
 

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Buligă Ana - Laura 

Adresă(e) Str. Liviu Rebreanu, Nr. 2, Bl. N6, Sc.1, Et.1, Ap. 42, Sector 3, Bucureşti , România 

Telefon(oane) Mobil: 0762683065   

  

E-mail(uri) analaurabuliga@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 20. 08. 1968 

  

Sex   Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada   1993 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic  ,,Dante Alighieri” , Aleea Fuiorului, Nr. 9, Sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada    2017 – 2009 

   2009 – 1994 

   1994 -  1993 



 

 

Calificarea / diploma obţinută Profesor Doctorand – Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” 

Profesor Istorie titular  – Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” 

   Profesor Istorie suplinitor – Şcoala Generala Nr. 205 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Istoria Veche, Medievală, Modernă, Contemporană a Românilor şi Universală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Doctorand  : Academia Română – Institutul de Istorie ,,A. D. Xenopol”,Iaşi 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii postuniversitare 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e)    Româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Italiana Avansat  Avansat  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba  Englez

a 
Avansat  Avansat  Mediu  Mediu  Mediu 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă –  experienta muncii in grup dobândită  în calitate de profesor şi diriginte la nivelul       

  claselor de gimnaziu şi liceu prin care am reuşit implicarea elevilor  în campanii sociale. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Coordonarea activităţii colectivelor claselor la care am fost diriginte : Angajarea elevilor în activitatea de   

   învăţare prin cercetare , în cadrul   Bibliotecii Naţionale a Romaniei; participarea la ,,Zilele Porţilor   

   Deschise” organizată de Arhivele Naţionale Bucureşti; Vizite la muzee, excursii  şi  expoziţii tematice. 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe elementare de hardware   

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

   ECDL 

  

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


 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Metodele interactive reflectate în jocurile de rol realizate  la clasele cu profil umanist; proiectele de la 

clasele de maternă cu tema,, Tradiţiile italienilor din România” în vederea cunoaşterii modului de 

integrare a unei minorităţi în societatea românească prin păstrarea identităţii etno-culturale. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere  

  



 

 

Informaţii suplimentare Activitatea ştiinţifică 

2016-2009: Susţinerea examenelor şi a referatelor  pentru Teza de doctorat cu tema ,, Comunitatea 

italiană din Bucureşti în timpul lui Carol I”, sub îndrumarea ştiinţifică a cercet. şt. gr. I,Dumitru Ivănescu 

şi Mihai Ştefan Ceauşu. 

2016-  În cadrul   programului doctoral la  Institutul de  Istorie ,,A.D.Xenopol”, Iaşi-  susţinerea 

examenului în cadrul catedrei. 

2014- În cadrul   programului doctoral la  Institutul de  Istorie ,,A.D.Xenopol”, Iaşi - susţinerea 

examenului cu tema,, Viaţa culturală din România în a doua jumătate a secolului XIX” şi susţinerea 

referatului cu tema ,, Personalităţi ale comunităţii italiene din România”. 

2012- În cadrul   programului doctoral la  Institutul de  Istorie ,,A.D.Xenopol”, Iaşi - susţinerea 

examenului cu tema ,,Viaţa politică din România în timpul lui Carol I” şi susţinerea referatului cu tema  

,,Tradiţii şi obiceiuri ale comunităţii italiene din Bucureşti în secolul al XIX-lea”. 

  2010- În cadrul   programului doctoral la  Institutul de  Istorie ,,A.D.Xenopol”, Iaşi - susţinerea   

  examenului   cu tema ,, Statutul juridic al  minorităţilor din România în perioada 1866-1923”  şi    

   susţinerea referatului  cu tematica ,, Prezenţa italienilor în spaţiul românesc anterior domniei lui Carol   

   I”. 

  2009- înmatricularea la  doctorat  în cadrul Academiei Române– Institutul de Istorie ,,A. D.   

  Xenopol”,Iaşi. 

 CĂRŢI:   

 Coautor al culegerii de ,,Teste Istorie pentru Bacalaureat şi Admitere la Facultate”, Editura Lucman,   

 Bucureşti, 2005. 

 ARTICOLE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE :  

 Prezenţa italienilor în spaţiul bucureştean anterior domniei lui Carol I, în vol. ,,Confluenţe identitare şi   

 realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX”, coordonat de Cătălin Turliuc şi Dumitru   

 Ivănescu, Editura Junimea,Iaşi, 2010, pp. 365-388. 

