
  
 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bloju, Cristina Loredana 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară  

Nr. 7, Str. Nicolae Balcescu, 110088, Bl. L 6, Sc. A, Ap. 13, Piteşti, Argeş 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) lorredana@yahoo.com ; loredana.bloju@upit.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 17.08.1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă  Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației 
  

Experienţa profesională Lector universitar doctor 

mailto:lorredana@yahoo.com
mailto:loredana.bloju@upit.ro
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19.04.2012 – prezent 
 
Prodecan Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești, Lect. univ. dr. 
 
Activități de calitatea învățământului, activități sociale și cu studenții 
 
Predare a cursurilor şi susţinere a seminariilor de: Metodica educării limbajului / Metodica predării limbii și 
literaturii române / Limba franceză / Limba română – studenţi străini/ Limba română/ Psihopedagogia comunicării / 

Normă și practică lingvistică / Comunicare la vârste timpurii / Pragmalingvistică (Facultatea de Litere)/ Gramatica 
argumentației (Facultatea de Litere)/ Susţinerea activităţilor practice cu studenţii (Practică pedagogică și de 
specialitate), Activități extracurriculare studențești 
 
Profesor invitat prin mobilitate ERASMUS la Universitatea din Izmir, Turcia, iunie 2015 (curs de Teoria și 
practica comunicării) 
 
Profesor invitat la Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, pentru 

predarea unui curs la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, mai 2015 
 
Cercetător (ISCO 2) în cadrul proiectului Parent’s informal networks for early childhood learning – PINECL – 
543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3-KA3MP, pe o perioadă de 10 luni, perioada de derulare: 01.01.2015-31.10.2015 
 
Expert în managementul comunicării în cadrul proiectului  – Competențe pentru cariera ta!, 
POSDRU/156/1.2/G/140570, beneficiar: Universitatea din Pitesti, perioada de derulare: mai 2014-decembrie 2015 
 

Expert pe termen lung formator în Proiectul, în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/40784 cu titlul „TOTTA 
VITA SCHOLA EST”, beneficiar: Universitatea din Pitesti, perioada de derularea a proiectului: 2011 -2013 
 
Formator pe termen scurt programul – Calitate și profesionalism în educație. Program de formare continuă a 
profesorilor metodiști, acreditat MECTS nr. 4736/12.07.2012 
 
Formator pe termen scurt programul – Managementul dezvoltării competențelor de comunicare și socio-
emoționale, acreditat MECTS nr. 4961/02.08.2012 

 
Președinte Comisia de Asigurare a Calității la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti din 
11.07.2012 și până în prezent 
 
Membru în Biroul Consiliului și în Consiliul Facultății de Științe ale Educației 
 
Membru în comisii de concurs de promovare la nivelul Facultății de Științe ale  Educației 
 

Membru în comisii de acordare a burselor ERASMUS pentru studenți și cadre didactice ale Facultății de Științe 
ale Educației și ale Facultății de Litere, Universitatea din Pitești 
 
Membru în Comisia de audit intern privind Îndrumarea studenților, programat în perioada 27.10.2014-
07.11.2014 în conformitate cu Programul de audit intern pentru anul universitar 2014-2015 
 
Membru în Comisii privind acordarea locurilor în tabere studențești – vară (anii universitari 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015) 

 
Membru în Comisia de echivalare a competențelor profesionale dobândite de către cadrele didactice care ocupă 
funcția de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare în vederea ocupării funcției didactice 
de profesor pentru învățământul primar și preșcolar (2014, 2015)  
 
Membru în Comisia de finalizare studii la programul de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar de la 
Fundația Universitară Alma Mater din Sibiu  
 

Membru în Comisii de finalizări studii la programele de studii ale Facultății de Științe ale Educației, Universitatea 
din Pitești - Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Asistență Managerială și secretariat 
  
Membru în comitetul organizatoric al 5th International Conference EDUWOLRD with the main theme    
„Education Facing Contemporary World Issues” Pitesti – Romania, 29th November – 1st December,  2012, 
organizata de Universitatea din București si Universitatea din Pitest sub egida Balkan Society for Pedagogy and 
Education (BASOPED), European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), European Network 
on Teacher Education Policies (ENTEP) si European Forum of Technical and Vocational Education and Training 

