
C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

  

 
INFORMAŢII PERSONALE   

Nume  SOARE, Ionica 

Adresă   

Telefon   

E-mail   soareionica@gmail.com 

 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii   

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

• Perioada   01.10.2004 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; Str. Domnească,  nr. 47, Galaţi, cod poştal 800008, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activități de predare-învățare și evaluare, seminarizare și îndrumare studenți 

Activități de cercetare:turism, geografie economică, geopolitică, mediu   

 

• Perioada   01.10.2003 – 30.09.2004 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Facultatea de Inginerie Brăila – Departamentul de Agricultură şi Ecologie 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cursuri, seminarii şi laboratoare: Elemente de urbanism ecologic, Râuri, lacuri şi bazine de 
agrement, Agrometeorologie. 

 

• Perioada   01.10.2006 – 30.09.2010 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Filiala Măcin 

• Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat (lector. dr) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cursuri, seminarii: Geografia României – componente umane, Infrastructură și administrare 
teritorială, Statistică aplicată, Geografie economică  

 
 

• Perioada   01.09.1995 – 30.09.2003 

• Numele şi adresa angajatorului  Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Catedra „Om şi societate” 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de geografie titular 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Profesor metodist – perioada 1997-2003; lector la Casa Corpului Didactic Brăila – perioada 
2000-2003; moderator de „Cerc Pedagogic” pentru disciplina geografie (la nivelul învăţământul 
liceal), cadru didactic asociat la Facultatea de Inginerie Brăila – 2001 – 2003. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE 

 

• Perioada  Octombrie 2008 – iulie 2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

• Calificarea ∕ diploma obţinută  Titlu de master  

Profil: Ştiinţe economice 

Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale 

mailto:soareionica@gmail.com


• Discipline principale 
studiate∕competenţe profesionale 

dobândite 

 Sisteme comerciale internaţionale, Analiza mediului internaţional de afaceri, Economia serviciilor 
internaţionale, Tehnologii informaţionale în afaceri internaţionale 

   

• Perioada  1996 - 2003 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie  

• Numele calificării primite  Doctor în geografie 

 

• Perioada  1995 - 1996 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie  

• Principalele calificări însuşite  Master: Modelarea sistemelor urbane şi rurale 

• Numele calificării primite  Titlul de master/magister cu specializarea: Modelarea sistemelor urbane şi rurale 

 

• Perioada  1990 - 1995 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie  

• Principalele calificări însuşite  Geografie – specializarea geografie umană 

• Numele calificării primite  Licenţiat în geografie 

 

• Perioada  1979 - 1983 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Pedagogic Brăila 

• Principalele calificări însuşite  învăţătoare 

• Numele calificării primite  Învăţătoare 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

  
Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Engleză   B2  C1  B2  B2  B2 

Rusă   B2  C1  B2  B2  C1 
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, dobândit în context profesional; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită prin formare profesională 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei acumulate. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric, dobândit în context profesional; 
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei, dobândit în context profesional. 

  
 - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);  

- cunoştinţe elementare -  aplicaţii de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Corel 
DRAW™); 
- cunoştinţe aprofundate GIS dobândite prin formare profesională la cursuri GIS, iulie 2005, în 
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, Galaţi - Introducere în tehnologiile GIS. 
Realizarea unui proiect GIS; Introducere în ArcGIS. ArcGIS pentru avansaţi. 

  
Alte competenţe şi aptitudini 

Membră: Asociaţia Geografilor Umanişti din România 
 Societatea de Geografie din România 

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 
A.N.T.R.E.C 
Asociația Generală a Inginerilor din România 
Institutul GeoGebra Timişoara – România, filială a International GeoGebra Institute (IGI), cu sediul în 
cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


 


