
Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii  

cu  

caracter personal 

Nume, prenume: Negrea Lillians Violeta 

Adresa Ion Neculce nr 52, Bucureşti, sect. 1, România 

Tel.(s) 
(0040) 21-665-68-93 
Fax: (0040)-21-663-68-93 
Mobile: 0745.18.10.18 

 

e-mail violeta.negrea@gmail.com  

Cetăţenie: română 

Data nașterii 23 Martie,1957 

sex F 

Experiență profesională 
Activitate și responsabilități 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Studii Economice București, Piața Romană 6, București, cod postal 
010374, www.ase.ro  

Perioada  2016, februarie - prezent 

Poziție/grad didactic  conferențiar universitar, contract pe perioadă nedeterminată, nr 116/19.02.2016 

Activitate şi responsabilităţi: 
 predare/seminarizare limba engleză și comunicare de specialitate, facultatea de     
Finanțe, Bănci, Burse de Valori 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Splaiul Unirii 176, sect. 4, Bucureşti, 
www.ucdc.ro 

Perioada  2007-februarie 2016 

Poziţie/grad didactic Profesor universitar, Dr., Ord. Min. 1013/15.05 

Activitate şi responsabilităţi 
Predare/seminarizare: cursuri şi seminarii de limbă engleză aplicată: 
management, turism, comunicare; antropologie lingvistică; studii de 
germanistică; antropologia culturii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ARACIS: Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea 
de Îmbunătățiri Funciare) 

Perioada 2007-prezent 

Poziţie: expert evaluator, http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/2/10  

Activitate şi responsabilităţi: evaluare programe de studii universitare în vederea autorizării/acreditării 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Splaiul Unirii 176, sect. 4, Bucureşti, 
www.ucdc.ro 

Perioada 2009-2012 

Poziţie: 
decan, facultatea de de Limbi și literaturi străine, Universitatea Creştină Dimitrie 
Cantemir Splaiul Unirii 176, sect. 4, Bucureşti, www.ucdc.ro 



Activitate şi responsabilităţi: 

 gestionarea programelor de studii ale facultății de Limbi și literaturi  
străine;  

 elaborarea dosarelor pentru autorizarea a 4 programe de studii și 
acreditarea a 3 programe de studii de licență  

 organizarea admiterii studenților din anul I 
  organizarea examenului de licență 
 elaborare documente privind desfășurarea activităților didactice 
 organizarea și actualizarea site-ului facultății 
 dezvoltarea de relații academice între facultatea de Limbi Străine și 

instituții din țară și străinătate pentru creșterea vizibilității facultății 
 angajamente în proiecte de cercetare la nivel național și internațional  

Perioada 2007, februarie-septembrie 

Poziţie: 
prorector, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Splaiul Unirii 176, sect. 4, 
Bucureşti, www.ucdc.ro 

Activitate şi responsabilităţi:  

Relaţii academice şi imagine  
 coordonare mobilități profesori/studenti, program Erasmus 
 dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu universități din România și din 

străinătate 
 organizare conferințe, simpozioane, expoziții, acțiuni cultural-educative 

Numele şi adresa 
angajatorului:  

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Splaiul Unirii  176, sect. 4, Bucureşti, 
www.ucdc.ro 

Perioada 2004-2007 

Grad didactic 

 
Conferenţiar universitar, dr. Ord. Min. Nr. 4628-6.09.2004 
Specializare:  

 Limba engleză aplicată 
 Cultură și civilizație anglo-americană 

Activităţi şi responsabilităţi 

Predare/seminarizare  
 Cultură şi civilizaţie anglo-americană  
 Limbă engleză de afaceri 
șef de catedră/facultatea de Limbi şi Literaturi Străine” 

 gestionarea activității didactice de limbă engleză, franceză, germană, 
italiană, spaniolă, turcă, chineză, rusă, romănă ale facultății de Limbi și 
literaturi  străine;  

 organizarea admiterii   
 organizarea examenului de licență 
 organizarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde 
 activități de formare/specializare a cadrelor didactice 
 elaborare documente privind desfășurarea activităților didactice 

