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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume 

 
Andrioai  Gabriela 

 

   

Experienţa 

profesională 

 

Perioada Din 2001 până în prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat  

 

 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

  Asistent univ. dr. la Departamentul de Limbi si Literaturi Straine (2011 pana in prezent) 

  Asistent Universitar drd. la Catedra de Limba si Literatura Română (din 2008 - 2011) 

  Asistent Universitar la Catedra de Limbi si Literaturi Străine (2004 - 2007) 

  Preparator titular la Catedra de Limba si Literatura Engleza (2001-2004) 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Calea Mărășești nr. 157, Bacău, România 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

  

   (Discipline predate: Teoria și practica limbii engleze, Engleză tehnică 1, Engleză tehnică 2, 

Engleză tehnică 3, Engleză tehnică 4, Limbă engleză1, 2; Limbă engleză 3,4; Limbă străină, Limbă 

engleză contemporană (seminar); Corespondență oficială în limba engleză (seminar), Inițiere în 

metodologia de cercetare)  

Predarea de cursuri practice si seminarii, participări la conferințe; 

Activități practice și de asistență la cursurile predate de titularii catedrei, activitate de cercetare, 

participări la manifestări științifice; 

Efectuarea de consultatii de limba engleza pentru studentii ce doresc aprofundarea, exersarea si 

imbunatatirea cunostintelor de limba engleza;Participare la cursuri și seminarii din cadrul 

Departamentului de limbi și literature străine; 

Sugestii prentru invatare, informatii practice despre limba engleza,  consolidare prin texte si 

exercitii suplimentare si prin intermediul unor minifilme concentrate pe termeni si informatii de 

specialitate in domeniul de pregatire al studentilor ; Verificarea lucrarilor semestriale ale studentilor 

si evaluarea lor în concordanță cu standardele impuse la nivelul departamentului. 

Cercetare științifică în domeniul lingvisticii; 

 

   

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Invatamânt academic 

Perioada 

Educaţie şi formare 

2007-2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în filologie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

   Modulul Lingvistic, domeniul filologie 

Tema de cercetare: Metaphoric and Metonymic Changes of Meaning in  the  English 

Terminology of the Food Domain 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

 

    

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” -  Faculatatea de Litere, Iasi 
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                    Perioada 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ furnizorului de 

formare         

 

         

 

 

Calificarea/Diploma 

obținută         

                                            

                         Perioda  

   2020-2021 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere 

Cursul de formare profesională a personalului didactic privind proiectarea modulară de cursuri 

antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii on-line, promovarea de medii on-line, 

promovarea de medii noi de învățare, organizat în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității 

programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, de SIVECO ROMÂNIA 

S.A. 

  

 Certificat de absolvire/ Certificat de atestare a competențelor profesionale 

 

 

2002-2004 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Calificarea / diploma 

obţinută 

   

            Numele si tipul 

institutiei de    invatamint /    

furnizorului de formare 

                                      

Perioada 

                                                              

 

   Stiinte ale Comunicarii 

   Stiinte ale Limbajului 

    Titlul de master in „Stiinte ale Comunicarii si ale Limbajului” in urma sustinerii    Lucrarii de 

disertatie cu titlul „Semapragmatica discursului politic” 

    

 Universitatea din Bacau, Faculatatea de Litere 

 

   

1997-2001 

  Limba si Literatutra engleza 

  Limba si Literatura romana 

 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

                                                           

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

Perioada 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

                                                           

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 

                            Perioada 

Numele si tipul institutiei 

de invatamant/furnizorului       

de formatare 

 

Aptitudini si competente  

personale 

 

  

 Licentiat in Filologie in urma promovarii probelor examenului de licenta si a sustinerii lucrarii de 

diploma cu titlul „Junimea si Cultura engleza” 

 

 

Universitatea din Bacau, Faculatatea de Litere 

 

 

 

 

 

1991-1995 

 

 

Biologie- Chimie 

Bacalaureat susținut la următoarele discipline: Limba și literatura română (scris și oral), Limba 

engleză (scris), Economie (scris), Chimie (scris) 

 

Liceul Teoretic  ͈Vasile Alecsandri˝ - Bacău 

 

 

 

 

1983-1991 

 

