
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume   Jumanca Romaniţa Adina Delia 
Adresă   Timisoara 

Telefon   

Fax   

E-mail   

Naţionalitate  română 

Data naşterii  1978-04-07 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
 

 
                *Perioada   

Martie 2008-prezent 
 

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Teologie si Istorie, 
Departamentul limba si literatura engleza 
Bd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

*Funcţia sau postul ocupat Asistent  
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea limbii engleze 

 
                *Perioada   

2001-martie 2008,  
 

*Numele şi adresa angajatorului  Colegiul national “C.D.Loga” 
 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

*Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular de limba engleză 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea limbii engleze 

 
*Perioada  

2001  

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie si istorie, 
Catedra de Limba si Literatura engleza 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

*Funcţia sau postul ocupat  Preparator suplinitor 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea limbii engleze 

         *Perioada  1999-2001 



*Numele şi adresa angajatorului  Liceul “C.D.Loga”, Timişoara 
 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

*Funcţia sau postul ocupat  Professor suplinitor 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea limbii engleze 

  
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

  
*Perioada   

Octombrie 2008- în prezent 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Şcoala doctorală, Universitatea de Vest 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Limba engleză 
 

*Tipul calificării/diploma obţinută  doctorand 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 obligatoriu 

 
*Perioada  

2007 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

  

*Tipul calificării/diploma obţinută  Gradului didactic II, engleza: 9.95; pedagogie 10 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

                   
                  *Perioada   

2006 
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 ISJ Timis 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Curs de Consiliere si orientare 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

 
*Perioada   

2004-martie 
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

  

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Curs formare ARDOR, Debate ; obiective: argumentare si 
contraargumentare, concizie, abilitate oratorical si negociere. 

*Tipul calificării/diploma obţinută   
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

   *Perioada   2003-septembrie  
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Scoala Romana de Afaceri, CCIAT 



*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Curs de formare ROSLOTRAIN-Pasaportul lingvistic 

*Tipul calificării/diploma obţinută   
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 2003-august-Obtinerea Gradului didactic Definitivat 
 

 
  

*Perioada   

Septembrie 2001-Iunie 2003 
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest, Timisoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
MASTERAT, Anglistica si Americanistica, 

*Tipul calificării/diploma obţinută  masterand 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Obligatoriu 

 
  

*Perioada   

Septembrie 2001-Iunie 2003  
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 British Council in colaborare cu Universitatea de Vest, Timisoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Program de Mentorat in vederea sprijinirii profesorilor debutanti 

*Tipul calificării/diploma obţinută   
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

 
  

*Perioada   

2000 
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Bursa Socrates, LMU-Muenchen 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
 

*Tipul calificării/diploma obţinută   
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

 
  

*Perioada   

1997-2001 
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 
Istorie  

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Engleză-latină 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Licenţiat  
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Obligatoriu  

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

 
 
 
  



Limba maternă  română 
 
Limbi străine cunoscute 

 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
 Engleză (scris, vorbit, citit – foarte bine) 

Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

Sunt o persoană foarte comunicativă şi sociabilă prin natura meseriei 
didactice pe care am ales-o. Lucrez într-un mediu multicultural, având 
studenţi care provin din medii culturale diferite (inclusiv bursieri 
Erasmus). 

Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

Alături de colegii mei, organizez conferinţa catedrei, „British and 
American Studies”, în fiecare an.  
Îndrum şi coordonez lucrări de licenţă ale studenţilor, iar în cadrul 
activităţilor de seminar, organizez şi coordonez activitatea pe grupe a 
studenţilor. 

Aptitudini şi competenţe  
tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 Operator Word, Excel, Powerpoint. 

Permis de conducere  Categoria B 
Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

- 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
La cerere sau solicitate şefului de catedră, Lect.dr. Loredana Frăţilă. 

ANEXE  LISTA DE LUCRARI STIINTIFICE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asist. Drd. Jumanca Romanita Adina Delia (n. Popovici) 
 

LISTA DE LUCRARI STIINTIFICE 
 
 
Lucrari stiintifice, articole de sinteza, metodica, diverse 
• Madroane Diana, Popovici Romanita, “Intervisus cum Lucio”, Sesiune de 

Comunicari Stiintifice, Timisoara, 2001, p.89-90 
•Branga Romanita Adina Delia( n.Popovici), “Latin Elements in the Academic 

Discourse”, British and American Studies, Timisoara, 17 mai 2002 
•Popovici Romanita, “American Dialects”, The Sixth Symposium of Students in 

English, 30 March 2001 
 
 
Alte articole publicate 

 •Boney M, An interview with Liz Mitchell, Revista Carpat Air, 12.07-02.2008, 
p.93-97 
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