
 

  

  

 
Curriculum Vitae 
Europass 

  

    

Informaţii personale   

Nume / Prenume   LUPU , SERGIU 

Adresa(e) 
 

Telefon(oane)   Mobil   

Fax(uri)   

E-mail(uri)   

Naţionalitate(-tăţi)  romana 

Data naşterii  1978-10-22 

Locul naşterii  Constanta 

    

Loc de muncă vizat / 
Domeniu ocupaţional 

 Facultatea de Marina Militara / Departamentul Stiinte Nautice 

    

Experienţa 
profesională 

  

    

Perioada  2002 →2005 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Cdt. S.L.IV N.P.R. 190 "Lăstunul" 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 conducerea serviciului comunicații 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 U.M. 02109 Mangalia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Marină Militară 



    

Perioada  2014 →2017 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Coordonator program de studii Navigaţie şi transport maritim şi fluvial - 
învăţământ cu frecvenţă redusă 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Coordonare a programului de studii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Management universitar 

    

Perioada  2017 →prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Coordonator program de studii Navigaţie şi transport maritim şi fluvial - 
învăţământ cu frecvenţă 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Coordonare a programului de studii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Management universitar 

    

Perioada  2017 →prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Director departament Ştiinţe Nautic 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Planificarea, organizarea, desfăşurarea, controlul şi evaluarea 
procesului de învăţământ şi cercetare ştiintifică din cadrul 
departamentului; Coordonarea, controlul şi evaluarea activităţii cadrelor 
didactice; Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor 
didactice şi studenţilo 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Management universitar 

    



Perioada  01.10.2017 →prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Conferențiar universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Titular la disciplinele: Navigație astronomică, Proceduri de executare în 
siguranță a cartului de navigație, Navigație integrată. Predare în limba 
engleză la grupe de studenţi în cadrul programului ERASMUS la 
disciplinele: Celestial navigation și Navigational watchkeeping. Cercetare 
știintifică în domeniu. Îndrumător practică studenţi, coordonator ştiinţific 
pentru lucrări de diplomă și desertație, sesiuni de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti, conducător cerc studenţesc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate de învăţământ și cercetare științifică 

    

Perioada  2010 →2017 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Lector universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Titular la disciplinele: Navigație astronomică, Proceduri de executare în 
siguranță a cartului de navigație, Navigație integrată. Predare în limba 
engleză la grupe de studenţi în cadrul programului ERASMUS la 
disciplinele: Celestial navigation și Navigational watchkeeping. Cercetare 
știintifică în domeniu. Îndrumător practică studenţi, coordonator ştiinţific 
pentru lucrări de diplomă și desertație, sesiuni de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti, conducător cerc studenţesc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate de învăţământ și cercetare științifică 

    

Perioada  2008 →2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Asistent universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Seminarist la disciplinele: Bazele navigației, Navigație astronomică, 
Manevra navei, Proceduri de executare în siguranță a cartului de 
navigație. Cercetare știintifică în domeniu. Îndrumător practică studenţi, 
coordonator ştiinţific pentru lucrări de diplomă, sesiuni de comunicări 



ştiinţifice studenţeşti, conducător cerc studenţesc. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate de învăţământ și cercetare științifică 

    

Perioada  2005 →2008 

Funcţia sau postul 
ocupat 

 Preparator universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi 
principale 

 Seminarist la disciplinele: Marinărie, Bazele navigației, Navigație 
astronomică, Echipamente și sisteme de navigație, Manevra navei, 
Proceduri de executare în siguranță a cartului de navigație. Cercetare 
știintifică în domeniu. Îndrumător practică studenţi. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, str. Fulgerului nr. 1, Constanţa 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Activitate de învăţământ și cercetare științifică 

    

Educaţie şi formare   

    

Perioada  1997 - 2002 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Navigație, Hidrografie și Echipamente de Navigație 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Academia Navală Mircea cel Bătrân 

    

Perioada  2002 - 2003 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Masterat 



Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Inginerie Costieră și Portuară 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Universitatea Ovidius, Facultatea de Construcții 

    

Perioada  2009 - 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Masterat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Ştiinţe Nautice 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa 

    

Perioada  2009 - 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Navigaţie, Transport Maritim şi Fluvial 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa 

    

Perioada  2005 - 2014 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Doctor, Domeniul Matematică 

Disciplinele principale  Cercetare științifică avansată 



studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Academia Română, Institutul Astronomic din București, Învăţământ 
universitar, ciclul III 

    

Perioada  Martie 2010 - 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Instructor Simulator integrat NTPro 5000 TGS 4100 v 7.2 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Instructor simulator integrat de conducerea navei 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 TRANSAS LIMITED prin Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” , 
Constanța 

    

Perioada  August 2014 - 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Instructor Simulator integrat NTPRO 5000 ver. 5.30, Instructor Transas 
GMDSS Simulator TGS 5000 ver. 8.3 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Instructor simulator integrat de conducerea navei 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 TRANSAS Marine International, Constanța 

    

Perioada  2017 - 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Operator GOC 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel

  



e profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

  

    

Perioada  iulie 2013 - octombrie 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Certificat de absolvire a programului postuniversitar de formare şi 
dezvoltare profesională continuă Calitate, inovare, comunicare în 
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul 

Disciplinele principale 
studiate/competenţel
e profesionale 
dobândite 

 Dezvoltarea curriculumului programului de formare continuă, elaborarea 
designurilor de curs 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul
ui de formare 

 Universitatea Politehnica Bucureşti 

    

Aptitudini şi 
competenţe personale 

  

    

Limba maternă   romana 

Limbi străine 
cunoscute 

  

Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral   

englez?   
 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 A
2 

 Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

 A
2 

 Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

 A
2 

Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

francez?   
 A
2 

 Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 A
2 

 Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

 A
2 

 Intermedi
ar sau de 
supraviet
uire 

 B
1 

Nivel-prag 
sau 
independ
ent 



    

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

  

    

Competenţe şi 
aptitudini 
organizatorice 

 Leadership; Spirit organizatoric; Experienţă în managementului 
organizațional. 

    

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

 O bună cunoaștere a domeniului naval 

    

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office(Word, Excel, 
PowerPoint etc). 

    

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 Specialist clasa I învăţământ şi instrucţie Specialist clasa I Navigaţie 

    

Informaţii 
suplimentare 

 Permis conducere categoria B 

 


