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Curriculum	vitae		
Europass		

	

	 	

Informaţii	personale	 	

Nume	/	Prenume	 Wainberg-Drăghiciu	Iuliana-Maria	
Adresa(e)	 Universitatea	„1	Decembrie	1918”	din	Alba	Iulia,	Facultatea	de	Istorie,	Litere	și	

Științe	ale	Educației,	Departamentul	de	Litere,	Str.	Unirii,	Nr.	15-17,	Alba	Iulia,	
Jud.	Alba,	510009;	România	

Telefon(-oane)	 +40-258-811412 	 Fax:+40-0258-806260	
	

	

E-mail(uri)	 iuliana.wainberg@uab.ro	
Nationalitate(-tăți)	 română	

	 	

Domeniul	ocupaţional	 Director	de	Departament,	Universitatea	„1	Decembrie	1918”	din	Alba	Iulia,	
Facultatea	de	Istorie,	Litere	și	Științe	ale	Educației,	Departamentul	de	Litere		

	 	

Experienţa	profesională	 	
Perioada		

	
Funcţia	sau	postul	ocupat	

	din	martie	2020	
	
	Director	al	Departamentului	de	Litere		

Tipul	activităţii	sau	sectorul	
de	activitate	

	Învățământ	universitar	/	educație	/	cercetare	/	management		
	

Numele	şi	adresa	angajatorului 
 

	
	

Perioada 
Funcţia	sau	postul	ocupat	
Principalele	activităţi	şi	

responsabilităţi	
 

	Universitatea	„1	Decembrie	1918”	din	Alba	Iulia,	Str.	Unirii,	Nr.	15-17,	
localitatea	Alba	Iulia,	județul	Alba,	cod	poștal	510009	
	
	
	din	februarie	2022	
	Conferențiar	universitar	doctor	titular	
	Activități	didactice	și	de	cercetare;	organizarea	unor	evenimente	științifice	

Numele	şi	adresa	
angajatorului	

	Universitatea	 „1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia,	 	 Str.	 Unirii,	 Nr.	 15-17,	
localitatea	Alba	Iulia,	județul	Alba,	cod	poștal	510009	

The picture can't be displayed.
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Perioada	

Funcţia	sau	postul	ocupat	
Principalele	activităţi	şi	

responsabilităţi	
 
Numele	şi	adresa	angajatorului 

		
2019-2022	
Lector	universitar	doctor	titular	
	Activități	didactice	și	de	cercetare;	organizarea	unor	evenimente	științifice	
	
	
Universitatea	 „1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia,	 Str.	 Unirii,	 Nr.	 15-17,	
localitatea	Alba	Iulia,	județul	Alba,	cod	poștal	510009	
	
	

Perioada	
	
	2003	–	2019	

Funcția	sau	postul	ocupat	 	Asistent	universitar	titular		
Activități	și	responsabilități	

principale	
	Activități	didactice	și	de	cercetare;	organizarea	unor	evenimente	științifice	

Numele	și	adresa	
angajatorului	

	Universitatea	 „1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia,	 Str.	 Unirii,	 Nr.	 15-17,	
localitatea	Alba	Iulia,	județul	Alba,	cod	poștal	510009	

Tipul	activității	sau	sectorul	
de	activitate	

	Învățământ	universitar	/	educație	/	cercetare	

	 	
	

Perioada	
	
	2001	–	2003			

Funcția	sau	postul	ocupat	 	Preparator	universitar	titular	
Activități	și	responsabilități	

principale	
	Activități	didactice	și	de	cercetare	

Numele	și	adresa	
angajatorului	

	Universitatea	 „1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia,	 Str.	 Unirii,	 Nr.	 15-17,	
localitatea	Alba	Iulia,	județul	Alba,	cod	poștal	510009	

Tipul	activității	sau	sectorul	
de	activitate	

	Învățământ	universitar	/	educație	/	cercetare	

	
Perioada	

	
	2000	–	2001		

Funcția	sau	postul	ocupat	 	Profesor	
Activități	și	responsabilități	

principale	
	Activități	didactice,	de	predare-învățare-evaluare	

Numele	și	adresa	
angajatorului	

	Colegiul	Economic	„Dionisie	Pop	Marțian”	Alba	Iulia	

	 	

