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CURRICULUM VITAE   (30.09.2022)                                                                                     

Curriculum vitae Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MORARU  MIHAELA (CӐS. LUPU) 

Adresă(e) - 

Telefon(oane) - 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) - 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 23 noiembrie 1980 

Sex Feminin  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 
Profesor de limba şi literatura românӑ/ limba şi literatura francezӑ 

  

Experienţa profesională 

Domenii de competenţӑ: Limba şi literatura românӑ, Limba şi literatura 

francezӑ, Tehnologia informaţiei; 

 

Perioada 2013-ȋn prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
Profesor titular  de limba şi literatura românӑ/ limba şi literatura francezӑ la 

Şcoala Gimnazialӑ ,,Garabet  Ibrăileanu “, Tg. Frumos, Iaşi 

  

Numele şi adresa angajatorului 
Şcoala  ,,Garabet Ibrǎileanu «  Târgu Frumos, Str.Petru Rareş, nr.6, judeţul 

Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/Învӑţӑmânt 

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat 
Profesor suplinior calificat de limba şi literatura românӑ/ limba şi literatura 

francezӑ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitӑţi  didactice 

Numele şi adresa angajatorului 
Gimnaziul  ,,Anastasie Panu“, Huşi, jud. Vaslui 

Liceul Teoretic ,,Cuza-Vodă”, Huşi, jud. Vaslui 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie /Învӑţӑmânt 

  

Perioada 2004-2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinior calificat de limba şi literatura românӑ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitӑţi  didactice 

Numele şi adresa angajatorului 
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida “, Iaşi 

Grupul Şcolar de Construcţii ,,Anghel Saligny”, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie /Învӑţӑmânt 

  

Perioada 2006-2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular  de limba şi literatura românӑ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitӑţi  didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazialӑ ,,Garabet  Ibrăileanu “, Tg. Frumos, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie /Învӑţӑmânt 

Perioada 2010-2011 
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Funcţia sau postul ocupat Profesor detașat  de limba şi literatura românӑ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitӑţi  didactice 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi”, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie /Învӑţӑmânt 

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor detașat  de limba şi literatura românӑ/limba şi literatura francezǎ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitӑţi  didactice 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic  ,,Nicolina“, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie /Învӑţӑmânt 

  

  

Educaţie şi formare   

Perioada   

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
 

  

Perioada  2019-2022 

Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ de doctor ȋn filologie 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite  

Şcoala Doctoralǎ de Studii Filologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Facultatea de Litere 

  

Perioada  2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută 
Absolvent AL STUDIILOR DE MASTERAT ÎN LITERATURǍ 

ROMÂNǍ ŞI HERMENEUTICǍ LITERARĂ  

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite  
MASTER ÎN LITERATURǍ ROMÂNǍ ŞI HERMENEUTICǍ 

LITERARĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, Facultatea de Litere 

  

Perioada  1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută 
Studii universitare 

Licenţiat ȋn  limba şi literatura română/ limba şi literatura  franceză 

Facultatea de Litere, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite  

Literatura românӑ şi francezӑ  

Civilizaţie francezӑ  

Limba românӑ şi limba francezӑ  

Cursuri practice de traduceri şi analize literare ȋn francezӑ  

Literatura comparatӑ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza“ Iasi, Facultatea de Litere, 

Profilul Filologie,  Specializarea  limba şi literatura românӑ- limba 

franceza 

  

Perioada  1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
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Absolvent profil filologie 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite  

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
Liceul Teoretic ,,Cuza–Vodă“, Huşi, jud. Vaslui 

  

Perioada  1987-1995 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent clasele I-VIII 

Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare 
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Mihail Sadoveanu“, Huşi, jud. Vaslui 

  

Perioada 2003 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută 

2005 - definitivat  

2009 -gradul II 

2013-gradul I 

  

  

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e)  Română 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

Înţelegere Vorbire  Scriere  

Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

                               Engleza B2 independent B2 ind. B2 ind. B2 ind. B2 ind. 

Franceza C2 experimentat C2 exp. C2 exp. C2 exp. C2 exp. 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate  de comunicare, lucru ȋn echipӑ, flexibilitate, implicare, 

coordonare, spirit organizatoric, spirit de echipă. 

 

Activitǎţi de cercetare și de implicare 

ȋn proiecte 

Participǎri la manifestǎri naţionale şi internaţionale, precum: 

1.Moraru (Lupu), Mihaela, ,,Strategii ale politeţii pozitive (complimentul, 

mulţumirea) ȋn discursul televizual românesc actual”, proiect doctoral, 

septembrie 2019, Şcoala doctoralǎ de Studii Filologice, Universitatea 

,,Al.I.Cuza” din Iaşi. 