(EFVET); www.eduworld.ro 
 
 

http://www.eduworld.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 
 
        

 
 
 
 
      
 
 
  

 Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
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Funcţia sau postul ocupat 
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         Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 

 
Evaluator în cadrul Conferinței EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues” 
Pitesti – Romania, 29th November – 1st December,  2012, organizata de Universitatea din București si 
Universitatea din Pitest sub egida Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED), European Society for 
Research on the Education of Adults (ESREA), European Network on Teacher Education Policies (ENTEP) si 
European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EFVET); www.eduworld.ro 
 

  Membru în Comisia de admitere privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Facultatea de 

Științe ale Educației, Universitatea din Pitești (anii universitari 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) 
 
Membru în Colectivul de cercetare ”Educație Timpurie” din cadrul Centrului de Cercetare pentru Promovarea 
Excelenței în Formarea Profesională, Facultatea de Științe Socio-Umane 
 
Membru în cadrul Comitetul de organizare a Workshop-ului Național interuniversitar – Educația la Răscruce 
(04 aprilie 2013) 

  

Referent științific pentru cartea în franceză  ”Limba franceză pentru clasa pregătitoare”, Editura Ars Libri,  
ISBN 978-606-574-436-3, 2013;  
Referent pentru caietul de lucru în limba franceză  ”Limba franceză pentru clasa a III-a”, Editura Ars Libri, ISBN 
978-606-574-771-5, 2013       
Referent științific pentru cartea în franceză  ”Limba franceză pentru clasa I”, Editura Ars Libri, ISBN 978-606-
574-436-3, 2014;  
Referent pentru caietul de lucru în limba franceză  ”Limba franceză pentru clasa a II-a”, Editura Ars Libri, ISBN 
978-606-574-630-5, 2015      

Membru în Comitetul de organizare a sesiunilor de comunicări științifice studențești de la programul de 
licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Asistență Managerială și secretariat (anii universitari 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015) 
Referent pentru manualul  ”Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a III-a”, Semestrul I, Editura Ars 
Libri, ISBN 978-606-574-898-9 / 978-606-574-899-6, 2016   
 
Membru în cadrul Acordului de parteneriat Învățăm bucuria de a dărui încheiat cu Școala Gimnazială Nicolae 
Simonide Pitești și cu Școala Gimneazială Nr. 1 , Costești 

 
Coordonator-organizator al Festivalului prieteniei desfășurat în parteneriat cu ISJ Olt (martie 2013) 
 
Coordonator de practică pedagogică pentru studenții din cadrul Facultății de Științe ale Educației, punct de 
lucru Slatina – Olt (anii universitari 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) 
 
Participant la Campania Globală pentru Educație sub egida Organizației Salvați Copiii România (4-10 mai 2015 / 
5-11 mai 2014)  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe ale Educației, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti, Argeş 
Învăţământ – Educaţie – Formare 
 
 
01.09.2008-prezent 
Lector universitar doctor 
 
Predare a cursului şi susţinere a seminarului de Metodica educării limbajului / Predare limba franceză şi limba 

română – studenţi români  / Limba română / Metodica predării limbii și literaturii române   / Sintaxa limbii române/ 
Susţinerea activităţilor practice cu studenţii (Practică pedagogică și de specialitate), Activități extracurriculare 
studențești 
 
Expert de tip A  și formator în Proiectul - Formare continuă şi Reconversie profesională pentru profesorii 
de limbi străine în domeniul traducerii, POSDRU/19/1.3/G/33310, Beneficiar: Universitatea din Pitești, 
Facultatea de Litere, perioada de derulare: septembrie 2010- august 2012 
 

Consultant ştiinţific al revistei Gândul Argeşean, Revistă de cercetare ştiinţifică, educaţie, informare şi cultură 
adresată nivelului primar şi preşcolar, Decembrie 2010, ISJ Argeş cu avizul nr. 792-23.03.2009 
 
Participant la Campania Globală pentru Educație sub egida Organizației Salvați Copiii România (4-10 mai 2015 / 
2-8 mai 2011)  
Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti, Argeş 
Învăţământ – Educaţie – Formare 
 

http://www.eduworld.ro/
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01.09.2005-01.09.2008 
Asistent universitar doctorand 

