
 

 Curriculum Vitae 

                                                                                     © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  
 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE Adrian CHIRCU 
 

  

 Str. Turturicii,  nr. 3, Bl. A, sc. I, et., I, apt.6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400347, România  

 -    +40 743 081 978        

 adichircu@hotmail.com   
 

 

 

Sexul Bărbătesc | Data naşterii 20/04/1970 | Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

 

octombrie 2016 – noiembrie  2018 Conferenţiar universitar doctor habilitat 
 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică 
generală, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

 
•  Activităţi didactice şi de cercetare. Conducător de doctorat 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

 

POSTUL VIZAT 

 
Membru comisie de doctorat Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

iulie 2013-octombrie 2016 Lector universitar doctor habilitat  
 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică generală, str. 
Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro  

▪ Activităţi didactice şi de cercetare. Conducător de doctorat  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
  

februarie 2006-iulie 2013 Lector universitar doctor 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică generală, str. 
Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

 ▪ Activităţi didactice (zi şi ID) şi de cercetare. Membru în proiecte naţionale şi internaţionale. Formator 
TL şi TS 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

 

 

septembrie 2004-februarie 2006 Asistent universitar doctor   

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică generală, str. 
Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

 ▪ Activităţi didactice şi de cercetare 

 Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar  
 

mailto:adichircu@hotmail.com
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.lett.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.lett.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

septembrie 2000-septembrie 
2004 

Lector de limba română  

 Aix-Marseille Université (Université de Provence/ Aix-Marseille I), Franţa, Département de 
linguistique comparée des langues romanes et du roumain, 29, avenue Robert Schuman, 
13621, cedex 1, http://www.univ-amu.fr/ (www.univ-aix.fr ) 

 ▪ Activităţi didactice şi de cercetare  

 
 

 
octombrie 1998-septembrie 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

octombrie 1996-octombrie 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

octombrie 1997- august 2000, 
septembrie 2006- septembrie 2016 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
 
 

Asistent universitar 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi lingvistică generală, str. 
Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

▪ Activităţi didactice şi de cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 
 

Preparator universitar 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 
www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, str. 
Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

▪ Activităţi didactice şi de cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

 

 Cursuri de predare de limba română ca limbă străină, Universitatea „Babeş-Bolyai” 

diin Cluj-Napoca, Cursuri de Vară, Cursuri Erasmus, Cursuri Erasmus Plus, Cursuri 
Erasmus Mundus. Cursuri UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 
 

 

 

 

iulie 2012-iulie 2013  Abilitare, Doctor habilitat  Nivel 8 CEC 

Universitatea din Bucureşti, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Bucureşti, România, 
www.unibuc.ro  / Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, 
Bucureşti, România,  http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/     

▪ Elaborarea unei teze de abilitare, pe baza activităţilor didactice şi de cercetare şi 
impactul acestora în mediul universitar şi în cercetarea specifică domeniului. Titlul 
tezei: Perspective sincronice, diacronice, diatopice şi romanice asupra limbii române. 

▪ Conducător de doctorat (limba română şi lingvistică romanică) 
 

septembrie 2012 Program de formare în didactica specialităţii (Limba şi literatura 
română în gimnaziu şi liceu) 

Nivel 7 CEC 

  Nivel 8 

Proiect POSDRU87/1.3/S/ 63709 „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de  
formare continuă a didacticienilor din învăţământ superior”, Predeal, sub egida  
MECT      

▪ Perfecţionarea competenţelor de ordin pedagogic şi didactic 
 

 

noiembrie 2011-mai 2012 Curs post universitar  Nivel 7 CEC 

 Proiect POSDRU/57/1.3/S/26646 „Formare continuă de tip «blended learning» pentru 
cadrele didactice universitare” (BLU); Învăţământul centrat pe student – strategii  
de proiectare, implementare şi evaluare instituţională, Modulul M2.2. Strategii centrate 
pe student  
 
Competenţe de comunicare şi relaţionare interpersonală  
 

http://www.univ-amu.fr/
http://www.univ-aix.fr/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.unibuc.ro/
http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/
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COMPETENȚE  PERSONALE   

 

septembrie 2011-octombrie 2011 Curs de formare (E-learning)     Nivel 7 CEC 

 Proiect POSDRU/57/1.3/S/32629 „Formarea profesională a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013. MECTS. Unitatea de  
Management a Proiectelor cu finanţare externă 
 
Competenţe informatice. Platforme E-learning. Accesare şi funcţionare 

ianuarie 2011-februarie 2011 Curs de formare (Formator)   Nivel 7 CEC 

 Curs organizat de SC Learn & Vision, Cluj-Napoca, cod COR 241205 

Competenţe de formator. Educarea adulţilor 

octombrie 2011 Curs de formare (Comunicare în limba oficială) Nivel 7 CEC 

 Curs organizat de SC Learn & Vision, Cluj-Napoca, cod COR 241205 

Competenţe comunicative. Relaţionare interpersonală 

  
octombrie 2001- iulie 2004   Doctorat, Docteur ès lettres 2004, Études romanes, option Roumain 