2.Moraru (Lupu), Mihaela, ,,Strategii ale politeţii pozitive ȋn discursul 

televizual-complimentul şi mulţumirea. Perspectivǎ interdisciplinarǎ”, 

Conferinţa naţionalǎ a doctoranzilor din consorţiul Universitaria pentru 

domeniile filologie, istorie, teologie, studii culturale, filosofie, arte vizuale, 

teatru, muzicǎ, ediţia a III-a, 2020-online, 9-10 octombrie 2020, Şcoala 

doctoralǎ de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Vest din Timişoara. 

3.Moraru (Lupu), Mihaela, ,,Strategii ale politeţii pozitive ȋn discursul 

televizual-complimentul şi mulţumirea. Perspectivǎ interdisciplinarǎ” ȋn 

Tendinţe actuale ȋn ştiinţele umaniste, vol. II, Secţiunea lingvisticǎ, 

traductologie şi metodicǎ,  Editura Universitǎţii de Vest, Timişoara, 2021, 

Lucrǎrile conferinţei doctoranzilor umanişti din consorţiul Universitaria, 

Timişoara, 9-10 octombrie 2020. 
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4.Moraru (Lupu), Mihaela, ,,Complimentul şi mulţumirea-strategii ale 

politeţii pozitive ȋn discursul televizual”, Conferinţa  internaţionalǎ a 

tinerilor cercetǎtori ȋn filologie Noi direcţii şi perspective metodologice în 

studiile lingvistice şi literare, ediţia I, 2020-online, 22-24 octombrie 2020, 

Şcoala Doctoralǎ Interdisciplinarǎ, Facultatea de Litere şi Arte, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

5.Moraru (Lupu), Mihaela, ”Complimenting and thanking as positive 

politeness strategies in media discourse”, publicat în volumul Conferinţei 

tinerilor cercetători în filologie  Noi direcţii și perspective metodologice în 

studiile lingvistice și literare, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, 22-

24 octombrie 2020, Editura Peter Lang, Berlin, 2021, articol ȋn curs de 

publicare. 

6.Moraru (Lupu), Mihaela, ,,Factori (extra)lingvistici ai strategiilor politeţii 

pozitive (complimentul şi mulţumirea) ȋn discursul televizual românesc 

actual”, Conferinţa DISCURS CRITIC ŞI VARIAŢIE LINGVISTICӐ, 

Abordǎri inter- şi transdisciplinare ale trecutului şi prezentului, Ediţia a X-

a-online, 8-9 iulie 2021, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. 

7.Moraru (Lupu),  Mihaela, ,,Factori (extra)lingvistici ai strategiilor 

politeţii pozitive (complimentul şi mulţumirea) ȋn discursul televizual 

românesc actual”, publicat ȋn revista Meridian Critic, Tomul XXXVIII, 

Special ISSUE (Volume 38), “Ştefan cel Mare” University of Suceava 

Press, 2022, Inter- and transdisciplinary approaches of the past and the 

present, Ştefan cel Mare University of Suceava, Annals, Philologies Series,  

prezentat la Conferinţa DISCURS CRITIC ŞI VARIAŢIE LINGVISTICӐ, 

Abordǎri inter- şi transdisciplinare ale trecutului şi prezentului, Ediţia a X-

a, 8-9 iulie 2021, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava.  

8.Moraru (Lupu), Mihaela,  ,,Strategii ale politeţii pozitive ȋn discursul 

televizual românesc actual. Complimentul”, raport de cercetare, martie 

2021, Şcoala doctoralǎ de Studii Filologice, Universitatea ,,Al.I.Cuza” din 

Iaşi. 

9.Moraru (Lupu), Mihaela,  ,,Strategii ale politeţii pozitive ȋn discursul 

televizual românesc actual. Mulţumirea”, raport de cercetare, septembrie 

2021, Şcoala doctoralǎ de Studii Filologice, Universitatea ,,Al.I.Cuza” din 

Iaşi. 

10.Moraru (Lupu), Mihaela,  ,,Strategii ale politeţii pozitive (complimentul, 

mulţumirea) ȋn discursul televizual românesc actual”, conferinţǎ susţinutǎ 

ȋn cadrul  Masteratului de Lingvisticǎ Generalǎ şi Româneascǎ, 21 mai 

2021, Facultatea de Litere, Universitatea ,,Al.I.Cuza” din Iaşi. 

11.Moraru (Lupu), Mihaela,  ,,Strategii ale politeţii pozitive (complimentul, 

mulţumirea) ȋn discursul televizual românesc actual”, conferinţǎ susţinutǎ 

ȋn cadrul  Anului II, Tutorat, Românǎ-Francezǎ, Românǎ-Spaniolǎ, 18 mai 

2021, Facultatea de Litere, Universitatea ,,Al.I.Cuza” din Iaşi. 

12.Proiect Erasmus KA+ Emotional School Dropout. 

Competenţe TIC/Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a calculatorului  

Cunoştinţe operare calculator (MS Office: Word, Excel, Power Point, 

Publisher, Internet Explorer, AEL) 

Permis(e) de conducere  - 

Anexe Acte care atestă studiile şi competenţele profesionale menţionate 

  

 

 


