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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRUGĂ, LUMINIȚA 

  

Adresă(e)  

  Telefon(oane)/     

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii  

Experienţa profesională  

Perioada  2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare de cursuri şi seminare, la  programe de licență și masterat: Limba română 
literară, Limba română contemporană, Istoria limbii române, Filologie comparată, 
Globalizare și identitate culturală, Limbaje prin literatură 

16 septembrie 2015 – prezent, Director al Departamentului de limba și literatura 
română și științe ale comunicării 

2012 până în prezent, coordonator al programului „An pregătitor .Limba 
română ca limbă străină, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău   

martie 2013 – 16 septembrie 2015, Director al Departamentului de limba și 
literatura română și științe ale comunicării 

2012-2013 – responsabil cu probleme financiare la Departamentul de limba și 
literatura română și științe ale comunicării 

2010-2012 – Director al programului de master Discurs si comunicare, Facultatea 
de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  

2008-2012 – Președinte al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

2006-2008 – șef al  Catedrei de limba și literatura română, Facultatea de Litere, 
Universitatea din Bacău 

2002-2006 locțiitor al șefului Catedrei de limba și literatura română, 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, 8, 
Bacău 
 

Perioada 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent   
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 

 Activități de seminare la programe de licență: Limba română literară, Limba română 
contemporană, Istoria limbii române, Filologie comparată 
1996-2003- locțiitorul șefului de catedră, Catedra de limba și literatura română, 
Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău 
Cercetare ştiinţifică, participare la colocvii şi conferinţe ştiinţifice, organizare de colocvii 
naţionale cu participare internaţională 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, 8, Bacău 
 

Perioada 1997 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de seminare la programe de licență: Lingvistică generală, Limba română 
literară, Limba română contemporană, Istoria limbii române, Filologie comparată 

Cercetare ştiinţifică, participare la colocvii şi conferinţe ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret, 8, Bacău 

Perioada 1996- 1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor de Limba și literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare de ore de limba și literatura română, (în cadrul cercului pedagogic diverse 
activităţi extra-curriculare) 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de Informatică, Piatra-Neamț, Județul Neamț 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1-12 august 2011, Cursuri de perfecționare în cadrul Academiei de Vară 

Diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la  abordarea prin competențe 

Numele şi tipul instituţiei  Universitatea „1decembrie1918”, Alba-Iulia 

  Perioada Octombrie 2008-iulie 2010 

Diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate Managementul resurselor umane, Comunicare organizațională, Dreptul muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, Învățământ Superior 
 

Perioada 1997-2004 

Diploma obţinută Doctor în Filologie (calificativ Foarte bine) 

Disciplinele principale studiate Limba română literară, Cultură și civilizație românească veche, Istoria limbii române 
Teza de doctorat: Studiu lingvistic asupra Cazaniei mitropolitului Varlaam, susținută în 
ședință publică la Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași, superior 

  Perioada 1990-1995 

Diploma obţinută Licenţă, profesor de limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Disciplinele principale studiate  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe, secţia Limba şi literatura română – Limba şi Literatura 
franceză, Universitatea din Bacău 
 

Perioada 1985-1989 

Diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  
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Disciplinele principale studiate Profil industrial, energetic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 
 

Liceul Industrial Nr. 1, Piatra-Neamț 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba engleză   B1  B1  A2  A1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale • abilități de comunicare, dobândite prin educația academică (traininguri, 
conferințe) și prin experiență profesională 

• abilitatea de interrelaționare în diferite contexte (multiculturale), dobândită prin 
participarea la numeroase evenimente academice cu paricipare naţională și 
internaţională 

• capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei de coordonare 
a activității  catedrei/departamentului  ca șef/director de catedră, ca  membru în 
Consiliul Facultății, în Senatul Universității, ca responsabil cu întocmirea 
dosarelor de acreditare /reacreditare a programelor de studii,  îndrumător de 
an, membru în comitetul de organizare a unor manifestări cu caracter științific 

• spirit de initiativă  

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 experiență.. 
 

