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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Drugă, Luminița  

Adresă(e) Str. Spiru Haret, Nr.8, Bacău, 600115 

Telefon(oane)    

Fax(uri)   0234/588884 

E-mail(uri)   druga.luminita@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 23 martie 1971 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Expert program universitar 

  

 

Experienţa profesională 
         
                               Perioada  
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale    
 
 
 
 
 
 
 
Numele și adresa angajatorului   
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 
septembrie 2016-până în prezent 
Conferenţiar dr., Director de departament 
Activități didactice și de cercetare științifică 
Predare cursuri: 
Limba română literară,  
Istoria limbii române,  
Globalizare și identitate culturală 
Patrimoniu și identitatea culturală 
Activitate managerială: 
Director de departament (Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării) 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
Activitate didactică-învățământ superior 

  

                   Perioada  
Funcția sau postul  ocupat 
 

 
 
 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Noiembrie 2016-noiembrie 2018 

Expert- în proiectul Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău eCULTFOOD, 
contract de finanţare nr. 126 BG/2016 (2016-2018), UEFISCDI, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390, 
coordonator Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Partener 1, Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi, Agent Economic, Asociaţia Culturală „Artă-Tradiţii-Patrimoniu Fără Frontiere” 
 
  Organizare evenimente, anchete dialectale pe teren, prelucrarea informații 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
 Cercetare experimentală 
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                  Perioada  
Funcția sau postul  ocupat 
 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
                  Perioada  

Funcția sau postul  ocupat 
 

 
 

Activități și responsabilități principale 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

2015-până în prezent 
Director executiv în proiectul Europe Direct aprobat de Comisia Europeană: 
COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/28.03/2013 Durata 2013-2017, Buget 45500 Euro și 2017-2021 

 
asigurarea serviciului de informare, comunicare, consultanță și asistență la nivel judeean și local; 
-realizarea activității de promovare a Centrului Europe Direct Bacău; 
-co-organizarea evenimentelor dedicate tuturor grupurilor-țintăși mass-media; 
-asigurarea logisticii evenimentelor realizate de către Centrul Europe Direct; 
-monitorizarea zilnică a mass-mediei locale pentru a urmări modul în care Uniunea Europeană și temele 
de interes european sunt prezentate și asigură transmiterea rapidă a semnalelor negative către 
Reprezentanța Comisiei Europene în România 
-arhivarea și inventarierea tuturor publicațiilor și documentelor Centrului Europe Direct; 
 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
 Cercetare experimentală 

 
 
 

 
Iunie-2013-noiembrie 2014 
Director de proiect pentru România 
Reviewing Social Auditing Practices to Combat Exploitative Brokering in Southern Europe 
(ReSAurSe), nr. 4000003032 CIPS/ISEC –inițiator Faculty of Psychology ans Educational 
Sciences, Universitatea din Coimbra, Portugalia  

Asigurarea managementului general al proiectului, coordonarea resursei umane, raportări, stabilire 
contacte cu parteneri, organizare de evenimente (Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, 18 
octombrie 2013, 2014) 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
 Cercetare experimentală 

 

                  Perioada  
Funcția sau postul  ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 

 
 
 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
                  Perioada  

Funcția sau postul  ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 
                     Perioada  

Funcția sau postul  ocupat 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Februarie 1996 –octombrie 2016 

Lector univ.dr. 
Predare curusir și seminare 
Limba română literară 
Filologie comparată a limbilor romanice 
Istoria limbii române 
Limba română 
 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
Activitate didactică-învățământ superior 
 

2006-2007  
șef Catedra de limba și literatura română, Facultatea de Litere, Bacău 
 Activitate adminstrativă, coordonarea activităților Departamentului, realizare raportări, realizarea de 
contacte cu alte instituții de învățământ, coordonarea resursei umane 
 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
Activitate didactică-învățământ superior 
 

 
2008-2012 - Președinte al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 
 Punerea în aplicare a prevederilor Codului de etică și deontologie profesională  
Gestionarea și rezolvarea sesizărilor primite 
Realizarea raportărilor anulae 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, nr. 157, Bacău 
Activitate didactică-învățământ superior 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 1-12 august 2011,  
Cursuri Academia de Vară, tema PERSPECTIVE NOI ÎN  DIDACTICĂ. DE LA CENTRAREA PE ELEV 
LA ABORDAREA PRIN COMPETENȚE 
 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea ”1Decembrie 1918”, Alba –Iulia, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

natională 

  

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

Octombrie 2008-iulie 2010 
 
 - 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul muncii, Managementul Resursei Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti 
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Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
 

Perioada 
 
            Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
 
Aptitudini și competențe personale  
 Limba maternă 
 

1997-2004 
 
Diploma de doctor în filologie  
 
Limba română literară, Cultură și civilizație românească veche 
 
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași 
 
 
 
 
Februarie 2003 curs de formare 
 
Documentarea și implementarea sistemului de management al calității în procesul educațional și de 
cercetare științifică 
 
 
Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea din Bacău 
 
național 
 
 
1990-1995 
 
Diploma de Licență 
 
Limba și literatura română,  
Limba și literatura franceză 
Lingvistică generală 
Istoria limbii române 
Literatura comparată 
 
Universitatea din Bacău 
 
Național 
 
 
1985-1989 
 
Diploma de bacalaureat 
 
 
 
Liceul Industrial Nr 1, Piatra-Neamț 
 
 
național 
 
 
 

1977-1985 
 
Absolvire gimnaziu 
 
 

Scoala Generală Nr.5. Piatra-Neamț 
 
național 
 
 
 
 
română 
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Limbi străine  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

            

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de comunicare, dobândite prin educaţia academică (traininguri, conferinţe) şi prin 
experienţă profesională (cadru didactic, şef de catedră, președinte al Comisiei de etică și 
deontologie rofesională, director de departament, manager proiect internațional) 

- abilitatea de interrelaţionare în diferite contexte (multiculturale), dobândită prin participarea la 
numeroase evenimente academice naţionale şi internaţionale 

- capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei de coordonare a activităţii  
catedrei  ca şef de catedră, ca  membru în Consiliul facultății, ca responsabil cu întocmirea 
dosarelor de acreditare /reacreditare programelor de studii,  îndrumător de an, membru în 
comitetul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific 

- spirit de initiaţivă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilitatea de a organiza/co-organiza evenimente academice (conferinţe naţionale, 
internaţionale, dialoguri academice,) dobândită prin experienţă la locul de muncă  

- capacitatea de încadrare în termene-limită, dobândită prin experienţa de muncă 

  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- operare PC, Internet browsing, dobândite prin experienta de muncă 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 
 
 
 
 
10 ianuarie 2019 


