Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

NETEDU LOREDANA FLORINA

NETEDU LOREDANA FLORINA
Ploieşti, România

lorenetedu@yahoo.com

Sexul: feminin| Data naşterii: 19/05/1975 | Naţionalitatea: română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Conferențiar universitar
poziția 16 (departamentul Filologie)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2012 – prezent

Lector universitar doctor

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul de Filologie,
Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, http://www.upg-ploiesti.ro
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Titular pentru activităţile de curs şi seminar de la următoarele discipline: Istoria literaturii române.
Perioada veche, premodernă şi modernă (RE, anul I), Concepte culturale (master CSCI, anul I),
Literatura română pentru copii (PIPP, anul II), Corespondenţă şi tehnici de secretariat, (AMA, anul III),
Curs practic de limba română și Limbaje specializate pentru studenţii străini din cadrul Anului pregătitor
de limba română, Curs practic. Limba engleză, Practica limbii române (RE I si RE II), lectorate de limba
engleză la diferite programe de studii.
Membru în Consiliul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe;
Membru în comitetul departamentului;
Redactor șef la Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pentru domeniul Filologie (acreditată
CNCS);
Cadru didactic coordonator al echipei care asigură funcţionarea Bibliotecii departamentului;
Membru în comitetele de organizare a celor patru conferințe naționale și internaţionale organizate de
departamentul Filologie din cadrul UPG Ploiești (Conferința Internațională bianuală a departamentului
pentru cadre didactice, Conferința Internațională Predarea, învățarea și evaluarea limbii române ca
limbă străină, Conferința Internațională Diversitate interculturală în mediul academic, dedicată
studenților străini care învață limba română și Conferința Confluențe etnologice, estetice, literare și
lingvistice dedicată studenților români din domeniul umanist);
Editor/ coeditor la volumele cuprinzând lucrări prezentate în cadrul manifestărilor științifice naționale și
internaționale organizate la nivelul departamentului (2016, 2019, 2020);
Membru/ Secretar al Comisiei de admitere a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe;
Membru/ Vicepreşedinte/ Preşedinte al Comisiei Electorale Centrale din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești;
Membru în Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească;
Membru în comisiile pentru obținerea gradului didactic al II-lea (specializările: Profesori învățământ
Preșcolar, Profesori Învățământ Primar, Profesori Limba și literatura română);
Membru/ coordonator/ președinte în comisiile pentru acordarea gradului didactic I;
Membru în Comisia de Etică a Universității Petrol-Gaze din Ploiești ca reprezentant al Facultății de Litere și Științe.
Tipul sau sectorul de activitate: Educație

2004-2012

Asistent universitar/ asistent universitar doctor (din 2009)

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul de Filologie, Ploieşti,
Bd. Bucureşti, nr. 39, http://www.upg-ploiesti.ro
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Cadru didactic titular pentru activităţile de seminar la disciplinele Istoria literaturii române vechi,
premoderne și moderne, Istoria literaturii române. Marii clasici, Literatura pentru copii, Metodica predării
Limbii şi a literaturii române, Metodica predării activităților de Educarea limbajului, Curs practic. Limba
engleză, lectorate de Limba engleză la diferite specializări din cadrul UPG Ploiești;
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Membru în comitetele de organizare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de
departamentul de Filologie sau de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
Cadru didactic responsabil cu raportarea cercetării pentru departamentul Filologie;
Cadru didactic responsabil cu elaborarea orarului;
Cadru didactic coordonator al echipei care asigură desfăşurarea activităţii de la Biblioteca
Departamentului;
Membru în comisia de admitere a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe
Tipul sau sectorul de activitate: Educație

2001-2004

Preparator universitar

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul de Filologie, Ploieşti,
Bd. Bucureşti, nr. 39, http://www.upg-ploiesti.ro
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Cadru didactic titular pentru activităţile de seminar la disciplinele Istoria literaturii române vechi,
premoderne și moderne, Istoria literaturii române. Marii clasici, Literatura pentru copii, Metodica predării
Limbii şi a literaturii române, Curs practic. Limba engleză, lectorate de Limba engleză la diferite
specializări din cadrul universității;
Membru în comitetele de organizare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de
departamentul de Filologie sau de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
Cadrul didactic responsabil cu elaborarea orarului;
Cadru didactic coordonator al echipei care asigură desfăşurarea activităţii de la Biblioteca
Departamentului;
Membru în comisia de admitere a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe.