Abilitǎţi manageriale şi responsabilitǎţi: 
Abilități manageriale obținute în urma experienței acumulate în funcții: 

• director de departament 

• şef de catedră  

• locțiitor al șefului de catedră  

• președinte al Comisiei de etică și deontologie profesională, Universitatea„ 
Vasile Alecsandri” din Bacău 

• manager de proiect internațional RESAURSE  

• consilier comunicare Europe Direct Bacău 
Responsabilități 

• responsabil de programe de studii: Limba și literatura română-O limbă și 
literatură modernă (engleză), Anul pregătitor de limba română pentru cetățeni 
străini 

• evaluator intern (SMQ) pentru programele de studii de licență și masterat 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

• Cunoştinţe de operare calculator Microsoft Office: Word, Excell,Power Point, 
Internet Explorer 

Competenţe şi aptitudini artistice  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
 
 
Informaţii suplimentare 

• creativitate 

• imaginaţie 

• toleranţǎ 

• empatie 
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Membrǎ în asociații stiintifice/profesionale 

• 1999-2003 - membru al grupului de cercetare în domeniul semiologiei culturii 
Semiosis, Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău 

• Membru fondator AROSS (Asociaţia Română de Studii Semiotice, România) 

• Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, filiala Bacău 
 
Membră în colective de cercetare 

• Membră a C.E.T.A.L. Bacău - Centrul de explorări textuale şi acṭiune prin limbaj 
(https://cetalbacau.wordpress.com/), Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău; director financiar al C.E.T.A.L.  

 
Membrǎ în comisii de perfecţionare şi examinare pentru învǎţǎmântul preuniversitar 
(definitivat, gradul 2, gradul 1 

 
Activitate ERASMUS  

• Responsabilă a acordului Erasmus cu Universitatea „Adam Miesckiewicz”, Poznan, 
Polonia  

• Stagiu de predare şi monitorizare la Universitatea „Adam Miesckiewicz”,Poznan, 
Polonia (6 martie-12 mai 2013) 

 
Membrǎ / director de proiecte, granturi 

• 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 and Educational Sciences, Universitatea 
din Coimbra, Portugalia (iunie 2013-noimebrie 2014) 

• Membrǎ (consilier comunicare) a proiectului internațional al Centrului de 
Informare „Europe Direct” Bacău , aprobat de Comisia Europeană, contractat cu 
Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti, prin Acord-Cadru de Parteneriat, 
nr.AC5/2013-2017. Finanţat de Comisia Europeană: 
COMM/B/BC/IB/ARES/2013/521735/28.03/2013 Durata 2013-2017, Buget 38.500 
Euro. 

 
Activitate editorială 

• Redactor de carte – Ioan Murariu, Paleografie chirilică românească (cu un album de 
documente), Editura „Alma Mater”, Bacău, 2010 

• Book review al revistei centrului CETAL – Cultural Perspectives. Journal for Journal 
for Literary and British Cultural Studies in Romania, ISBN 1224-239X, revistă  indexată 
BDI în C.E.E.O.L. Index Copernicus, BHI - British Humanities Index, Scipio (din 2015) 

Colaborare cu instituții publice  
Membru din anul 2012 al echipei interinstituționale antitrafic din județul Bacău 

 
Organizare manifestări științifice și culturale naționale și internaționale 

• Co-organizator al simpozionului internaţional Spaţii şi tipuri culturale, Facultatea de 
Litere, Universitatea din Bacău, Bacău, 21-23 octombrie 2005  

• Membră în comitetul de organizare a Conferinţei internaţionale a AROSS (Asociaţia 
Română de Studii Semiotice) sub auspiciile IASS-AIS, “Semiotics Beyond Limits”, 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, staţiunea Slănic Moldova, 26-29 
octombrie 2006 9 (http://roass.blogspot.ro/search?updated-min=2008-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17) 

