
  

  
 
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ungureanu Mădălina-Andreea 

Adresa  

Telefon    

E-mail andreea.ungureanu@uaic.ro 

  

Nationalitate română 

Data naşterii 03.11.1979 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2009-prezent  

Funcţia sau postul ocupat cercetător științific (2016-2019: cercetător științific II; 2013-2016: cercetător științific III; 2009-
2013: cercetător științific) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

cercetare științifică fundamentală; redactare de lucrări de specialitate; organizare de 
conferințe; coordonare și editare de volume; redactarea de proiecte de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 70506 Iasi, Romania 
Institutul de Cercetări Interdisciplinare 
Departamentul de Științe Socio-Umane 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educație/ cercetare 

Specializare filologie, lingvistică, istoria limbii române literare, filologia edițiilor, studii biblice 

  

Perioada 2002-2009 

Funcţia sau postul ocupat profesor de limba și literatura română/ limba și literaratura franceză 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Negrești/ Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educație 

  

Perioada 2016-2018, 2020 

Funcţia sau postul ocupat lector asociat la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” Iași 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

educație 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educație 

Această imagine nu se poate afișa.



  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2004-2011  

Calificarea / diploma obţinută doctor în filologie 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

istoria limbii române literare, cultura română în epoca veche, istoria și circulația cărții 
religioase în limba română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută licențiat în filologie 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

limba și literatura română - limba și literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- bune competențe de comunicare 
- flexibilitate 
- managementul stresului 
- productivitate și organizare 

  

Limba maternă română 

  

Limbi străine  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceză   C1  C2  C1  C1  C1 

engleză   C1  C1  C1  C1  B2 

germană   B1  B2  B1  A2  A2 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi sociale - capacitate de lucru în echipă 
- capacitate de mediere a conflictelor 
- capacitate de a conduce echipe 
- bună relaționare cu tinerii 
- capacitate de manageriere tehnică și financiară a proiectelor de cercetare  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

MS Office (Word, PowerPoint, Excel) 

  



Proiecte de cercetare 2020-2023: membru în echipa de cercetare a proiectului O reevaluare a psaltirilor românești din 
secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative/ Re-evaluating the Sixteenth-
Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies (roPSALT; grant 
CNCS-UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939; director de proiect: cercet. șt. II dr. 
Ana-Maria Gînsac). 

2020-2022: director al proiectului Primele dicționare bilingve românești (secolul al XVII-lea). 
Corpus digital prelucrat și aliniat (eRomLex; grant CNCS-UEFISCDI, cod PN-III-PN 1.1-
TE-2019-0517). 

2015-2017: membru în echipa de cercetare a proiectului Practici de traducere a numelor proprii 
în scrisul românesc premodern (1780- 1830) (Grant CNCSIS PN-II-RU-TE- 2014-4-1108, 
director de proiect: cercet. şt. III dr. Ana Maria Gînsac). 

2011-2016: cercetător în proiectul La première traduction en roumain de la Septante, l’œuvre de 
Nicolae Milescu (Ms. 45 Bibliothèque de l’Académie Roumaine, Cluj). Édition critique, 
études linguistiques et philologiques (CNCS, IDEI/ PCE 1578, 2011-2014), Universitatea 
«Alexandru Ioan Cuza», Iaşi; (director de proiect: Prof. dr. Eugen Munteanu).  

2009: cercetător în proiectul Influenţa occidentală prin intermediar grecesc în perioada 
modernizării limbii române (Grant CNCSIS PN II ID_126; director de proiect: cercet. şt. 
princ. I dr. Eugenia Dima). 

2007: membru în echipa de cercetare a proiectului Resurse lingvistice în format electronic: 
Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Regum I, Regum II – ediţie critică şi 
corpus adnotat (CNCSIS (cod 1454); 2006-2007; director de proiect: cercet. șt. I dr. 
Gabriela Haja). 
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