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Informaţii personale  

Nume / Prenume Drigă Imola 

Adresă(e) Petroşani, România 

Telefon 0726 305 160   

Fax(uri)  

E-mail(uri) Himola.driga@gmail.com, Himola.driga@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 
  

Data naşterii 20 ianuarie 1977 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 25 Februarie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, cercetare, supervizare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, Hhttp://upet.roH  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Noiembrie 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director de departament, Departamentul de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii şi responsabilităţi legate de managementul şi conducerea operativă a departamentului, 
coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică, managementul financiar la nivel de 
departament 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, Hhttp://upet.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 6 Martie 2006 – 24 Februarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, cercetare, supervizare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, Hhttp://upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 Octombrie 2003 – 5 Martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, cercetare, supervizare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, Hhttp://upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 Octombrie 1999 – 30 Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, cercetare, supervizare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, Hhttp://upet.roH 
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mailto:imola.driga@yahoo.com
http://upet.ro/
http://upet.ro/
http://upet.ro/
http://upet.ro/
http://upet.ro/


Pag. 2/4 - Curriculum vitae 
DRIGĂ IMOLA  

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program de instruire și formare a competențelor în managementul și tehnologia Învățământului 
la distanță (ID) și Învățămîntului cu Frecvență Redusă (IFR) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii didactice pentru sistemul e-Learning; Managementul calității programelor de studii de 
licență oferite prin Învățământul la distanță și Învățămîntului cu Frecvență Redusă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de schimb şi mobilităţi  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Life Long Learning - Erasmus 2010-2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centro de Practicas Universitaria, Barcelona, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de schimb şi mobilităţi  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procesare text, desen, imagine, utilizare instrumente e-learning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Memory SRL, Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 7A, Bloc 14 B, Parter, Hunedoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text şi imagine 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută CertificatT TdeT TCompetenţăT TLife Long Learning – Erasmus 2008-2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoştinţe legate de punerea în practică a aspectelor teoretice în domeniul economic la o universitate 
străină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CERSEO, Centro Europeo di Ricerca e Svilippo per l'Est, Via Valotti, 22, 13100 Vercelli, Italy 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de schimb şi mobilităţi 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Training de formare a evaluatorilor interni în domeniul calităţii în învăţământul superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, str. Spiru Haret, nr.12, sect.1, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Evaluator intern 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, creativitate, 
deschidere pentru învăţarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva, bd-ul 22 decembrie, bl. D1, sc.1, ap.6, cod 330084, Deva, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator de formatori 
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Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management al proiectului, stabilirea activităţilor 
şi gestiunea realizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect, managementul riscurilor, 
managementul echipei de proiect, managementul calităţii proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva, bd-ul 22 decembrie, bl. D1, sc.1, ap.6, cod 330084, Deva, 
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager de proiect 

Perioada 2000 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Riscul managerial al activităţii bancare din România 
Specialist în management bancar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii, nr.17, 
cod 550324, Sibiu, România, http://economice.ulbsibiu.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 2002 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, http://upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Economist, secţia: Finanţe şi Bănci, specializarea: Bănci şi Burse de Valori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management bancar, tehnică bancară, marketing bancar, control bancar, contabilitate bancară, 
proiectarea sistemelor informaţionale în bănci şi burse, gestiunea portofoliului de titluri de valori, pieţe 
financiare şi burse de valori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr.58-60, cod 400591, Cluj-Napoca, România, Hhttp://econ.ubbcluj.roH  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba maghiară 
  

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 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de comunicare, lucru în echipă, abilitatea de a motiva studenţii şi colegii; 
- spirit organizatoric şi gestionarea eficientă a schimbărilor. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective; 
- spirit organizatoric; 
- dinamism și seriozitate; 

http://econ.ubbcluj.ro/
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- abilități de comunicare; 
- capacitate de autoperfecţionare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- utilizare Microsoft Office, instrumente e-learning (Lectora), facilităţi Internet etc. 

  

Informaţii suplimentare - secretar ştiinţific al Departamentului de Ştiinţe Economice (2011-2012); 
- director al Departamentului de Ştiinţe Economice (2012-prezent); 
- membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Petroşani (2008-prezent); 
- membru în Senatul Universităţii din Petroşani (2012-prezent); 
- preşedintele Comisiei de Organizare, Finanţare şi Asigurarea Calităţii Învăţământului, Senatul 

Universităţii din Petroşani (2012-2016); 
- membru/secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Ştiinţe (2002-2015); 
- membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (2003-

prezent); 
- membru simpatizant al Asociației Absolvenților Universității din Petroșani (2010-prezent); 
- director al programului de studiu Finanţe şi Bănci (2011-prezent); 
- membru al colectivului de redacţie al revistei Annals of the University of Petroşani, Economics 

(2001-2008); 
- redactor-şef adjunct al revistei Annals of the University of Petroşani, Economics (2009-prezent); 
- membru al colectivului de redacţie al Revistei Tinerilor Economişti, Craiova (2008); 
- recenzor la revista Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Alba-Iulia (2015-

prezent); 
- secretar ştiinţific al Centrului de Cercetări Economice şi Sociale pentru Dezvoltare Regională 

din cadrul Universităţii din Petroşani (2008-prezent); 
- membru în colectivul de colectare a datelor pentru ierarhizarea U-Multi Rank a Universității din 

Petroșani; 
- membru în colective de elaborare a documentaţiei de acreditare a unor programe de studii 

universitare de licenţă şi masterat; 
- membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Multidisciplinar Internaţional „Universitaria 

SIMPRO”, organizat de Universitatea din Petroşani; 
- membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Naţional Studenţesc, „Student, Ştiinţă, 

Societate”, organizat de Universitatea din Petroşani; 
- distinsă cu premiul „Profesor Bologna”, acordat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti 

din România, ediţia a IV-a, Cluj-Napoca, 2011. 
  

Activitatea de cercetare 
științifică 

- 1 teză de doctorat; 
- 4 cărţi de specialitate apărute în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 
- 50 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale; 
- 33 de articole publicate în volumele conferinţelor internaţionale din ţară şi străinătate; 
- 6 proiecte şi contracte de cercetare, în calitate de membru în echipă; 
- peste 70 de citări în cărți de specialitate, teze de doctorat, reviste indexate BDI și volume ale 

conferinţelor internaţionale. 

 
 
 
 

Petroşani, 
18.03.2016 

 Conf. univ. dr. Drigă Imola 

 
 


