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Informaţii personale  

Prenume / Nume Andreea-Nicoleta GHIȚĂ 

Adresă Bd. 1 Biruinței, nr. 102, jud. Ilfov, cod poștal 077145 

Telefon (+40) 766452428 

E-mail andreea.lupu@imnr.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 09 Septembrie 1991 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat CERCETARE-DEZVOLTARE 

Experienţa profesională  

                                               Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 

      Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 

                            Numele angajatorului 
                             
                

      Tipul activității sau sectorul de    
activitate 

 
                                              
                                               Perioada 

   Octombrie 2021- Prezent 

Cercetător Științific 

Analize de laborator acreditate RENAR privind: examinarea microscopică a rocilor, oțelurilor, 
fontelor, aliajelor dure sinterizate și a îmbinărilor sudate; 
Caracterizarea materialelor avansate din punct de vedere morfologic și structural, utilizând 
tehnici de microscopie optică și electronică SEM-EDAX; 
Redactarea articolelor științifice pentru publicarea în reviste de specialitate; 
Elaborarea de rapoarte tehnice şi de cercetare; 
Participarea ca membru al echipei de lucru în proiecte naționale și internaţionale. 

 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (INCDMNR-

IMNR) 

  Cercetare-Dezvoltare 
 
 

  Septembrie 2017- Octombrie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de Cercetare Științifică 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
                            
                            Numele angajatorului 

 
 

                Tipul activităţii sau sectorul de  
                                               activitate  

Caracterizarea materialelor avansate din punct de vedere morfologic și structural, utilizând 
tehnici de microscopie optică și electronică SEM-EDAX; 
Elaborarea de rapoarte tehnice şi de cercetare; 
Participarea ca tânăr cercetător în proiecte naționale și internaţionale. 
 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (INCDMNR-
IMNR) 
 

  Cercetare-Dezvoltare 

  

                             Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 2018 - Prezent 

Calificarea obţinută   Doctorand – domeniu : Ingineria Materialelor 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

  Titlul tezei de doctorat : “Influența pămanturilor rare asupra structurii zirconiei utilizate cu          
aplicații în electroliți solizi” 
  Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea Știința și Ingineria Materialelor,  
 

 

mailto:andreea.lupu@imnr.ro


 
 
 

Perioada 

   
 
   
  Octombrie 2015 – Iunie 2017 

Calificarea obţinută   Diplomă de Master – Geologie 
- Mineralogie aplicată, minerale industriale și roci, echilibre minerale, sisteme de depunere și 

resurse asociate, petrologie magmatică în context tectonic, geochimie izotopică, tectonică 
regională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

  Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Specializarea: Evaluarea 
Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale 

Perioada     Octombrie 2011 – Iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de Inginer 
- Cristalografie, Geochimie, Mineralogie, Petrografie, Petrologie, Zăcăminte de minereu, 

Zăcăminte de petrol, Inginerie geologică, Protecția mediului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

  Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Specializarea: Ingineria 
Geologică a Resurselor 

Studii în străinătate   01-22 Noiembrie 2018 - stagiu de pregătire  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Institute of Condensed Matter Chemistry of Bordeaux CNRS-UPR 9048, Bordeaux – France 
 

 

Aptitudini şi competenţe  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

                        Nivel European(*) 
 

 Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1 intermediar B1 intermediar B1 intermediar B1 intermediar B1 intermediar 

Franceză  A2 elementar A2 elementar A2 elementar A2 elementar A2 elementar 

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

Competenţe și abilităţi sociale   Gândire strategică, capabilă să susțină implementarea programului, diplomată, responsabilă, 
abilități de comunicare și motivație, competitivă, deschidere pentru munca în echipă, capacitate 
de adaptare rapidă, flexibilitate, spirit proactiv, inițiativă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Bune abilități de organizare și încredere în sine, dobândite prin participarea la sesiuni de 
comunicări științifice, implicarea în organizarea de expoziții, saloane de cercetare și workshop-
uri. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
                                                      
Certificări 

 
 
 

           Informații suplimentare 

  Microsoft Office, Power Point, Surfer, AutoCad, PhotoScape, MapInfo, ArcGis   
 
 
 
  Expert accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene 

 
 
 

• Membru al echipei de lucru în 4 proiecte internationale si 4 proiecte nationale; 
 

• Participarea la diverse conferințe internaționale în domenii precum: Știința și Ingineria 
Materialelor, Materii Prime și Economie Circulară, Tehnologii emergente în ingineria 
materialelor, în perioada 2017-2021; 

   

• 7 articole științifice 
 

 

  

  

  

 


