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INFORMAŢII PERSONALE   
Nume  PALEA N. LUCIA-LARISSA 

Adresă  STR. NEGOI, NR. 13,  AP. 2,  550.275, SIBIU, ROMÂNIA 
Telefon  004269.252.626 
E-mail  luciapalea@yahoo.com 

   
Naţionalitate  Română 
Data naşterii  07.05.1974, SIBIU, JUD. SIBIU 

   
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

• Perioada (de la – până la)  2006  – prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”, STR. REVOLUŢIEI 3-5, SIBIU, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate  Învăţământ 
• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar – Limba engleză, Limba germană 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi   Proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Limba germană, Limba engleză 
 Activităţi didactice de curs, seminarii, aplicaţii şi evaluare 
 Elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice 
 Elaborarea programelor analitice la disciplina Limba germană 
 Îndrumarea activităţii cercului ştiinţific studenţesc de Limba germană 
 Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine (germană şi engleză) 
 Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea unor articole în reviste de specialitate 
 Amenajarea Sălii Multifuncţionale de Limba germană 
 Elaborarea de material documentar necesar îmbunătăţirii activităţii didactice 
 Coordonarea pregătirii studenţilor pentru participarea la sesiuni de comunicări 

studenţeşti 
 Modernizarea tehnologiilor didactice 
 Membră în comisia concursului de admitere în Academia Forţelor Terestre “Nicolae 

Bălcescu”, Sibiu 
• Perioada (de la – până la)  2001  – 2005 

• Numele şi adresa angajatorului  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”, STR. REVOLUŢIEI 3-5, SIBIU, ROMÂNIA 
• Tipul activităţii sau sectorului de activitate  Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar – Limba engleză, Limba germană 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi   Activităţi didactice de seminarii, aplicaţii şi de evaluare 

 Elaborarea de suporturi informaţionale şi de autoevaluare, necesare studenţilor în 
cadrul activităţilor de seminar şi aplicaţii practice 

 Elaborarea programelor analitice la disciplina Limba germană 
 Îndrumarea activităţii cercului ştiinţific studenţesc de Limba germană 
 Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine (germană şi engleză) 
 Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
 Amenajarea Sălii de Limba germană 

• Perioada (de la – până la)  1999  – 2001 
• Numele şi adresa angajatorului  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”, STR. REVOLUŢIEI 3-5, SIBIU, ROMÂNIA 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate  Învăţământ 
• Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar - Limba engleză, Limba germană 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi   Activităţi didactice de seminarii, aplicaţii şi de evaluare 
 Elaborarea de suporturi informaţionale şi de autoevaluare necesare studenţilor în 

cadrul activităţilor de seminar şi aplicaţii practice 
 Îndrumarea activităţii cercului ştiinţific studenţesc de Limba germană 
 Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine (germană şi engleză) 
 Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică prin participări la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice şi publicarea unor articole în reviste de specialitate 



 

 
• Perioada (de la – până la)   1998  – 1999 

• Numele şi adresa angajatorului  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Centrul de Învăţare şi perfecţionare Limbi 
Străine, str. Revoluţiei 3-5, Sibiu, România 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate  Învăţământ 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesoară - Limba engleză, Limba germană 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi   Proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Limba engleză şi Limba germană 
 Activităţi didactice de predare, aplicaţii şi evaluare 
 Elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice 

• Perioada (de la – până la)  1997  –  1998 
• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Sanitară Postliceală „Carol Davila”, str. Dealului Nr. 4, cod 550.010, Sibiu, România 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate  Învăţământ 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesoară - Limba engleză, Limba germană 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi   Proiectarea conţinuturilor educaţionale la disciplinele Limba engleză şi Limba germană 
 Activităţi didactice de predare, aplicaţii şi evaluare 
 Elaborarea de suporturi informaţionale necesare desfăşurării activităţilor didactice 

   
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE   

• Perioada (de la – până la)   26.06. – 01.07.2005 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Zentrum Innere Führung, Strausberg, Germania 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  MOE/SOE Seminar – Streitkräfte in der Demokratie, mit Offizieren der rumänischen 
Streitkräfte teilgenommen 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 
• Perioada (de la – până la)  01.2005 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, Departamentul de Limbi străine 
• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Curs metodic – Familiarizarea profesorilor de limbi străine din sistemul militar de învăţământ 

cu STANAG 6001 şi implementarea cerinţelor acestuia în predarea limbilor străine 
• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Perioada (de la – până la)  10.2004 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Erwin Wittstock – studiu monografic 
• Numele calificării primite  Doctorand în filologie 

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale 
(dacă este cazul) 

 Filologie 

• Perioada (de la – până la)  2001 – 2002 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Modulul psihopedagogic 
Numele calificării primite  Diplomă de absolvire 

• Perioada (de la – până la)  1999 – 2000 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Studii aprofundate – Traductologie germană 
• Numele calificării primite  Diplomă de studii aprofundate 

• Nivelul în cadrul clasificării naţionale 
(dacă este cazul) 

 Filologie 

• Perioada (de la – până la)  2000 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Budessprachenamt, Hürth, Germania 

• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Curs de metodică – Einweisung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen 
Deutschunterrichts, Teil 1 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 
• Perioada (de la – până la)  1994 – 1998 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică 
• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Studii universitare, specializarea Germană-Engleză 

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă 
• Nivelul în cadrul clasificării naţionale 

(dacă este cazul) 
 Filologie 



 

 
• Perioada (de la – până la)  1989 – 1994 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Şcoala Normală „Andrei Şaguna”, Sibiu 
• Principalele subiecte şi calificări însuşite  Studii liceale, specializarea Învăţător-educator 

• Numele calificării primite  Diplomă de bacalaureat 
   

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 
   

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  GERMANA 
• Abilitatea de a citi  Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie  Foarte bine 
• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine 

  ENGLEZA 
• Abilitatea de a citi  Foarte bine 

• Abilitatea de a scrie  Foarte bine 
• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine 

   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

  Lucrul în echipă (m-am integrat în diferite echipe cu responsabilităţi în proiectarea 
activităţilor didactice, cercetare ştiinţifică, organizarea activităţilor culturale, ştiinţifice a 
studenţilor şi cadrelor didactice din instituţie) 

 Comunicare (în procesul de învăţământ şi cercetare şi în afara acestuia am conlucrat 
cu diferite categorii  profesionale, militare şi civile, fiind implicată în diverse activităţi 
formative şi de relaţionare cu alte instituţii) 

 Intercultural: am desfăşurat diverse activităţi pe linia contactelor internaţionale oficiale 
 Membră în societăţi ştiinţifice profesionale 

– European Society for the Study of English – ESSE 
– Romanian Society for English and American Studies – RSEAS 
– Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

  Membru în colectivele de organizare a manifestărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi 
studenţilor 

 Am desfăşurat activităţi legate de concursurile de admitere în Academie şi de finalizare 
a studiilor (examene de competenţă lingvistică) 

   
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
  Utilizarea calculatorului 

 Utilizarea aparaturii audio-video 
 
 
 

Sibiu,                                                                                               Lector univ. 
19 martie 2010                                                                                                              Lucia-Larissa PALEA 

 
 


