
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Numele şi prenumele: POP ANA-MARIA 

Data şi locul naşterii: 8 septembrie 1978, Alba Iulia, jud. Alba 

Adresă: Timişoara, str. Arh. Victor Vlad, Bl. 11, Sc. E, ap. 15 

Telefon: 0744393490 

Adresă de e-mail: amme_ro@yahoo.com 

Stare civilă: necăsătorită 

 

 

STUDII:  

1993-1997: Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia, profil 

Matematică-Fizică; 

1998-2002: Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest, 

Timişoara, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză; media 

anilor de studiu: 9,77; media examenului de licenţă: 10;   

2002-2004: Masterat cu specializarea „Limba română în sincronie şi diacronie”, 

Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest, Timişoara; media anilor 

de studiu: 10; nota obţinută la susţinerea disertaţiei: 10; 

Din 1 noiembrie 2003 sunt doctorandă în cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, domeniul Ştiinţe umaniste – Filologie, forma cu frecvenţă (din 01. 10. 2007 – 

forma fără frecvenţă), cu tema Elementul italian în dialectul istroromân, conducător 

ştiinţific prof. univ. dr. Vasile Frăţilă.  

 

FUNCŢII ÎNDEPLINITE:  

2002-2003: profesor suplinitor la Catedra de limba franceză, Colegiul Tehnic 

„Dorin Pavel”, Alba Iulia; 

Din 2003 – prezent: secretar ştiinţific de redacţie al revistei „Analele Universităţii 

de Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice”; 

2005-2008: ca doctorand, forma cu frecvenţă, am ţinut, în cadrul Facultăţii de 

Litere, Istorie şi Teologie – Universitatea de Vest din Timişoara, seminare de Limba 



română. Ortografie, ortoepie şi punctuaţie; Limba română. Cultivarea limbii; Noţiuni de 

dialectologie; 

2008 – prezent: asistent universitar la Catedra de limba română, Facultatea de 

Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, unde ţin seminare la 

disciplinele Limba română. Ortografie, ortoepie şi punctuaţie; Limba română. Cultivarea 

limbii; Noţiuni de dialectologie. 

 

 
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

 Lucrări ştiinţifice publicate/în curs de publicare în reviste de specialitate şi în 

volume colective: 

 

Theodor Capidan (1879-1953), în „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. 

Seria Ştiinţe Filologice”, XLI, 2003, p. 221-230; 

[Recenzie la] Nicolae Saramandu, Studii aromâne şi meglenoromâne, Constanţa, 

Editura Ex Ponto, 2003, 258 p. + 2 h., în „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. 

Seria Ştiinţe Filologice”, XLI, 2003, p. 271-275; 

Aspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor Capidan, în „Analele Universităţii 

de Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice”, XLII-XLIII, 2004-2005, p. 287-304; 

Observaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromân, în Studia in 

honorem magistri Vasile Frăţilă, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005, 

p. 441-450; 

Elemente de origine germană în dialectul istroromân, în „Analele Universităţii de 

Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice”, XLIV, 2006, p. 201-230; 

Consideraţii privind definirea unor termeni juridici în dicţionarele generale, în 

Studia in honorem magistri Alexandru Metea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 

2008 (în colaborare cu prof. Diana Maciu); 

Elemente moştenite sau împrumuturi italiene în lexicul istroromânei?, în volumul 

realizat in memoriam Teresa Ferro, Udine, 2008 (în colaborare cu lector drd. Gabriel 

Bărdăşan) (în curs de publicare); 

Termeni istroromâni de origine italiană referitori la bucătărie, alimente, 

mâncăruri şi băuturi, în volumul Istroromânii: repere cultural-istorice, Sibiu, Editura 

Muzeului Astra, 2008; 



Termeni istroromâni de origine italiană referitori la nume de plante cultivate, în 

volumul care reuneşte lucrările celui de-Al XIII-lea Simpozion Internaţional de 

Dialectologie, Baia-Mare, 2008 (în curs de publicare); 

Din nou despre dubletele etimologice din dialectul istroromân, în volumul care 

reuneşte lucrările Colocviului de limba română „G. I. Tohăneanu”, Timişoara, 2008 (în 

curs de publicare); 

Dialectul istroromân. Straturi etimologice (în curs de publicare). Lucrare 

realizată, în colaborare cu prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, prof. univ. dr. Richard Sârbu, 

lector drd. Gabriel Bărdăşan, prof. drd. Lucian Miclăuş, în cadrul grantului CNCSIS nr. 

495 (lucrare lexicografică însumând aproximativ 800 de pagini). 

 

 

Lucrări ştiinţifice comunicate: 

 

 15-16 iulie 2003: Al X-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, organizat de 

Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia. Am susţinut lucrarea Theodor Capidan – 

aspecte ale bilingvismului românilor sud-dunăreni; 

 21-22 octombrie 2006: Sesiunea de comunicări „50 de ani de filologie la 

Timişoara”, organizată de Catedra de limba română din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie 

şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara. Am susţinut lucrarea Consideraţii privind 

definirea unor termeni juridici în dicţionarele generale (în colaborare cu prof. Diana 

Maciu); 

 24-25 mai 2007: Zilele Academice Timişene, ediţia a X-a. Am susţinut lucrarea 

Elemente de origine germană în dialectul istroromân; 

 5-6 septembrie 2008: Simpozion internaţional dedicat comunităţii istroromânilor 

din Croaţia, organizat de Muzeul Astra, Sibiu. Am susţinut lucrarea Termeni istroromâni 

de origine italiană referitori la bucătărie, alimente, mâncăruri şi băuturi; 

14-15 noiembrie 2008: Colocviul de limba română „G. I. Tohăneanu”, organizat 

de Catedra de limba română din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, 

Universitatea de Vest, Timişoara. Am susţinut lucrările: Din nou despre dubletele 

etimologice din dialectul istroromân; Elemente moştenite sau împrumuturi italiene în 

lexicul istroromânei? (în colaborare cu lector drd. Gabriel Bărdăşan).  

Granturi: 



 2006-2008: membră în grantul CNCSIS nr. 495, cu titlul Dialectul istroromân. 

Straturi etimologice, director de grant prof. univ. dr. Vasile Frăţilă. 

 

ABILITĂŢI ŞI CALITĂŢI: 

- cunoştinţe aprofundate de limba franceză; 

- cunoştinţe medii de limba italiană şi de limba engleză; 

- cunoştinţe de bază operare PC (WORD); 

 - seriozitate şi conştiinciozitate; 

 - receptivitate la nou. 

 

 

 

 

Timişoara,                                                                                                    Ana-Maria Pop 

27.01.2009 

 

 

 