Cursuri gimnaziale și primare 

Școala nr. 19, Bacău 

                 Limba maternă Româna 

  

 

Limbi străine 

cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  
 

Engleza 

Franceza 
 

C2 

B1 
 

C2 

B1 
 

C2 

A1 
 

C2 

A1 

Limba  
 

Germana 

Olandeza 
 

A2 

A2 
 

A1 

A1 
 

A1 

A1 
 

A1 

A1 

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

Competenţe şi 

abilităţi sociale 
Adaptabilitate și capacitate dovedită de a desfăşura activităţi educaţionale cu grupe de 

vârstă diferite. Aceste abilități au fost dobândite pe parcursul perioadei de formare 

profesională, dar și în urma experienței de zi cu zi, la catedră. 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Spirit organizatoric, abilitati de comunicare,  lucru in echipă, responsabilitate, spirit de 

observaţie dobândite atât în timpul liber cât și în contexte profesioanle. 

Competenţe şi 

aptitudini tehnice 

Capacitatea de a mânui diverse dispozitive și echipamente din alte domenii 

specializate, abilități dobândite în timpul liber. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi 

aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Cunoştințe temeinice de operare pe calculator, tehnoredactare folosirea serviciilor de 

Internet. 

 

Competenţe şi 

aptitudini artistice 

Simț estetic dezvoltat. 

Alte competenţe şi 

aptitudini 
   Capacitate de adaptare si de a aborda în manieră sociologică activitățile profesionale 

 

Permis(e) de 

conducere 

 

Categoria B 
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Informaţii 

suplimentare 
 Pentru referințe: 

Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu, șef al Departamentului de limbi şi literaturi străine, 

„Universitatea Vasile Alecsandri”, Bacău. 

 

 

 

Membră în societăți științifice și profesionale naționale 
-membră a Societatății de Ştiinte Filologice din Romania (din 2005)  

Membră în societăți științifice și profesionale internaționale 

-membră ESSE (European Society for the Study of English) (din 2006); IASS-AIS (din 

2006); SRSAA (Societatea Română de Studii Anglo-Americane) (din 2006); SPACE 

(European Network for Business Studies and Languages) (din 2008); 

Grupuri de cercetare științifică 

-membră a grupului de cercetare DAAT (Discurs, Analiza discursului, Analiză de discurs, 

Tipuri de discurs) 

INTERSTUD RESEARCH CENTRE, Centru interdisciplinar de studiu al formelor 

discursive contemporane (INTERSTUD), Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile 

Alecsandri”,Bacau (din 2009) 

-membră a grupului de cercetare "Cultural Spaces" din 2010 (domenii de interes: 

lingvistică cognitivă, semantică, stilistică, tipuri de discurs, ESP) 

EDITORIAL ACTIVITY 

Co-editor (împreună cu lector dr. Mihaela Culea si cu lector dr. Mariana Tîrnăuceanu la 

Ro-Brit Student Journal. English Semestrial Review of the Romanian Students of the 

Faculty of Letters, Bacău, Editura Alma Mater, ISSN 2066-6470 nr. 3-5/ 2011-2013; 

Membră în comitetul de organizare al următoarelor conferințe: 

-Individual and Specific Signs. Paradigms of Identity in Managing Social Representations 

(25-28 octombrie 2007),  

-Individual and Specific Signs. Language, Discourse, Society (21-23 noiembrie 2008), 

Individual and Specific Signs (3rd edition).  

-Cultural Spaces and Identities in (Inter)Action (16-18 octombrie 2009),  

-Cultural Spaces. Identity within/beyond Borders (6-7 mai 2011), 

-Cultural Spaces. Margins and Marginalization, (10-11 mai 2012),  

-Image, Imaginary, Representation (7-8 mai 2014). 

 

-Membră în comisia de evaluare a calității pe programe de studii- Studii universitare de 

licență  

-Membră în comisia de admitere 

-Membră în comisia de acordare a certificatelor lingvistice pentru limba engleză 

-Membră în comisia de acordare a certificatelor lingvistice pentru limba engleză a 

candidaților ce se scriu la la doctorat, la Facultatea de Inginerie 

-Membră in comisia de finalizare a studiilor de licență și master 

 

 

 

Anexe    Enumerați documentele anexate CV-ului 
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