• Co-organizator al simpozionului „Noi şi Europa” al Catedrei de limba şi literatura 
română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău, 2007 

• Membră în comitetul de organizare a Conferinţei internaţionale a ISINI (International 
Society for Intercommunication of New Ideas), a IX-a ediţie, Managing Global Changes 
and Challenges, Universitatea „George Bacovia”, 22-26 august 2007 
(http://www.ugb.ro/modules/wfchannel/index.php?pagenum=23) 

• Membru al comitetului de organizare  2nd International Conference Semiotics’ 
Creativity. Unifying Diversities, Differences, Divides, organizată de Asociaţia Română 
de Studii Semiotice; Centrul de cercetare CETAL; Hungarian Association for Semiotic 
Studies; Bulgarian Association for Semiotic Studies; Philological School of Higher 
Education Wroclaw, Polonia; Slănic –Moldova, 23-25 octombrie 2008, Romania 
http://roass.blogspot.com/ 

https://cetalbacau.wordpress.com/
http://roass.blogspot.ro/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17
http://roass.blogspot.ro/search?updated-min=2008-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17
http://www.ugb.ro/modules/wfchannel/index.php?pagenum=23
http://roass.blogspot.com/
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- Membru al comitetului de organizare al Colocviului Naţional Plurilingvism şi 
multiculturalitate, Facultatea de Litere, Catedra de limba si literatura română, Grupul de 
cercetare „Logos”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, 26 februarie 2010 
(http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf 

 
 
 
 
  

http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf
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 • Membră în comitetul de organizare a conferintei internationale Individual and Specific 
Signs. Cultural Diversity through Language and Communication, organizata de 
Facultatea de Litere, Bacau, Centrele de cercetare: INTERSTUD si CETAL; UFR 
Bordeaux 3; Philological School of Higher Education Wroclaw, Polonia; Universitatea 
„Alecu Russo” Chisinau, Rep. Moldova, 8–9 octombrie 2010, Bacău, România 

• Membru al comitetului de organizare al Colocviului Naţional ”Plurilingvism şi 
multiculturalitate”, Facultatea de Litere, Catedra de limba și literatura română, Grupul 
de cercetare „Logos”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, 6-7 octombrie 2011, 
(http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf) 

• Membru al comitetului de organizare al manifestării Dialoguri academice-Facultatea 
de Litere, Departamentul de limba si literatura română și științe ale comunicării, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 23 noiembrie 2012 

• Membru al comitetului de organizare al Colocviului Naţional ”Plurilingvism şi 
multiculturalitate”, Facultatea de Litere, Catedra de limba și literatura română, Grupul 
de cercetare „Logos”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, 6-7 octombrie 
2013, (http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf) 

• Membru al comitetului de organizare al Conferinţei Internaţionale IMAGINE, 
IMAGINAR, REPREZENTARE, Bacău, 8-9 mai 2014, Facultatea de Litere, 
Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării, Grupul de 
cercetare „Logos”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

• Co–organizator al Conferinţei internaţionale Formes discursives. Nouvelles 
perspectives - langue, littérature, communication, Bacău, organizatori: Universitatea 
«Vasile Alecsandri» din Bacău, Facultatea de Litere, Centrul Interstud, Université Arts 
Bordeaux 3, Université de Poitiers, University of Atatürk, Turkey, 7-9 mai 2015. 

• Co-organizator al Conferinței Plurilingvism și interculturalitate, ediția a IX-a,  
„Contribuții românești la patrimoniul cultural european. Tristan Tzara 55, Benjamin 
Fondane 120”, 9-10 noiembrie 2018, Bacău 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacău, 31.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf
http://www.ub.ro/images/stories/documente/Program.pdf
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Anexa 1 Lucrări ştiinţifice prezentate 
 
 
  

 


