
Curriculum vitae  

 

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CERCLEUX Andreea-Loreta 

Adresă(e) 4-12, Bd. Regina Elisabeta, București, România 

Telefon(oane) +4021 3138410 

Fax(uri) +4021 3138410 

E-mail(uri) loretacepoiu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 18.04.1980 

  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

Perioada 

(de la - pana la) 

2009-prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din București, 36-46, B-dul Mihail Kogălniceanu, București, sector 5 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ superior/cercetare științifică    

 

Funcţia sau postul ocupat          Lector universitar la Facultatea de Geografie/Cercetător științific III în cadrul Centrului 

Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Cursuri: Dezvoltarea integrată durabilă a așezărilor; Etică și comunicare interculturală; 

Impactul activităților economice asupra mediului; Geografie culturală; Resurse economice și 

valorificarea lor; Geografie economică; Geografia turismului; Potențial turistic general.  

 

Seminarii și lucrări practice: Geografie economică; Resurse economice și valorificarea lor; 

Geografie urbană; Sisteme teritoriale; Sisteme teritoriale și planificare în turism; Potențial 

turistic general; Geografie culturală; Dinamica spațiului urban. 



Perioada  

(de la - pana la) 

 

Numele şi adresa angajatorului     

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

 

 

 

 

Perioada  

(de la - pana la) 

 

Numele şi adresa angajatorului     

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

   2006-2009 

 

   

  Universitatea din București, 36-46, B-dul Mihail Kogălniceanu, București, sector 5 

 

Învățământ superior/cercetare științifică  

 

  Asistent universitar la Facultatea de Geografie/ Asistent cercetare în cadrul Centrului    

Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (din 2007) 

 

  Seminarii și lucrări practice: Geografie economică mondială; Geografie urbană; Geografie 

culturală; Introducere în planificarea teritorială; Geografie umană generală; Sisteme teritoriale; 

Sisteme teritoriale și planificare în turism. 
 

 
  2004-2006 

 

   

Universitatea din București, 36-46, B-dul Mihail Kogălniceanu, București, sector 5 

 

 

Învățământ superior  

    

  Preparator universitar la Facultatea de Geografie 

 

  Seminarii și lucrări practice: Geografie economică mondială; Sisteme teritoriale; Amenajare   

regională și dezvoltare locală; Urbanism și ecologie. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

Perioada (de la - până la)         

 

 

 

 
 2003-2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Program individual de pregătire doctorală în domeniul Geografie/ cercetări și analize 

științifice 

Tipul calificării/diploma obţinută            Diplomă de doctor în Geografie 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 

ISCED 6 



Perioada (de la - până la)         

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută            

 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 

Perioada (de la - până la)         

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută            

 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 

Perioada (de la - până la)         

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută            

 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 

Perioada (de la - până la)         

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută            

 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

 

 

 

 

 

 

 2003-2007 

 

 Universitatea Bioterra, Facultatea de Drept 

 

 

  

 

 Discipline aparținând domeniului Drept 

 

   

 Diplomă de Licență 

 

  ISCED 5 
 
 2002-2003 

 

 Universitatea din Angers, Facultatea de Geografie, Laboratorul de Geografie Umană şi Socială 

 

 

  

  

 Discipline aparținând următoarelor domenii: Istorie, Geografie, Științe Juridice 

 

  

 Diplomă de Studii Aprofundate/Master 
 
  ISCED 5 
 
 
 1998-2002 

 

 Universitatea din București, Facultatea de Geografie 

 

 

 

 Discipline aparținând domeniului Geografie 

 

 

 Diplomă de Licență 

 

 ISCED 5 
 
 1994-1998 

 

  

Liceul Teoretic Grigore Moisil, Bucureşti 

 

 

 

 Disciplinele cuprinse în planul de învățământ 

 

 Diplomă de Bacalaureat 

 

 ISCED 2 și 3 

 



Limba maternă                        Română 

Limbi străine cunoscute 

                  * abilitatea de a citi 

                         * abilitatea de a 

scrie              

                         * abilitatea de a 

vorbi              

Franceză: excelent  

Engleză: bine 

Aptitudini şi competenţe sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi 

o poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o 

activitate în care munca de echipă 

este esenţială. (de exemplu cultură, 

sport etc.) 

Membru în echipele unor programe de cercetare si director al unui proiect destinat 

doctoranzilor. 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi activitatea altor persoane, 

proiecte şi gestionaţi bugete; la 

locul de muncă, în acţiuni voluntare 

(de exemplu în domenii culturale 

sau sportive) sau la domiciliu.      

Membru în colectivele de organizare a unor sesiuni de comunicări și seminarii științifice 

Membru în echipele de lucru la peste 10 contracte de cercetare 

Aptitudini şi competenţe tehnice     

(utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini etc.)        

Cunoaştere şi operare sistem Windows, programe Office (Word, Excel, Power Point), Corel 

Draw, Acces, Adobe Acrobat 

Permis(e) de conducere                  Permis de conducere categoria „B” 

            INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

Membru în cadrul următoarelor asociații: 

- naționale 

  Asociația Geografilor Ion Conea, din 2008 

  Asociația Profesională a Geografilor din România, din 2009 

- internaționale  

  Regional Studies Association, din 2009 

 

ANEXE Lista publicațiilor 

Lista cu participarea in proiecte de cercetare 

 

 

 

04.03.2013 