Educaţie	şi	formare	 	
Anul	 	2013		

Calificarea	/	diploma	obţinută	 	Doctor	în	Filologie	
Numele	şi	tipul	instituţiei	de	
învăţământ	/	furnizorului	de	

formare	

	Universitatea	„1	Decembrie	1918”	Alba	Iulia,	Școala	Doctorală	

	
Anul	

	
	2009		
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Calificarea	/	diploma	obținută	 	Doctor	în	Științe	Umaniste	-	Istorie	
Numele	și	tipul	instituției	de	
învățământ	/	furnizorului	de	

formare	

	Universitatea	„1	Decembrie	1918”	Alba	Iulia,	Facultatea	de	Istorie	și	Filologie	

	
Perioada	

	
	2002	-	2003	

Calificarea	/	diploma	obținută	 	Diplomă	de	Master	
Disciplinele	principale	
studiate	/	competențe	
profesionale	dobândite	

	Specializarea	„Cultură,	politică	și	societate	în	Transilvania	secolelor	XVII-XIX”	

Numele	și	tipul	instituției	de	
învățământ	/	furnizorului	de	

formare	

	Universitatea	„1	Decembrie	1918”	Alba	Iulia,	Facultatea	de	Istorie	și	Filologie	

	
 

Perioada	

	
	
	1996	-	2000	

Calificarea	/	diploma	obținută	 	Licențiat	 în	 Filologie,	 specializarea	 Limba	 și	 literatura	 română-Limba	 și	
literatura	franceză	

Disciplinele	principale	
studiate	/	competențe	
profesionale	dobândite	

	Istoria	literaturii,	lingvistică,	istoria	limbii,	teoria	literaturii,	limba	română/	
limba	franceză,	didactică/	Profesor		

Numele	și	tipul	instituției	de	
învățământ	/	furnizorului	de	

formare	

	Universitatea	 „1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia,	 Facultatea	 de	 Istorie	 și	
Filologie	

	
Perioada	

		
	1991-1996	

Calificarea	/	diploma	obținută	 	Învățător	
Disciplinele	principale	
studiate	/	competențe	
profesionale	dobândite	

	Pedagogie,	didactici,	psihologie,	discipline	umaniste/	Absolvent	Școala	Normală	

Numele	și	tipul	instituției	de	
învățământ	/	furnizorului	de	

formare	

	Școala	Normală	„Andrei	Șaguna”,	Sibiu	

	 	

Aptitudini	şi	competenţe	
personale	

	

Limba(i)	maternă(e)	 limba	română	

Limba(i)	străină(e)	 Limba	franceză,	limba	engleză	
Autoevaluare	 	 Înţelegere	 Vorbire	 Scriere	

Nivel	european	(*)	 	 Ascultare	 Citire	 Participare	la	
conversaţie	

Discurs	oral	 Exprimare	
scrisă	

Limba	franceză	 	 C2	 	 C2	 	 C2	 	 C2	 	 C2	 	
Limba	engleză	 	 B2	 	 B2	 	 B2	 	 B2	 	 B2	 	
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	 (*)	Nivelul	cadrului	european	comun	de	referinţă	pentru	limbi	

	 	

Informaţii suplimentare 
 

Activități editoriale, de recenzie 
și organizatorice: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 
ȘI DE CERCETARE 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROIECTE DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PE BAZĂ DE 
CONTRACT/GRANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - Membru în Colectivul de redacție al „Annales Universitatis Apulensis. Series   
Philologica” (din 2002)  
http://philologica.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=4&l=ro 
- Membru în Comitetul științific al revistei „Annales Universitatis Apulensis. Series 
Philologica” (din 2002) 
- Membru în Comitetul științific al Buletinului Sesiunii Studenților și Masteranzilor 
Filologi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Editura Aeternitas (2020, 
2021) 
- Organizator al Sesiunii Științifice Jubiliare „Zece ani de existență a Universității „1 
Decembrie 1918”, Secțiunea 8 - Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia, 25-26 mai, 2001  
- Organizator al Sesiunii de comunicări științifice „Zilele Universității”, Secțiunea 8 
Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 5 - 7 iunie 2003  
- Organizator al Sesiunii de comunicări științifice „Provocări ale începutului de secol 
în limbă, literatură și  artă, Alba Iulia, 22 -23 mai 2009 
- Organizator al Sesiunii de comunicări științifice „Interdisciplinar și transdisciplinar 
în limbă, literatură și pedagogie/ didactică”, Alba Iulia, 28-29 mai 2010 
- Organizator al sesiunii științifice naționale cu participare internațională „Dialogul 
culturilor între tradiție și modernitate” (din 2011) 
- Membru în comitetul de organizare a Sesiunii științifice naționale cu participare 
internațională a studenților și masteranzilor filologi 
 
