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INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

RALUCA-ELENA LUPUCA  

 

    Str. Drumul Piscul Moșului, nr. 4-6, bloc 1, sector 1, BUCUREȘTI 

  +743139389 

  lupucaraluca@yahoo.com; ralucahatmanu@gmail.com 

 

mai 2018 – prezent     Director de Marketing si Comunicare Christian Tour 

 

feb. 2018 – iul. 2019   Prezentator stiri postul de radio Digi FM 

 

oct. 2017 – mai 2018  Director de Comunicare al agenției de turism Christian Tour 

 

2015 – oct. 2017          Prezentator știri Europa FM 

 
 

vara 2015  Realizator emisiune estivală Lumea Vacanțelor, Europa FM 

2014  Realizator rubrică de turism Jurnal de Bord, Europa FM 

2014 – 2017  Prezentator știri Radio 21 

2008 – 2015 Reporter Europa FM 

 
 

2006 – 2008 Colaborator Radio Iași, Departamentul Actualități, interval în care am realizat     

emisiunea-dezbatere “Șanse Egale” (pe teme din sfera socială), am produs și 

prezentat emisiunea de actualitate “Valențele cotidianului”, am produs și 

prezentat emisiunile matinale “Prima oră” și “Sâmbătă cu Radio Iași” 

 
2005 – 2006 Colaborator Monitorul de Iași 

mailto:lupucaraluca@yahoo.com
mailto:ralucahatmanu@gmail.com
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

 
2004 – 2008 Diplomă de licență 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Facultatea de Litere, Departamentul Jurnalistică și științele 

comunicării 

Materii studiate (între altele): Jurnalism radio-TV, Presa scrisă, dar și Drept constituțional, Sociologie, 

Psihologie, Economie, Istoria Artelor etc. 

 
2000 – 2004 Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, Hârlău, jud. Iași 

Profil uman, filologie 

 
 

COMPETENȚE 

PERSONALE 

  

Limba maternă română 

Alte limbi străine ΙNȚELEG ERE VORBIRE SCRIERE 

cunoscute Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

 

engleză  C1 C2 C1 B2 C1 

franceză  C1 C2 B2 B2 C1 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator 
experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 
 

Competenţe de 

comunicare 

Foarte bune competențe de comunicare dobândite de-a lungul anilor în care 

am lucrat pe teren și am făcut interviuri cu diverse personalități politice, artiști, 

precum și cu oameni simpli. 

 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale 

 

 

 

 

Ca director de marketing, am coordonat activitatea în acest sens și am 

colaborat cu toate departamentele de producție și vânzare din cadrul firmei 

Christian Tour. De asemenea, activitatea anterioară de jurnalist m-a făcut 

să știu cum să îmi organizez într-un mod eficient timpul, astfel încât să obțin 

rezultatele cele mai bune. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe 

dobândite la locul 

de muncă 

O foarte bună gestionare a timpului. Reușesc să duc la bun sfârșit toate 

proiectele începute într-un timp foarte scurt. Nu intru în panică în momentele de 

criză și sunt capabilă să mă ocup de mai multe proiecte în același timp. 

 
 

Competenţă 

digitală 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 

 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

Experimentat Experimentat Independent Experimentat Independent 

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 
 

Alte competenţe  

• bună stăpânire a programelor word, excel, dar și de editare a sunetelor (Cool Edit Pro, Adobe 

Audition) 

• Cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

• Lucru în echipă 

• Capacitatea de adaptare rapidă în situații noi 

• Viteză de reacție, agilitate 

• Rezistență la situații de stres 

 

Permis de conducere   B  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

