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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dumbravă Gabriela  

Adresă Str. Avram Iancu, Bl. 7, ap. 25, 332025 Petroşani, jud. Hunedoara, România 

Telefon 0254544143; 0722502692   

E-mail gbrldumbrava@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate Română 
 

 

Data naşterii 08.04.1969 

 
 
Experienţa profesională 

 
 

Perioada 18.01.2018 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Conferentiar universitar la Departamentul de Ştiinţe Socio – Umane, Facultatea de Ştiinţe,  Director 
al Departamentului de Ştiinţe Socio – Umane; Directorul Centrului Lingvistic „EUROLANGUAGE” 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

 

 

Activităţi de curs şi seminar (Business Communication, Tehnici de documentare și comunicare), curs 
practic (Limba engleză), activităţi ştiinţifice şi de management al departamentului, activităţi legate de 
managementul centrului lingvistic  

 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani,  jud. Hunedoara, cod poştal 332006 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
Perioada 
 
Funcția sau postul ocupat 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 
 
 
Tipul sau sectorl de activitate 

Învăţământ superior 
 
 
14.12.2077- 17.01.2018 
 
Conferentiar universitar la Departamentul de Ştiinţe Socio – Umane, Facultatea de Ştiinţe,  Director 
interimar al Departamentului de Ştiinţe Socio – Umane; ; Directorul Centrului Lingvistic 
„EUROLANGUAGE” 
 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani,  jud. Hunedoara, cod poştal 332006 
 
 
Învățământ superior 
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Perioada  
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Activități și responsabilități principale 
 
 
 

octombrie 2012 – 13.12.2017 
 
Conferentiar universitar la Departamentul de Ştiinţe Socio – Umane, Facultatea de Ştiinţe,  Director 

adjunct al Departamentului de Ştiinţe Socio – Umane; ; Directorul Centrului Lingvistic 
„EUROLANGUAGE” 

 
Activităţi de curs şi seminar (Business Communication, Tehnici de documentare și comunicare), curs 
practic (Limba engleză), activităţi ştiinţifice şi de management al departamentului, activităţi legate de 
managementul centrului lingvistic  

Numele şi adresa angajatorului 
 

 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani,  jud. Hunedoara, cod poştal 332006 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

  

Perioada 2000 – septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar; 2008 – 2011: Şeful Catedrei de Filologie şi Educaţie fizică; 2009 – 2011: Directorul 
Centrului Lingvistic „EUROLANGUAGE” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de curs şi seminar (Business Communication), curs practic (Limba engleză), activităţi 
ştiinţifice şi de management al departamentului, activităţi legate de managementul centrului lingvistic 

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod poştal 332006 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1995 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Catedra de Filologie şi Educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de seminar, curs practic şi activităţi ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod poştal 332006 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1993 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, Catedra de Filologie şi Educaţie fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi curs practic (Limba engleză) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod poştal 332006 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada 02-04.12.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

 Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calității în învățământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/60720 (parteneri: Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială din 
Satu-mare, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație, TUV Austria-Romania) 

Perioada 15.08 – 29.08 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

 
 
 

 Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

Operator procesare text şi imagine 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

S.C. MEMORY SRL Hunedoara 
 

Perioada 24-26.08.2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 

 Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

Seminarul “Dezvoltarea reurselor umane din învățământul superior pentru utilizarea sistemului de e-
learning” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Proiect POSDRU 2007-2013 (Parteneri: Universitatea din Petroșani, S.C. Eurojobs S.R.L. Petroșani, 
S.. MEMORY S.R.L. Hunedoara, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești) 

Perioada Septembrie – decembrie 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de studii postdoctorale Fulbright 
 

 Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

 Studii culturale, Studii americane, Cultura şi literatura Sudului american 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din  Mississippi, SUA 
 

Perioada  2005  

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de Doctor în Filologie, cu distincţia Cum Laude (Titlul tezei: The American Short Story 
from Faulkner to Styron) 

Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

Literatură americană, Teoria literaturii, Studii culturale, Studii americane, Cultura şi literatura Sudului 
american 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca 
 

Perioada 1987 – 1992 

 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă    

 Disciplinele principale studiate /     
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Filologie, specializarea Limba şi literature engleză – Limba şi literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca; 
 

  

Aptitudini şi competenţe           
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat  C2 

Utilizator 
experimentat  C2 

Utilizator 
experimentat  C2 

Utilizator 
experimentat  

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, de muncă în echipă, de organizare, de conducere şi planificare, flexibilitate şi 
capacitate de adaptare la medii şi condiţii variate de muncă, dobândite în virtutea activităţii didactice 
şi de conducere.  
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Competenţe şi aptitudini organizatorice - capacitate de analiză și sinteză; rapiditate, echilibru și eficiență în luarea deciziilor; capacitate de 
muncă în condiții de stres și de abordare constructivă a problemelor; adaptabilitate, flexibilitate și 
disponibilitate pentru munca în echipă; capacitate de a mobiliza colectivul în direcția unui efort 
comun pentru atingerea unor obiective clar formulate; abilități de soluționare a conflictelor din cadrul 
colectivului prin dialog onest și negociere. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birotică (calculator, videoproiector, imprimantă, scanner, copiator etc.) 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea calculatorului: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet  

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 Informaţii suplimentare Membru RAAS (The Romanian Association of American Studies) 
Membru EAAS (The European Association of American Studies)  
Membru ATINER (Athens Institute for Education and Research)  
Membru AGP (Academic Genesis Platform) 
Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Ştiinţe 
Membru în Senatul Universităţii din Petroşani 
Membru în colectivul de recenzori al  Annals of the University of Petroşani Transylvanian Journal of 
Mathematics and Mechanics şi al volumului de lucrări ştiinţifice ale simpozionului internaţional 
multidisciplinar „Universitaria SIMPRO”, secţiunea Filologie; 
 

 * Centrul lingvistic ”Eurolanguage” este Membru asociat CERCLES (Confédération Européenne des 
Centres de Langues de l'Enseignement  Supérieur/European Confederation of Language Centres in 
Higher Education) 

  

 

 
 

      

Cărţi, lucrări publicate, proiecte de cercetare 

Număr 

a. Teza de doctorat – domeniul Filologie     1 

b. Cărţi și capitole de cărți    4 

c. Monografii şi manuale universitare   7 

d. Lucrări publicate în reviste naţionale şi internaţionale 
indexate în BDI: 

44 

e. Lucrări publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale: 

 

30 

 

 

Proiecte de cercetare  3 

 

 

          Conf. univ. dr. Gabriela Dumbrava 

            
 
                                                                                                                                              