 2). Tradiţii şi obiceiuri ale comunităţii italiene din Bucureşti în secolul al XIX-lea, în ,, Revista Bibliotecii  

 Naţionale a României”, Anul XVIII, nr. (36) 2/ 2012, pp. 47-56. 

 3). Personalităţi ale culturii italiene din România,în ,,Stefadina...file de arhivă”, nr.2, Editura Stefadina,   

 Bucureşti,2015, pp.74-88. 

 În curs de publicare:  

 4). Prezenţe italiene pe scenele bucureştene, în Anuarul Institutului ,,A.D.Xenopol”, Iaşi. 

 

 5).Causes and effects of the migratory Italian waves in the 19th – 20th centuries, în Bulletin of the 

Transilvania University of Brasov. 

  

Activitatea didactică 

2016- Finalizarea examenelor şi a referatelor din cadrul programului doctoral  susţinut la Institutul de 

Istorie ,,A.D.Xenopol”, Iaşi. 

2015- Curs acreditat “Incursiune in designul grafic”. 

- Participarea la acţiunea ,,20 de ani de la înfiinţarea Memorialului victimelor comunismului şi al 

rezistenţei de la Sighet, Biblioteca Naţională a României. 

2014- Participare la Proiectul LLP-LDV/PLM/RO/074 ,,The Romanian school in today’s society.Violence 

and absenteeism-the main factors that trigger malfunction/disfunction in the educational system”, Liceo 

Scientifico „G.Pellecchia”,Cassino,Italia. 

 

 

 



 

 

 2011- Responsabilitate  individuală: Prevenire HIV/ SIDA , Fundaţia Tineri pentru Tineri 
2011- Curs de  ECDL Complet , Centrul de testare acreditate ECDL Dante Alighieri. 
2009- Participarea la ,,Programul National De Dezvoltare A Competenţelor De Evaluare A Cadrelor 

Didactice Din Învăţământul Preuniversitar,,DeCeE” 

2009 -  Atestat de formare continuă ,,Management educaţional TIC” 

2009-Membru al grupului de lucru constituit pentru derularea proiectului,,Web Radio European 

Parliament Education” susţinut de Parlamentul european. Au participat la proiect 27 şcoli pilot din 12 ţări 

europene iar România a fost  reprezentată de Liceul Teoretic ,,Dante Alighieri” Bucureşti. 

- Autor al  programei şcolare ,, Istoria şi tradiţiile minorităţii italiene” prevăzută pentru clasele a VI-a  şi a 

VI- a , Italiană maternă. 

2008 – Participare la proiectul naţional ,,Elev in communism” organizat de Institutul  de Investigare a 

Crimelor Comunismului în România. 

2008- Participarea la promovarea proiectului ,,Puternici fara violentă,, din Programul European Daphne. 

2008-   Participarea  elevilor la expoziţia NATO- Pentru un viitor în siguranţă, la Muzeul Naţional de 

Istorie a României. 

2008 -  Participare la conferinta ,, Să încurajăm comunicarea fară violenţă în şcoli. Metoda Espere”. 

2008 – Participare la sesiunea  de comunicari  ,, Managementul educaţional în context European” în 

contextul Zilelor Liceului,,Dante Alighieri”. 

2008 – Participarea la seminarul ,,Mituri si realităţi despre studiile în străinătate”. 

2008- Pariciparea la activitatea didactica interdisciplinara la nivel de municipiu ,,Noi si Europa” desfăşurtă 

la Grupul Şcolar Industrial Nr.19, Bucureşti 

2008- Participarea la Campania ,,Primăvara europeană 2008”, organizată cu prilejul sărbătoririi anului 

European al Dialogului intercultural. 

2008-2007 – Participarea la cursul de formare cu tema ,,Istoria integrarii europene” organizat de Filiala 

Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. 

2008-2007 – Participare la Campania ,,Opţiune: Acces la succes” iniţiată de Agenţia Naţională Antidrog. 

2007-Participarea la cursul de formare ,,Ora de consiliere şcolară-În vederea implementarii noii programe 

de consiliere si orientare”. 

2007- Atestat de formare continuă ,,Management Educaţional T.I.C” 

2007- Participarea la  Târgul Educaţional Bucureşti,ediţia a III-a. 

2007-Atestat curs de perfectionare a limbii italiene in cadrul Universităţii pentru străini din Perugia,Italia. 

2006-2005- Colaborator la realizarea unor lecţii de istorie în programul AEL EDUCATIONAL,în 

colaborare cu Editura Litera. 

2005-2004-Curs de cunoaştere a limbii italiene –Institutul Italian de Cultură  Bucureşti. 

 

 

Anexe  

 


