
  
 

  
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume HORUBEȚ, Mircea 

Telefon(oane) 0749/246629   
E-mail(-uri) mhorubet@yahoo.com horubet.mircea@ub.ro  

  
Naţionalitate Română 

  
Data naşterii 29.03.1955 

  
Sex Masculin 

  

Experienţa 
profesională 

 

  
Perioada 2001- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Cursuri practice de limba engleză tehnică pentru ingineri; cursuri practice de limbă 
engleză pentru programe de studiu din domeniul filologic și nefilologic (economic, 
educație fizică și sport, biologie, kinetoterapie); curs de sintaxa limbii engleze; 
seminarii de morfologie, sintaxa, lexicologie, teoria și practica traducerii.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău, Facultatea de Litere  

mailto:mhorubet@yahoo.comș
mailto:horubet.mircea@ub.ro


Tipul activităţii 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 
 
                                                

Perioada 
                     Funcția sau 

postul ocupat 
    Activități și 

responsabilități principale 

            Numele și adresa 

angajatorului 
   
Tipul activității sau sectorul 

de activitate 
 
 
            

Activitate didactică și de cercetare 

 
 
1999-2001 
Preparator universitar 
Cursuri practice de limba engleză tehnică pentru ingineri; cursuri practice de limbă 
engleză pentru programe de studiu din domeniul filologic și nefilologic (economic, 
educație fizică și sport, biologie, kinetoterapie). 
Universitatea ‘Vasile Alecsandri’ din Bacău, Facultatea de Litere 
Activitate didactică  
 
1998-1999 
Profesor de limbă engleză 
Predare limbă engleză la clasele V-VIII 

Școala nr.20, Bacău 

Activitate didactică 
 
1977-1998 
Ofițer în cadrul MapN 
Activități de comandă și tehnice specifice domeniului militar 
UM 02015, Bacău 
Activitate în domeniul apărarii naționale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2010 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Titlul de doctor în filologie  



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pragmatică, semantică, semiotică, lingvistică 

Titlul tezei de doctorat: Context și semnificație. Abordare semio-pragmatică 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ‘Al.I. Cuza’, din Iași  



 
                                                        
Perioada 
                        Calificarea / 
diploma obţinută 
                    Disciplinele 
principale studiate /            
              competenţe 
profesionale dobândite 
      Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ /       
                                   
furnizorului de formare 
 
                                                        
Perioada 
                        Calificarea / 
diploma obţinută 
                    Disciplinele 
principale studiate /            
              competenţe 
profesionale dobândite 
      Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ /       
                                  
furnizorului de formare 
 
                                                        
Perioada 
                        Calificarea / 
diploma obţinută 
                    Disciplinele 
principale studiate /            
              competenţe 
profesionale dobândite 
      Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ /       
                                  
furnizorului de formare 
 
                                                        
Perioada 
                        Calificarea / 
diploma obţinută 
                    Disciplinele 
principale studiate /            
               competenţe 
profesionale dobândite 
      Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ /       
                                  
furnizorului de formare 
              
 

 
1991-1995 
Diploma de licențiat în filologie 
Limba și literatura engleză; limba și literatura română 
 
Universitatea ‚Dimitrie Cantermir’ din Iași, filiala Bacău; licența susținută la 
Universitatea din București  
 
1981-1985 
Diploma de subinginer, specializarea TCM 
Discipline tehnice fundamentale din domeniului mecanic și electrotehnic 
 
Institutul de subingineri, Bacău 
 
 
1974-1977 
Diploma de ofițer în cadrul MApN 
Discipline specifice domeniului tehnic militar (automobile) 
 

Școala de ofițeri ’Mihai Viteazul’ 

 
 
1970-1974 
Diplomă de bacalaureat 
Discipline specifice liceului teoretic  
 
Liceul militar ‘Ștefan cel Mare’ din Câmpulung Moldovenesc 

       



Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  
Limba maternă română 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator 
competent C2 Utilizator 

competent C2 Utilizator 
competent2 C2 Utilizator 

competent C2 Utilizator 
competent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A2 Nivel 
elementar A2 Nivel 

elementar A2 Nivel elementar 

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

  
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
Sociabil; capacitate de comunicare și persuadare foarte bună; tolerant; adaptabil; 
apt pentru lucru în echipă;  

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Capacitate foarte bună de conducere și organizare 

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
Capacitate de organizare și conducere a activității unor compartimente tehnice 

  
Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 
calculatorului 

Utilizator Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

  
Competenţe şi aptitudini 

artistice 
normale 

  
  

Permis(e) de conducere B, C 
  

       
  

Anexe Lista de lucrări 
 
 
12.01.2017 