1999-2000

Profesor Limba și literatura română

1998-1999

Profesor Limba și literatura română

Școala Gimnazială ,,Toma Caragiu” din Ploiești, str. Minerva, nr.4, Ploiești
Școala cu clasele I-VIII nr. 1 din Ploiești, str. Bobâlna, nr. 76, Ploiești

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002-2009

Doctor în Filologie/ Diploma de doctor
Universitatea din București
Literatura română, Literatura romantică europeană, Idei filosofice în romantism

1994-1998

Licenţiat în Filologie/ Diploma de licenţă

1989-1994

Diploma de bacalaureat

ALTELE
februarie - martie 2012

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Specializarea Limba și literatura română –
Limba și literatura engleză
Școala Normală din Ploiești, specializarea Învățători

Certificat de absolvire al programului de specializare Operator procesare text și imagine

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului E-Learning”
POSDRU/ 87/1.3/S/64273, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

iunie -iulie 2021

Certificat de absolvire

Programul Postuniversitar de Îmbunătățire a Competențelor Antreprenoriale în cadrul Proiectului European ,,Bursa
Student Antreprenor” POCU/ 379/6/21/125077, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.

2000

Definitivat în învățământ, specializarea profesor Limba și literatura română (Universitatea din București)
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Limba maternă

NETEDU LOREDANA FLORINA

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Limba rusă

A2

A2+

A1

A1

A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențe de comunicare

bune competenţe de comunicare dobândite în peste douăzeci de ani de predare a limbii române și a limbii engleze,
prin participarea la numeroase conferințe, la workshopuri și la diferite manifestări științifice și culturale din țară și
străinătate, la mobilități Erasmus (Slovenia, 2014), la programe de perfecționare (2012, 2021).

Competenţe organizatorice

competențe organizatorice, spirit de echipă, spontaneitate, capacitate de a aplana conflicte şi de a găsi soluţii la
probleme, dobândite și demonstrate în peste douăzeci de ani de activitate, timp în care m-am numărat printre
principalii membri în comitetele de organizare de la cele patru conferințe organizate la nivelul departamentului,
respectiv două conferințe bianuale pentru cadre didactice, dintre care menționez: International Conference
Globalization and/ or Cultural Tradition (27-29 May 2010), International Conference The Dialogue of Cultures. The
Culture of Dialogue (13-15 November 2014), International Conference Arts of Healing: Cultural Narratives of
Trauma (3-5 November 2016), Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină (2016, 2018,
2020) și alte două conferințe dedicate studenților români - Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice
(2016, 2017, 2018, 2019) și celor alogeni care învață limba română ca limbă străină - Conferința Internațională
Diversitate culturală în mediul academic (2019, 2021, 2022). De asemenea, am organizat numeroase activități
extracurriculare pentru elevi și studenți, cum ar fi Elevii față cu… studenții UPG-iști sau reacțiunea culturii
(26.02.2019), activități periodice cu studenții români și cu studenții străini Erasmus și din cadrul Anului pregătitor
de limba română (confecționarea de felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vopsitul ouălor de Paște, derularea
de activități sportive – lecții de patinaj, meciuri de baschet, Concursul Național de dans Everybody, Dance with Us,
flashmob-uri în care am coordonat toți studenții reprezentanți ai Facultății de Litere și Științe).
https://ls.upg-ploiesti.ro/anunturi, https://ls.upg-ploiesti.ro/manifestari-stiintifice/sesiunea-nationala-de-comunicaristiintifice-studentesti-confluente-etnologice-estetice-literare-si-lingvistice-cronos-si-topos-editia-a-iv-a-ploiesti
https://timf.upg-ploiesti.ro/ls/evenimente/

Competenţe dobândite la locul
de muncă

competențe editoriale și de redactor, în calitatea mea de redactor șef pentru domeniul Filologie la Editura
Universității Petrol-Gaze din Ploiești
http://editura.upg-ploiesti.ro/index.php?categoryID=78

Competenţe informatice

competențe de operare pe computer – Microsoft Office™, de utilizare a diverse platforme online folosite în
derularea activității didactice sau în calitate ca organizator și moderator al conferințelor departamentului organizate
și desfășurate online în anii 2021 și 2022 sau ca membru și președinte în comisiile pentru obținerea gradului
didactic I, unde toate inspecțiile speciale s-au desfășurat în format online.