Predare a cursului şi susţinere a seminarului de Metodica educării limbajului / Predare limbași literatura  franceză/  
Limba română – studenţi români  / Morfologia limbii române / Metodica predării limbii și literaturii române   / 
Susţinerea activităţilor practice cu studenţii (Practică pedagogică și de specialitate), Activități extracurriculare 
studențești 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe ale Educației, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti, Argeş 

 
Învăţământ – Educaţie – Formare 
 
 
01.09.2003-01.09.2005 
Preparator universitar 
Predarea seminariilor de Limba și literatura franceză, Limba franceză – curs practic, Activități extracurriculare 
studențești 

Universitatea din Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti, Argeş 
Învăţământ – Educaţie – Formare 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 

 
Educaţie şi formare 

15.08.2001-01.09.2003 
Profesor învățământ preuniversitar 
Predare Limba și literatura franceză, Limba și literatura română 
 
Profesor colaborator  de limbă franceză al Facultății de Litere, Catedra de Limbi Romanice, Universitatea din 
Pitești, Secţiile Biologie şi Horticultură 

 
Școala Generală nr. 1 Costești Argeș / Grup Școlar Astra, Pitești, Argeș 
Învăţământ – Educaţie – Formare 

Perioada 1.Curs formare Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a 
calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor 
internaționale de calitate, ID 60720 
2.  Cursuri de formare prin proiectul Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor 
din învățământul superior, ID 63709 
3. 1 Mai 2013 – Cursul ”Auditori pentru sisteme de management al calității”  
4. Martie 2013 - Workshop Național ”Educația la răscruce” 
5.  Februarie 2012 – Simpozionul Internațional: ”Creativitatea – un imperativ mereu actual în învățământul 

contemporan” 
6.Mai 2010: Certificat de Stagiu „Formarea pentru tehnologia informaţiei”, Regiunea Europa Centrală şi orientală; 
7. Decembrie 2008: Simpozionul Internaţional Grundtvig „Adult Education: from Grundtvig to the current European 
context” 
8. Martie 2006: Forumul “Innover en français” organizat la Bucureşti de către Ambasada Franţei  în cadrul « Statelor 
Generale ale Francofoniei » 
9. Noiembrie 2004 – Februarie 2005 : Grant Socrates-Erasmus pentru documentare doctorat  la   Universitatea din 
Nice – „Sophia Antipolis” 

10. Octombrie 2001 – Iulie 2003 : Masteratul „Ştiinţa şi practica traducerii” (Domeniul : Franco-Român) în cadrul 
Universităţii din Piteşti  
11. Iulie 2003 : Cursurile de vară « Practica traducerii didactice şi literare (domeniul franco-român) » 
12. Din septembrie 1998 până în iulie 2001 : Facultatea de Litere şi Istorie, Secția Franceză-Română, Universitatea 
din Piteşti 
13. Octombrie 2000 - Noiembrie 2000 : Stagiul pedagogic de formare  în didactica FLE (Français langue étrangère – 
Fanceza limbă străină) 
14. Septembrie 1991 – Iulie 1995 : Liceul teoretic « Zinca Golescu », Secţia Limbi moderne 



Calificarea / diploma obţinută 1. Certificat de absolvire 
2. Certificat de formare 
3. Certificat de absolvire 
4. Diplomă de participare 
5. Protocol de parteneriat 
6. Certificat de participare 
7. Atestat de participare 
8. Atestat de participare în domeniul integrării Tehnicilor Informaţiei şi Comunicării 

9. Atestat  validat cu 20 de puncte de credit 
10. Diplomă de master 
11. Atestat de absolvire a cursurilor 
12. Diplomă de licenţă 
13. Atestat de participare 
14. Diplomă de bacalaureat 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

1. Modalităţi de formare continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior 
2. Didactica limbii si literaturii romane în învățământul primar, Metode moderne de formare în didactică  
3. Principiile managementului calității  
4. Metode activ-participativa la orele de curs 