(recunoaştere MECT 2005) 
  Nivel 8 CEC 

 Aix-Marseille Université (Université de Provence/ Aix-Marseille I), Franţa, Département 
de linguistique comparée des langues romanes et du roumain, 29, avenue Robert 
Schuman, 13621, cedex 1, http://www.univ-amu.fr/ (www.univ-aix.fr ) 

 

 ▪ Stagiu doctoral specific. Capacitatea de a elabora lucrări de înalt nivel ştiinţific. Titlul 
tezei: L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologiques, lexicale et 
morphologiques (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal) 

 

  
 

octombrie 1997-iulie 1998  Diplomă de Studii aprofundate (Limba română şi lingvistică integrală) Nivel 7CEC 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-
Napoca,  www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi 
lingvistică generală, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro   

Aprofundarea cunoştinţelor anterior dobândite şi capacitatea de a analiza obiectiv 
anumite fapte de limbă 

 

octombrie 1991- iulie 1996   Diplomă de licenţă. Limba şi literatura română – Limba şi literatura 
franceză (învăţământ universitar de lungă durată, 5 ani) 

Nivel 6 CEC 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-
Napoca, www.ubbcluj.ro / Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi 
lingvistică generală, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, www.lett.ubbcluj.ro 

 

 ▪ Limba română, literatura română, limba franceză, literatura franceză. Profesor de 
limba şi literatura română, Profesor de limba şi literatura franceză  

 

 

septembrie 1984- iulie 1988   

 
Studii liceale 

 

 Liceul industrial nr. 3, specializarea Silvicultură şi exploatări forestiere, str. Prelungirea 
Oituz, nr.8, Deva, jud. Hunedoara 

Nivel 3 CEC 

 ▪ Lucrător în silvicultură şi în exploatări forestiere   

Limba maternă  Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C2  C2 C2 C2 C2 

Limba engleză A2 A2 B1 B1 A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

http://www.univ-amu.fr/
http://www.univ-aix.fr/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
http://www.ubbcluj.ro/
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Capacitatea de a se descurca în situaţii dificile. Cursuri de formator şi participare la diferite 
perfecţionări în domeniul educaţiei adulţilor. 

Competenţe de comunicare  ▪ O bună capacitate de a comunica şi de a asculta, decodarea (i)mediată şi atentă a mesajelor, 
transmiterea cu uşurinţă a informaţiilor. Certificat de absolvire a cursului Comunicare în limba oficială, 
certificat de CNFPA, în perioada 22-30 octombrie 2011 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Bun organizator, altruist, spirit de sinteză, punctual, riguros, calculat, dispus la efort susţinut,  spirit 
critic, găsirea de soluţii în momentul în care se întâmpină  dificultăţi. Responsabil de specializare 
(Limba şi literatura română), proiect  Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră (2010-2012),  Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 (POSDRU/57/1.3/S/32629, director coordonator 
Prof. univ. dr. Adrian Opre) 

▪ Conducător de doctorat ISUD, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Şcoala Doctorală de 

Studii lingvistice şi literare (11 doctoranzi în stagiu, anii I, II, III şi IV) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Bun profesionist, meticulos, obiectiv, socializare rapidă, exigent cu sine însuşi, creativitate, capacitate 
de a sintetiza informaţia primită/ difuzată  

Competenţe informatice  ▪ Operare în Word, Navigare pe Internet, Platforme de e-learning (program de formare în e-learning). 
Curs de informatică, în cadrul stagiului doctoral, Université de Provence / AMU, Franţa. 

Alte competenţe  

Permis de conducere  

 

 

Publicaţii 

 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B şi TR 
 

 

Publicarea de studii (peste 130) în paginile principalelor reviste de specialitate şi în actele unor 
manifestări ştiinţifice recunoscute ( a se vedea Lista de publicaţii)  
 
 
 
1. Grant individual, Director,  în cadrul Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Baleares, 
Govern de les Illes Baleares, Consorci per al Fomet de la Llengua Catalana, Spania;  
2. Membru, Contract de colaborare la Dicţionarul etimologic al limbii române, Academia Română, 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Bucureşti (contract nr. 757/30.09. 1996); 
3. Membru, Responsabil de disciplină (Limba şi literatura română), în cadrul Proiectului pentru 

