
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

1. DATE BIOGRAFICE: 
 Numele şi prenumele: CHIRILĂ  ADINA (născ. DAN)  
 Data şi locul naşterii: 16.04.1978, Timişoara, jud. Timiş 
 Adresă: Timişoara, Str. Martir Dan Carpîn, Nr. 2, Sc. B, Ap. 6 
 Telefon: 0256283908 
 Adresă de e-mail: chiriladina@yahoo.com
          Stare civilă: căsătorită cu David Chirilă, medic veterinar, doctorand al 

Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii 
de Medicină Veterinară şi Ştiinţe Agricole, Timişoara 

          Copii: Theodora Chirilă, născută la 19.06.2003 
 
 
2. STUDII: 
 Gimnaziale: Şcoala Generală Nr. 24, Timişoara, în perioada 1988-1992. 
 Liceale: Colegiul „C. D. Loga”, Timişoara, în perioada 1992-1996, secţia: 
Filologie; examen de bacalaureat susţinut în anul 1996 la instituţia amintită şi 
promovat cu media generală 9,67. 
 Universitare: Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, secţia română-engleză, în perioada 
1996-2000, absolvită cu media generală a celor patru ani de studiu 9,85; examen 
de licenţă susţinut în anul 2000 şi promovat cu media generală 9,50; teza de 
licenţă: Conotaţie şi denotaţie în Didahiile lui Antim Ivireanul, sub coordonarea 
domnului prof. univ. dr. Vasile D. Ţâra. 
 Postuniversitare: Masterat cu specializarea „Limba română în sincronie şi 
diacronie. Probleme controversate”, în cadrul Facultăţii de Litere, Filosofie şi 
Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, în perioada 2000-2002, absolvit cu 
media generală 10; elaborarea disertaţiei cu titlul Proiectul cultural al 
mitropolitului Antim Ivireanul, sub conducerea domnului prof. univ. dr. Vasile 
D. Ţâra, susţinută în anul 2007 şi apreciată cu nota 10. 
 Doctorale: Doctor al Universităţii de Vest din Timişoara, în domeniul 
Ştiinţe umaniste – Filologie, având conducător ştiinţific pe domnul prof. univ. 
dr. Vasile Frăţilă şi ca temă de cercetare Normă şi dialect în scrierile lui Antim 
Ivireanul.  
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3. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:  
 2000-2002 – cadru didactic asociat, încadrat în regim de plată cu ora la 
Catedra de limba română a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, unde am ţinut seminare de Istoria limbii 
române literare, Stilistică, Elemente de stilistică funcţională, Istoria limbii 
române, Lingvistică generală; 
 2002-2005 – preparator titular la Catedra de limba română a Facultăţii de 
Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, unde 
am ţinut seminare de Istoria limbii române literare, Stilistică, Elemente de 
stilistică funcţională, Lingvistică generală; 
 2005-2008 – asistent universitar titular la Catedra de limba română a 
Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, 
unde ţin seminare de Istoria limbii române literare, Noţiuni de istoria limbii 
române literare, Stilistică, Elemente de stilistică funcţională, Limbaj religios, 
Comunicare scrisă, Ortografie, ortoepie şi punctuaţie, Ediţii şi critică de text; 
 Din februarie 2008 – lector universitar titular la Catedra de limba română 
a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, 
unde ţin cursuri şi seminare de Noţiuni de istoria limbii române literare, Ediţii şi 
critică de text, precum şi seminare de Stilistică, Stilistică funcţională, Stilistica 
textului literar, Ortografie, ortoepie şi punctuaţie.  
 
4. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFIICĂ: 
 A se consulta lista lucrărilor ştiinţifice. 
 
5. DIVERSE: 

În 2006 am activat ca profesor invitat în cadrul cursurilor de vară 
organizate de Facultatea de Litere, Teologie şi Istorie, pentru studenţi străini. 

În 2006 şi 2007, membră în juriul concursului studenţesc de comunicări 
ştiinţifice „G. I. Tohăneanu”. 

 
6. ABILITĂŢI ŞI CALITĂŢI: 
 - cunoştinţe de bază operare PC (Word); 
 - cunoştinţe aprofundate de limba engleză (citit-scris-vorbit); 
          - nivel mediu de utilizare a limbii franceze şi germane; 
 - seriozitate şi conştiinciozitate; 
 - de relaţionare şi comunicare atât cu studenţii, cât şi cu colegii profesori; 
 - receptivitate la nou; 
          - răbdare. 
 
 
 
        Adina Chirilă 