- 3 volume de autor 
- 7 volume colective (două dintre ele cu re-editări) 
- 8 cursuri și materiale didactice universitare  
- peste 35 de studii, articole și recenzii publicate în volume colective și reviste de 
specialitate 
- peste 35 de participări la conferințe naționale sau internaționale din țară și din 
străinătate 
- membru în echipa a 7 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant 

 
 

- 2004-2005: Membru în colectivul de cercetare cu tema Dicţionarului personajelor 
din teatrul lui Lucian Blaga (coordonator Prof. univ. dr. Constantin Cubleşan), 
proiect finalizat prin publicarea volumului Dicţionarului personajelor din teatrul lui 
Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2005 (Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-35-
1958-8, 453 p.). Din colectiv au făcut parte cadre universitare din centrele Alba Iulia 
şi Cluj-Napoca. Volumul a obţinut Premiul naţional pentru critică literară la Festivalul 
Internaţional „Lucian Blaga”, 2006. 
 
- 2007-2008: Membru în colectivul de grant, proiect de cercetare cu Academia 
Română, cu tema Geografia literară a județului Alba. Scriitori, reviste, biblioteci, 
cărți rare, case memoriale, (contract nr. 6/14. 08. 2007, proiect GAR nr. 313) 
(director: Prof. univ. dr. Ileana Ghemeș), grant derulat sub egida Centrului de 
Cercetări Filologice și Dialog Multicultural. 
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PREMII OBȚINUTE 
 

- 2007-2008: Membru în colectivul de grant finanțat de C.N.C.S.I.S. (nr. contract 
733/2006-2008), cu tema Repertoriul tipografilor, editorilor, gravorilor și patronilor 
cărților românești vechi (1508-1830) (director: Prof. univ. dr. Eva Mârza); finalizat 
prin volumul Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților 
românești (1508-1830), coordonator Eva Mârza, Sibiu, Techomedia, 2008 (coautor) 
(reeditare 2013, Sibiu, Astra Museum Techno Media). 
 
- 2004-2006: Membru în colectivul de grant finanțat de C.N.C.S.I.S. (nr. contract 
782/2004-2006), cu tema Presa românească și ideea națională. Dicționar, antologie, 
studiu, dosar critic (director: Prof. univ. dr. Mircea Popa); finalizat prin volumul 
Presa românească și ideea națională, Editura Aeternitas, 2006, ISBN (10)973-7942-
60-4, ISBN (13) 978-973-7942-60-9, 435 p.  
- 2009 - Colaborare grant ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI - 
Bucureşti, proiect naţional de cercetare cu tema Istoria presei din România în date, 
coord. Prof. dr. Marian PETCU, Universitatea din Bucureşti. În proiect au fost 
implicaţi cadre universitare şi cercetători din întreaga ţară, proiectul finalizându-se 
prin realizarea unui volum și a unei baze de date vaste. 
 
- 2016: Membru în proiectul CNFIS-FDI: „Program integrat de incluziune a 
studenților aflaţi în situaţii de risc și pentru creșterea echității la nivel 
instituțional (PRO-INTEGRA)”, coordonator: Conf. univ. dr. Lucian Marina 
 
- 2021 – Membru în Proiectul  CNFIS- FDI - 2021 – 0463 –  
„Acţiuni de consolidare a capacităţii şi instrumentelor instituţionale de susţinere a 
cercetării ştiinţifice a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – ACCIISCS 
UAB", coord. conf. univ. dr. Cosmin Popa- Gorjanu 

- 2021 - Membru în Proiectul  CNFIS - FDI - 2021 – 0468 („Studenți și elevi 
informați despre oferta universitară, consiliați și sprijiniți profesional- pentru acces 
echitabil, continuare și finalizare studii superioare (PRIORITAR: ECHITATEA!)”,  
coord. Conf. univ. dr. Lucian Marina 

 
- Premiul pentru eseistică „Eminescu – 2000”, acordat de Consiliul Județean Cluj și 
Centrul Creației Populare Cluj, 15 ianuarie 2000 

 
- Premiul III, în cadrul Colocviului Național Studențesc „Lucian Blaga” desfășurat 
la Sibiu, organizat de Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Litere, Istorie și 
Jurnalistică, Ediția a II-a,  19 – 21 octombrie 2000 
 
- Premiul pentru exegeza blagiană la Festivalul internațional „Lucian Blaga”, ediția 
a XV-a, Cluj-Napoca, 5-7 mai 2005, pentru volumul colectiv Dicționarul 
personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (coord. Constantin Cubleșan), Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2005 
 
- Premiul Naţional „PROFESOR BOLOGNA”, oferit de Alianța Națională a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în cadrul Galei Profesorului 
Bologna, ediția a IX-a, Alba Iulia, 4 iunie 2016 
 