 
  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice București, Piața Romană 6, București, cod poștal 
010374, www.ase.ro 

Perioada 1996-2004 

Poziție/grad didactic lector 



Activităţi şi responsabilităţi  

 responsabil cu activitatea de predare/seminarizare  a limbilor străine la Facultatea 
de Finanţe, Asigurări, Bănci, Burse de Valori:  

predare/seminarizare 
- Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci, Burse de valori  
- Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 
- Departamentul de studii economice în limbi străine (SELS) 

Numele şi adresa 
angajatorului: 

Perioada 
Grad didactic:  

Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr 6, sect. 1, Bucureşti, 
www.ase.ro  
1990-1995 
Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

predare/seminarizare : limba engleză aplicată domeniului ştiinţelor conomice 
- Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci, Burse de valori  
- Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 
- Departamentul de studii economice în limbi străine (SELS) 

Numele şi adresa 
Angajatorului  

Intr. „23 August” (adresa actuală) B-dul Basarabia nr. 256, sector 3 

Perioada 1980-1990 

Poziţie Traducător/ interpret 

Activităţi şi responsabilităţi 
traducere de documente, articole, etichete pentru export, documentaţie în 
domeniul industriei constructoare de maşini 

Nivel de pregătire şi 
perfecţionare 

 
 
 
2017 
atestat abilitare, în curs de finalizare  
Universitatea Dunărea de jos, Galați 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/abilitate/dosare-de-abilitare  

Perioada 
Calificare/diplomă 
Numele și adresa instituției 
care acordă titlul/diploma 

Perioada 2012 

Calificare/diplomă: Certificat de absolvire: Manager de proiect 

Numele şi adresa instituţiei 
care acordă titlul/diploma 

SC. Creare Resurse Umane; Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse; 
Consiliul Național de Formare Profesională; Ministerul Educației,Cercetării 
Tineretului 

perioadă 2009 

Calificare/diplomă: Formare evaluare ESOL 

Numele şi adresa instituţiei 
care acordă titlul/diploma 

Consiliul Britanic 

Perioada 1997-2003 

Calificare/diplomă: 
Doctorat: Dezvoltarea curriculum-ului limbii engleze aplicate în Învăţământul 
superior din România 

Studii/domenii principale de  
competenţă 

Ştiinţele educaţiei  

Numele şii adresa instituţiei 
care acordă titlul/diploma 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele educaţiei, Sos. 
Panduri, nr 90, București 

Perioada 1976-1980 



Calificare/diplomă Licenţă în limbi germanice  

Studii/Domenii principale  
de competenţă: 

 Limba engleză, literatură, cultură 
 Limba franceză , literatură, cultură 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ care acordă 
diploma:  

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi și literaturi germanice, Str. Pitar 
Moș, Sector 1, cod 010454 

Perioada 1972-1976 

Calificare/diploma : Diplomă de liceu  

Studii/Domenii principale de 
competenţă 

- Istorie, chimie, fizică, biologie în limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ care acordă 
diploma:  

Liceu cu predare în limba engleză: C.A. Rosetti, Str. Garibaldi nr 11, sect 1, 
Bucureşti 

Autoevaluare 

 
 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Criterii Europene Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Scris 

Engleză C 
2 

Utilizator 
experimentat

C2 
Utilizator 

experimentat
C2

Utilizator 
experimentat

C2
Utilizator 

experimentat 
C 
2 

Utilizator experimentat 

Franceză 
B
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator independent 

  

Competenţe şi abilităţi 
organizaţionale:  

 competențe specifice activității de formare și evaluare academică 
 Îndrumare, coordonare şi cooperare în studiu  şi cercetare  
 management resurse umane 
 management de proiect 
 organizare/colaborare echipe de lucru 

Abilităţi de lucru cu 
calculatorul:  

 Word, Excel, Power Point, internet 
 Managementul timpului: pragmatism în prioritizarea activităților și 

îndeplinrea obiectivelor  

Alte competenţe şi hobby-uri:  lectura, călătoria; grădinăritul 

permis de conducere: 2001, categoria B 

 


