
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Ciupală Alin Ionuţ 

Adresa  Strada Griviţei nr. 29A, 400700, Câmpina, României 

Telefon  +40748.16.65.74 Mobil: +40748.16.65.74 

Fax   

E-mail  alin_i_ciupala@yahoo.co.uk 
 

Cetăţenia  Română  
 

Data naşterii  6 mai 1968 
 

 Sex  Masculin 

 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Profesor universitar 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  1997-1999  

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susţinerea de seminare la specializarea istorie modernă, activitate didactică, consultaţii pentru 
studenţi, activitate administrativă 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar  

 

Perioada  1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susţinerea de seminare şi cursuri practice la specializarea istorie modernă, activitate didactică, 
consultaţii pentru studenţi, activitate administrativă 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar 

 

Perioada  2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susţinerea de seminare şi cursuri la specializarea istorie modernă, activitate didactică, consultaţii 
pentru studenţi, activitate administrativă 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar 

 

Perioada  2006 - 2013   

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Susţinerea de seminare şi cursuri la specializarea istorie modernă, activitate didactică, consultaţii 
pentru studenţi, activitate administrativă: 

Susţinerea şi coordonarea seminariilor de istorie modernă a românilor şi a următoarelor cursuri : 

- Locul femeii în societatea românească a secolului al XIX-lea între public şi privat 

- Corp şi sexualitate în secolul al XIX-lea 

- Artă şi societate în România Vechiului Regat 

-O introducere în istoria socială 
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- Identitate şi societate la românii din Transilvania şi Basarabia în secolul al XIX-lea 

- Colecţionari şi colecţii de artă din Europa şi România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în 
prima jumătate a secolului al XX-lea 

- Discursuri despre gen în artele plastice (sec. XIX-XX) 

Coordonarea unor seminarii speciale (seminar de surse, seminar de comunicare academică, 
seminar de pregătire a lucrării de licenţă). 

Coordonarea unor grupe de practică pedagogică formate din studenţii Facultăţii de Istorie. 

Conducerea unor lucrări de licenţă, masterat şi a unor lucrări metodice pentru obţinerea gradului 
didactic I. 

 

2013- în prezent 

Profesor universitar 

 

 

Numele şi adresa angajatorului   Catedra de istorie a românilor, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina 
Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar 

 
 

Perioada  Ianuarie 2008 - ianuarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Şef de catedră - Catedra de Istorie a Românilor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de coordonare a activităţilor din cadrul Catedrei de Istorie a României  

Numele şi adresa angajatorului   Catedra de istorie a românilor, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina 
Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ universitar 

 
 

Perioada  2005 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific principal III  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetare în arhive şi publicare de documente diplomatice 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul Diplomatic Român, Departamentul de editare a izvoarelor diplomatice, Bd. Primăverii nr. 
17, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 

Perioada  Decembrie 2013 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar  ştiinţific 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetare în arhive şi publicare de documente, responsabilităţi de management 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Calea Victoriei nr.  196, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare, management instituţie publică  

 
 
 

Perioada  2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în grant-ul CNCSIS PN II ID-2588/2009 

Principalele activităţi şi  Cercetare în arhive, publicare de articole  
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responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului   CNCSIS - Ministerul Educaţiei; Universitatea Babeş Bolyiai Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 
 

Perioada  3 martie - 15 octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Director grant oferit de Administraţia Fondului Cultural Naţional 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare proiect şi activitate financiară pentru proiectul Regăsirea trecutului. Tradiţii şi 
obiceiuri ale comunităţii rome 

Numele şi adresa angajatorului   Asociaţia pentru studierea istoriei romilor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate de cercetare şi de acţiune culturală 

 

Perioada  1 octombrie 2007-30 iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Director al grant-ului de cercetare Elita feminină românească în România (1859-1918). Asociaţii 
şi organizaţii feminine, finanţat de Universitatea din Bucureşti în cadrul Programului Idei 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare proiect Elita feminină românească în România (1859-1918). Asociaţii şi organizaţii 
feminine 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 

Perioada  martie 2006-martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Director al grant-ului de cercetare NHF RO 004 acordat Centrului de studii rome din Facultatea de 
Istorie a Universităţii din Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonare grant de cercetare NHF RO 004 acordat Centrului de studii rome din Facultatea de 
Istorie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 

Perioada  2007-2010 

Funcţia sau postul ocupat  Evaluator în cadrul comisiilor de specialitate ale CNCSIS  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Evaluare proiecte de educaţie şi cercetare 

Numele şi adresa angajatorului   CNCSIS - Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 

Perioada  2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat  Evaluator în cadrul comisiilor de specialitate ale AFCN Administraţia Fondului Cultural Naţional 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Evaluare proiecte culturale - patrimoniu imaterial 

Numele şi adresa angajatorului   AFCN Administraţia Fondului Cultural Naţional, Str. Barbu Delavrancea nr. 55, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cultură 

 

Perioada  2006 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Membru fondator şi director al „Centrului de studii rome” din Facultatea de Istorie a Universităţii din 
Bucureşti. 

Principalele activităţi şi  Cercetare, organizare de proiecte 
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responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 
 

Perioada  2006 - în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Membru fondator şi director adjunct al „Centrului pentru editarea izvoarelor istorice” din cadrul 
Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetare, organizare de proiecte 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare 

 
 
 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada  1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţă la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Istorie modernă  

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Universitar 

 

Perioada  1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută  Masterat la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Istorie modernă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Masterat 

 
 

Perioada  2007-2002 

Calificarea / diploma obţinută  2002: Doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti cu distincţia „Cum laudae”. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Istorie modernă, studiul raporturilor dintre spaţiul public şi spaţiul privat în sec. XIX 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Doctorat 

 

Perioada  1998 

Calificarea / diploma obţinută  - 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Istorie modernă universală, istoria socială în epoca modernă, studii de gen 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneţia.  
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Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Cercetare 

 

Perioada  2000 

Calificarea / diploma obţinută  -  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Istorie modernă europeană, istoria socială în epoca modernă, studii de gen 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Sorbona - Paris IV, bursă Socrate Erasmus. 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Doctorat 

 
 
 

 
 
 
 

 Aptitudini si competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba franceză  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe si abilităţi sociale   Am spirit de echipă, deţin capacitatea de a mă adapta la medii multiculturale, capacitate obţinută 
prin experienţa de stagii şi studii în străinătate. Am o bună capacitate de a comunica. 

 

Competenţe si aptitudini 
organizatorice 

 Aptitudini de conducere, şef de catedră la Catedra de Istorie a Românilor. 

Spirit organizatoric, coordonez activitatea mai multor Centre organizate în cadrul Facultăţii de istorie.  

Bună experienţă în managementul de proiect şi de echipă. 
 

Competenţe  si aptitudini tehnice  Nu este cazul. 
 

Competenţe si cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Cunoştinţe de bază 
ale aplicaţiilor de grafică (Adobe Illustrator, PhotoShop). 

 

Competenţe si aptitudini artistice   -  
 

Alte competenţe si aptitudini  Cartofilie 
 

Permis de conducere  Nu  
 

Informaţii suplimentare  Lista publicaţiilor este anexată la prezentul C.V. 
 

 Anexe  Lista cărţilor de autor, a volumelor de studii editate, a volumelor de documente şi surse editate, a 
studiilor de specialitate publicate, a bibliografiilor publicate, a altor colaborări, a participărilor la 
sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi internaţionale, a distincţiilor primite.s 

 
 
 
Distincţii primite 
 
Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în rang de Ofiţer. 
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