Alte competenţe

competențe artistice, cum ar fi interpretarea corală, în calitate de membră a corului Lira Prahovei, dirijor prof
Gheorghe Neagu, un cor de prestigiu în județ alături de care am susținut numeroase concerte în țară și străinătate,
și cea instrumentală (competență dezvoltată ca urmare a orelor de pian din timpul liceului)

Permis de conducere

Permis categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii
Prezentări/ Conferințe

A se vedea lista de lucrări.
Prezentări în cadrul a numeroase manifestări științifice din domeniul filologic și al didacticii predării limbii române și

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

NETEDU LOREDANA FLORINA

a limbii engleze, dintre care amintim: Conferința Internațională From the National Pantheon to the European
Pantheon: Identity Discourses and Cultural Diversity, Ploiesti, 29-31 mai 2008, International Conference on Virtual
Learning, ediția a III-a, Constanţa, November 2008, Conferinţa Internaţională Globalizare şi/ sau tradiţie culturală,
Ploiești, mai 2010, Conferința Internațională Advances in Web-Based Learning - ICWL 2012, ediția a XI-a, Sinaia,
septembrie 2012, Developing Test Specifications, în cadrul ILTA Workshop Promoting European Assessment
Standards in Romania, Ploiești, 18-19 octombrie 2013, Conferința Internațională Communication, Context,
Interdisciplinarity, ediția a IV-a, Tîrgu-Mureş, 20-21 octombrie 2016, Conferința Internațională Perspectives in the
Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity, ediția a III-a, Figures of Migration, Iaşi, 19-20 mai
2016, Conferința Internațională Perspectives in the Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity,
ediția a IV-a, Revolutions, the Archaelogy of Change, Iaşi, 26-27 mai 2017, Conferința Internațională Predarea,
receptarea şi evaluarea limbii române ca limbă străină. Dimensiune a interculturalităţii, ediția a II-a, Ploiești
13 iulie 2018, Conferința Internațională Predarea, receptarea şi evaluarea limbii române ca limbă străină.
Actualitate și perspectivă, Ploiești, iulie 2020, Colloque International La Justice distributive: Panait Istrati et le
mythe du brigand d’honneur, Bruxelles, 10-11 decembrie 2020.
Granturi științifice

membru în următoarele granturi științifice finanțate instituțional obținute prin competiție internațională sau națională
pe baza unui proiect de cercetare:
PN-II-ID-PCE-2011-3-0478, Romanian Literary Onomastics: Naming, Identity and Interculturality (director prof.dr
Domniţa Tomescu, membri: Netedu, Loredana, Gafu, Cristina, Iridon, Cristina);
PN-II-ID-PCE-2012-4-0391, Romanian Literary Names as Marks of Identity within the Context of Globalization
(director prof.dr DomniţaTomescu, membri: Netedu, Loredana, Gafu, Cristina, Iridon, Cristina);
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202012/Rezultate%20finale_PCE/PCE%202012_
Stiinte%20Umaniste_finale.pdf
Contract 326/184 (CTTIAP)/2012, Studiu tehnic privind influenţa parametrilor de operare (p,T,Q) ai gazelor naturale
dintr-o conductă de transport asupra nivelului umidităţii gazelor şi a apei libere existente în conductă, Beneficiar
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
Contract 19 / 29.08.2013, Servicii de formare profesională în utilizarea facilităților SCADA și SIMONE, Beneficiar:
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș;
Contract 25 / 05.11.2013, Metodologie de determinare şi soft de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor
de gaze naturale aferente execuţiei lucrărilor şi a avariilor tehnice produse în SNT, Beneficiar: SNTGN TRANSGAZ
SA Mediaș.

Alte proiecte

2018-2020: membru responsabil Limba română în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), Schema de
granturi pentru universități -centre de învățare (SGCU-CI) Start Up - Ghidul tău de învățare Beneficiar:
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Director: prof.univ.dr Anca Dobrinescu.

Afilieri

Membru ESSE (The European Society for the Study of English) din 2011

ANEXE

▪ copii ale diplomelor şi ale certificatelor obținute;
▪ recomandări ale unor specialiști în domeniul filologic;
▪ lista de lucrări;
▪ publicații considerate reprezentative format electronic in extenso.
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