5. Dezvoltare instituțională universitară, dezvoltare profesională continuă 
6. Accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnică 
7. Programele Grundtvig 
8. Limba franceză /  Competenţele comunicării, Unelte şi resurse pedagogice, Modernizarea învăţământului 

bilingv, Dezvoltarea dimensiunii interculturale 
9. Limba franceză: analiză lingvistică şi literară 
10. Teoria generală a traducerii, Limbaje de specialitate, Analiză contrastivă, Teoria traducerii literare, Stilistica 

textului literar, Elemente de naratologie, Poetici normative, Semiotica poeziei, Atelier de traducere 

11. Atelier de traducere (traduceri specializate) 
12. Limbă şi literatură franceză, limbă şi literatură română, Limba latină, Etnologie şi folclor, Pedagogie, 

Psihologie, Practică pedagogică română şi franceză 
13. Activităţi de producţie orală în comunicare şi tehnici de animare în clasă în limba franceză 
14. Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

1. Proiect POSDRU Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și 
evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și 
standardelor internaționale de calitate, ID 60720 

2. Proiect POSDRU Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă din învățământul superior, ID 

63709, Ministerul Educației Naționale 
3. Mișcarea română pentru calitate, Centrul regionale de formare continuă 
4. Inspectoratul Școlar județean Ialomița, Asociația învățătorilor ialomițeni, Casa Corpului d idactic Ialomița 
5. Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Cluj Babes -Bolyai, 

Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea ”Politehnica” din București, 
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

6. Agenţia Universitară a Francofoniei şi Universtitatea din Piteşti 
7. Universitatea din Piteşti, Centrul de Relaţii internaţionale  şi Cooperare europeană şi Grupul pentru Integrare 

Europeană 
8. Ambasada Franţei  în România 
9. Universitatea din Nice – „Sophia Antipolis”, Laboratorul de Inginerie lingvistică şi Inginerie Aplicată 
10. Universităţii din Piteşti, Facultatea de Litere, Nr. 41, Piteşti, Argeş 
11. Universitatea din Piteşti – Universitatea  „Jean Moulin” din Lyon, Institutul Internaţional de traducere „Liviu 

Rebreanu” 
12. Universitate din Piteşti, Facultatea de Litere şi Istorie 
13. Universitatea din Craiova, Facultatea de Limbi Romanice şi Serviciul de Cooperare şi de Acţiune culturală al 

Ambasadei Franţei 
14. Liceul teoretic „Zinca Golescu”, Piteşti, Argeş 



Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

  1. Diplomă de participare 
  2. Certificat de absolvire 
  3. Certificat de absolvire 
  4. Diplomă de participare 
  5. Acord de parteneriat 
  6. Certificat de participare 

7. Atestat de participare 
8. Atestat de participare 

9. Atestat de formare 
10. Dizertaţie în „Ştiinţa şi practica traducerii” (Domeniul: Franco-Român) 
11. Atestat de absolvire 
12. Licenţă în limba şi literatura franceză – limba şi literatura română 
13. Atestat de participare 
14. Absolvire liceu 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)  

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C2  C2  C2   C2  C2 

Limba engleză   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare interpersonală, lucru în echipă, responsabilitate, inițiativă, prezentare lucrări cu caracter științific la 
simpozioane și conferințe  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare activități didactice și extra-didactice, coordonare comisii de acordare burse și locuri în tabere studențești, 

membru în cadrul comitetelor de organizare a unor manifestări științifice 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizare fax, copiator, videoproiector 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
Operare PC (Word, Office, Excel), navigare internet;  

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

  

Alte competenţe şi aptitudini - autorizaţie interpret-traducător pentru limba franceză din dispunerea Ministerului Justiţiei (decembrie 2002); 
- responsabilitate, seriozitate, o capacitate buna de analiza si sinteza. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - traducerea unor fragmente de lucrări cu caracter pedagogic din limba franceză în limba română în cadrul cursului 
de psiho-pedagogie (“La psychopédagogie des méthodes concernant l’individualisation de l’étude”); 

 - traduceri efectuate în diferite domenii ; 
 - cursuri de formare continuă în cadrul unor proiecte destinate profesorilor din învățământul primar și preșcolar; 

- cursuri de limbă franceză realizate în cadrul Băncii Române de Dezvoltare;  
  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

