Dunărea de jos” din Galați, 

perioada de implementare: Aprilie 2018 – Iunie 2020. 

4. Membru în cadrul echipei de realizare și implementare a proiectelor cu finanțare internațională 

POSDRU 157/1.3/S/140877 – „e-Mentor: Dezvoltarea de competente și abilități TIC și Mentorat 

educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”. 

5. Membru în cadrul echipei de realizare și implementare a proiectelor cu finanțare internațională 

POSDRU 160/2.1/S/132690 – Construiește-ți cariera, pas cu pas! Consiliere și orientare 

profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud Est.  

6. Membru în cadrul echipei de realizare și implementare a proiectelor cu finanțare internațională 

POSDRU/2/1.2/S/6 – Proiect strategic „Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot integrat 

pentru creșterea accesului la învățământul superior pentru persoane cu dizabilități”, ID 63951 

7. Membru în proiectul PHARE RO CBC 2006/018-447.01.02.28 – Cooperare Transfrontalieră cu 

titlul Dezvoltarea asistenței sociale prin cooperare transfrontalieră, derulat în perioada 

28.11.2008-28.11.2009, în funcția de lector seminar. Valoarea proiectului:48.775 euro.  

8. Membru în proiectul “Program de educare și integrare pentru resortisanții țărilor terțe din 

municipiul Galați” – Programul anual 2008/Fondul European pentru Integrarea resortisanților 

țărilor terțe – Contract IF/08.01 – 02, valoare 126.650 lei (33,511 Euro). 

9. Membru în proiectul “Bătrânul secolului XXI – Centrul de îngrijire în sănătate mintală pentru 

persoane vârstnice”, cod Perseus PHARE/2006/018-147,03,12, cu valoarea de 75.950 Euro al 

Fundației de sprijin a vârstnicilor Galați. 

10. Membru în proiectul 556/2.03.2009, Cercetări privind impactul economic al managementului 

de cunoștințe pentru relația cu clienții. 

Membru în organizații profesionale naționale și internaționale: 

1. Association for Information Systems (AIS) – membru fondator România 

https://ais.site-ym.com/ 

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

(STRATEC) 

http://www.stratec.ugal.ro/ 

 

Octombrie, 2018 

 
 

https://ais.site-ym.com/