- Premiul de Excelență pentru activitatea profesională, acordat în cadrul Galei 
Premiilor U.A.B., martie 2017. 
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Alte competențe și aptitudini 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obținută 

 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 
Perioada  

 
Calificarea / diploma obținută 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  

14. 12. 2009 – 24. 01. 2010  

- Formator cod COR 241205 (Certificat de Absolvire, Seria G Nr. 00053190) 

 Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la 
formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; 
proiectarea programelor; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sub egida Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 

  2012-2014 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior” – Certificat de atestare a competenţelor profesionale Seria B 
Nr. 0017135, eliberat de Ministerul Educației Naționale în 25.07.2014  

Elaborarea Programului de formare în domeniul didacticii specialităţii; Metode 
moderne de formare în didactica specialităţii; Metode şi tehnici de coaching folosite în 
perioada practicii pedagogice  

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic  

 2015 
Certificat „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat 
educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”  
 Participarea la programul de formare profesională finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul proiectului 
POSDRU/157/1.3/S/140877,  
 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

31.10.2016 – 11.11.2016 

Certificat (Seria TN, Nr. 16) - Tehnici inovative de studiu a nevoilor studenților în risc 
de excluziune și de creștere a incluziunii sociale, din cadrul proiectului CNFIS-FDI-
2016-0055;  

Incluziunea socială și grupurile vulnerabile; Incluziunea socială la nivel european; 
Incluziunea socială în rândul studenților; Serviciile sociale de suport pentru studenții 
în risc de excluziune; Metode și tehnici de analiză a nevoilor studenților aflați în risc 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 
Perioada  

 
Calificarea / diploma obținută 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

 
Informații suplimentare 

 

de excluziune; Metode și tehnici de prevenire a excluziunii sociale și creștere a 
incluziunii sociale în rândul studenților aflați în situație de risc; Consiliere pentru 
incluziune socială – integrarea socio-profesională; Tehnici și instrumente inovative – 
Managementul de caz; prezent și perspective în incluziunea socială în cadrul 
studenților aflați în risc de excluziune. 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, Consiliul Național pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 

24 – 28.10.2016 

Certificat (Seria A, Nr. 146) - Tehnici de adaptare inovativă a activității didactice și 
administrative la nevoile studenților în risc de excluziune socială, din cadrul 
proiectului CNFIS-FDI-2016-0055 

Noțiunea de studenți aflați în situația de risc de excluziune socială; Activitatea 
didactică între tradițional și modern în contextul societății contemporane; Tehnici de 
comunicare cu studenții aflați în risc de excluziune; Conținuturile învățării din 
perspective diferențierii și individualizării instruirii; Sisteme de avertizare timpurie a 
problemelor studenților aflați în risc de excluziune; Asigurarea oportunităților egale de 
acces pentru toți studenții aflați în risc de excluziune; Sisteme de monitorizare a 
progresului studenților aflați în risc de excluziune (tracking); Dezvoltarea unui 
program peer-tutoring adresat studenților aflați în risc de excluziune din primul an de 
facultate; Modalități de încurajare a participării la activități de voluntariat cu/și pentru 
studenții aflați în risc de excluziune; Creșterea capacității de elaborare de politici și de 
management la toate nivelele organizatorice ale universității privind studenții aflați în 
risc de excluziune. 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, Consiliul Național pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
Asociația pentru Pregătirea Cetățenilor în vederea Integrării Europene – Blaj (APCIE 
– Blaj) 

- membru în comisiile pentru organizarea examenelor de licenţă, disertaţie în cadrul 
UAB; 

- membru în comisiile de organizare a examenului de competenţă lingvistică, de 
evaluare şi atestare a acesteia; 

 - membru în comisiile de susţinere a lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea 
gradului didactic I (președinte de comisie/îndrumător științific); 

- membru în comisii de experți de evaluare de proiecte și de concurs pentru ocuparea 
unei funcții didactice; 

- membru în Comisia de întocmire a dosarului de evaluare pentru programul Limba 
română ca limbă străină – Anul Pregătitor (anul universitar 2016-2017) 

- membru în Comisia de întocmire a dosarului de autoevaluare în vederea evaluării 
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instituționale externe (2019) 

- membru în Comisia de întocmire a dosarului de autorizare pentru programul 
Traducere și Interpretare (Germană – Engleză) (2020-2021) 

 
- membru în Comisia de întocmire a dosarului de evaluare externă periodică a 
programului de studii Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 
(2021-2022) 

 
 
 
 

 
 

Alba Iulia,  

16 octombrie  2022                           CONF. UNIV. DR. IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU 