Învăţământ Rural PIR (2005-2008), specializarea Pedagogia învăţământului primar;  
(director coordonator Prof. univ. dr. Adrian Opre); 
4. Membru, Responsabil de disciplină (Limba română şi Metodica predării limbii şi literaturii 

române), proiect PHARE 2003/ 005-551.01.02 (Lot 1 – Contract 013), învăţământ primar; 
(coordonatori Prof. univ. dr. Vasile Chiş şi Lect. univ. dr. Adina Glava); 
5. Membru, Responsabil de disciplină (Literatura română), proiect PHARE RO 2004/016-

772.01.01.02 (Sub C37), învăţământ primar; (coordonatori Prof. univ. dr. Vasile Chiş şi Lect. univ. dr. 
Adina Glava); 
6. Membru, Responsabil de specializare, expert TL, Limba şi literatura română/ Facultatea de 
Litere/UBB) şi de disciplină (Limba română contemporană), în cadrul proiectului Formarea 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare 
în carieră (2010-2012),  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 
(POSDRU/57/1.3/S/32629); (director coordonator Prof. univ. dr. Adrian Opre);  
7. Membru, Expert TS, TL Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care 
predau limba română minorităţilor naţionale (POSDRU/87/1.3/S/63909) (manager de proiect Lect. 

univ. dr. Alin Mihăilă; director de proiect Conf. univ. dr. Elena Platon); 
8. Membru, Expert TS Limbajul mimico-gestual românesc (POSDRU/87/1.3/S/63471); (director de 

proiect Conf. univ. dr. Anca Greere); 
9. Membru, Expert TL Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învăţământul 

preuniversitar în evaluarea competenţelor de comunicare ale elevilor (POSDRU/87/1.3/S/63909); 
10. Membru, Research Group The Interfaces of Adjective an Adverb in Romance, Departement of 

Romance Philology, Karl Franzens Universität Graz, https://sites.google.com/site/rsgadjadv/members;  
11. Membru, în proiectul Identificarea și corelarea conceptelor din manuscrise și cărți vechi 
românești, cu ajutorul unei aplicații informatice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea 
producției culturale - MCVRO, derulat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu susţinerea 
financiară a programului PCCA 2013, PN-II-PT-PCCA-2013-4-2062.(director de proiect Pr. Prof.. 
univ. dr. Ioan Chirilă); 
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ANEXE (la cerere)   

 

15  noiembrie 2018                                                                                                   Semnătură, 
        Adrian CHIRCU 

                                                                                                                                          

 

Distincţii 

 

Recunoaşterea contribuţiilor 
ştiinţifice  

 

Afilieri 

 

 

 

 

 

 

 

Referinţe 

 

 
Diplomă de merit, acordată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 15 octombrie 2013 
 
Peste 200 de citări în paginile tratatelor şi studiilor de specialitate 
 

Société de Linguistique Romane, Strasbourg, Franţa, membru 
Observatoire Européen du Plurilinguisme (ONG), Paris, Franţa, responsabil al Filialei Cluj-Napoca  
Centre Aixois d’Études Romanes (Université de Provence), Franţa, membru  
Societatea Română de Lingvistică Romanică, Filiala Cluj-Napoca, membru 
Societatea Română de Dialectologie, membru fondator 
Grupul de cercetare Dictionnaire historique de l’adjectif-adverbe, Universität Karl-Franzens, Graz, 
Austria, membru în echipa de cercetători 
Centrul de lingvistică romanică şi analiza discursului (CLARD), Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, membru 

 
Dacă e necesar, se pot cere informaţii privind activităţiile mele de cercetare, didactice şi organizatorice 
de la Conducerea Facultaţii de Litere (Prof. univ. dr. Corin Braga) sau, de pildă, de la specialişti 
recunoscuţi în domeniu, precum   Prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan, membru corespondent al 
Academiei Române (Facultatea de Litere, Bucureşti),  Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru 
corespondent al Academiei Române (Facultatea de Litere, Bucureşti), Prof. univ. dr.  Rodica Zafiu 

(Facultatea de Litere, Bucureşti),  Prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi), Prof. univ. dr. Martin Hummel, Director al Institutului de lingvistică Romanică din Graz 
(Austria),  Prof. univ. dr. José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona, Spania), Adam 
Ledgeway (University of Cambridge, Anglia) şi Conf. univ. dr. Estelle Variot (Aix-Marseille Université, 
Franţa). 
 

 ▪ Atestat de Abilitare, copie 

▪ Diplomă de Doctor, copie 

▪ Diplomă de Studii Aprofundate, copie 

▪ Diplomă de Licență, copie 

▪ Diplomă de Bacalaureat, copie 

▪ Certificate de  participare cursuri de formator/ de formare 

▪ Carte de identitate, copie 

▪ Certificat de naștere, copie 

▪ Act care dovedește schimbarea numelui, copie 

▪ Adeverinţă de vechime, original 

▪ Lista de publicaţii sau cercetări 
 


