
  
               CURRICULUM VITAE 

 

                                                      
 

  

 
Informaţii personale 

 

 

Nume / Prenume   CRĂCIUNESCU (HADA) V. ADINA – DANIELA  

                                      Adresă   Strada Martir Alexandru Grama, Bloc A76, Scara A, Apartament 18, Timişoara, cod   
300245, România. 
 

                                      Telefon   0742.203.807; 0724.50.43.40   

                                     E-mail 
                                           

Naţionalitate 
 

                                   Data naşterii 
 

Starea civilă 

 adina_hada@yahoo.com 
 

 Română 
 

 02.11.1982 
 
 Căsătorită 

  
 

 

mailto:doina_maria_20@yahoo.com


Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
 

Activități și responsabilități 
principale 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități 

principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități 

principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 
 

Prezent 
Student-doctorand al domnului prof. univ. dr. Ionel Funeriu în cadrul Universității de 
Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Școala Doctorală de 
Științe Umaniste, Domeniul Filologie 
Documentare și redactare a tezei de doctorat cu titlul Dialogul textului cu sub-textul. 
Studii de caz: I. Budai-Deleanu, Camil Petrescu, Șerban Foarță 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, Nr. 4 
Învățământ 
 
 
2014-2016 
Student-doctorand al domnului prof. univ. dr. Ionel Funeriu în cadrul Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Domeniul Filologie 
Documentare și redactare a tezei de doctorat cu titlul Dialogul textului cu sub-textul. 
Studii de caz: I. Budai-Deleanu, Camil Petrescu, Șerban Foarță 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bulevardul Revoluției, Nr. 77 
Învățământ 
 
 
2014-2016 
Student-masterand în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Limbă 
și literatură. Tendințe actuale 

Participarea la cursurile de masterat, susținerea examenelor din cadrul cursurilor de 
masterat, redactarea lucrării de disertație cu titlul Raportul textului cu sub-textul literar 
în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bulevardul Revoluției, Nr. 77 
Învățământ 
 

 
 
 
  

 
 

Perioada 

 
 
2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, 
Timişoara  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare a limbii și literaturii române, activităţi specifice funcţiei de 
profesor-diriginte şi responsabil în diverse comisii metodice la nivelul şcolii 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Nikolaus Lenau, Timişoara,  Strada Gheorghe Lazăr, Nr. 2   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Învăţământ 
 

Perioada 2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor titular de limba și literatura română la Grup Școlar Agricol „Iulian Drăcea”, 

Timișoara 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare a limbii și literaturii române, activităţi specifice funcţiei de 
profesor-diriginte, responsabil în diverse comisii metodice la nivelul şcolii și 
responsabil cu cercul dramatic al unității de învățământ 

Numele şi adresa angajatorului Grup Școlar Agricol „Iulian Drăcea”, Timișoara, Calea Aradului, Nr. 56 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Învăţământ 
 

Perioada 2006-2007 



Funcţia sau postul ocupat   Profesor titular de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare a limbii și literaturii române, activităţi specifice funcţiei de 
profesor diriginte şi responsabil în diverse comisii metodice la nivelul şcolii 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Strada Traian Vuia, Nr. 1  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Învăţământ 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

2005-2006 
  Profesor titular de limba și literatura română la Grupul Școlar „Valeriu Braniște”, Lugoj 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Activităţi de predare a limbii și literaturii române, activităţi specifice funcţiei de 
profesor responsabil în diverse comisii metodice la nivelul şcolii 
Grupul Școlar „Valeriu Braniște”, Lugoj, Strada Gheorghe Doja, Nr. 41 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

 
Educație și formare 

 

Învăţământ 

                                     Perioada 
Calificarea / diploma obținută  

 
 
 
 
 

Perioada 
         Calificarea / diploma obținută 

 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

  Octombrie 2017 

 participare la Simpozionul Internațional „Gândind asemenea, vorbim diferit”, Ediția a  
IX-a, din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara cu lucrarea „Marea 
Sargasselor de Jean Rhys – continuare analeptică a romanului Jane Eyre de 
Charlotte Brontë”  
 
 Iunie 2017 

 participare la Colocviul Internațional „Comunicare și cultură în România europeană”, 
Ediția a VI-a, organizat la Timișoara, cu lucrarea intitulată „Influențe greco-latine în 
onomastica criticilor subsidiari din Țiganiada lui Budai-Deleanu”  
 
 
 Aprilie 2017 
 participare la Concursul Național de Eseuri pentru Tineret și Profesori „O zi în 
România perfectă”, Ediția I. 
 

Octombrie 2016 
 colaborare cu domnul, Andrei Baciu, Managing Director, în cadrul proiectului 
„Cambridge Student Experience” Ltd., colaborare concretizată în susținerea unui 
seminar în cadrul Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara cu scopul informării 
elevilor de liceu și a cadrelor didactice despre programul educațional și cultural menit 
să le ofere elevilor de liceu oportunitatea de a înțelege mai bine viața de student la o 
universitate de top din lume. 

 
  

                                        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

 Iunie 2016 
 participare la Colocviul Internațional „Comunicare și cultură în România europeană”, 
Ediția a V-a, organizat la Timișoara, cu lucrarea intitulată „Imaginarul poetic al 
coborârii în Infern. O privire diacronică”. 

 

 Mai 2016 
 participare la Simpozionul studențesc „Cultură. Educație. Societate” din cadrul 
Facultății de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 
  



                                        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

 Octombrie 2015 
 participare la Simpozionul Internațional „Gândind asemenea, vorbim diferit”, Ediția a 
IX-a, din cadrul Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara cu lucrarea 
„Bucureștii lui Camil Petrescu (Studiu de caz: Patul lui Procust)”. 

 

 Noiembrie 2014 
 participare la Simpozionul Internațional „Cercetare și educație în era inovației” din 
cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” 
din Arad cu lucrarea „Comedia filologică a notelor de subsol în Țiganiada lui I. Budai-
Deleanu”. 
 

                                        Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

 
 

Perioada 

 Februarie-Aprilie 2012 
 absolvirea programului de formare continuă a personalului didactic, „Metode   
interactive de predare-învățare”, în cadrul proiectului, „Educatori pentru societatea 
cunoașterii”, cu durata de 65 de ore, obținând un număr de 17 credite profesionale 
transferabile. 

 

 Februarie-Aprilie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  absolvirea programului de formare continuă a personalului didactic, „Dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice din mediul urban”, în cadrul proiectului, „Inovație și 
performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban”, cu 
durata de 89 de ore, obținând un număr de 25 de credite profesionale transferabile. 
 

        
                                   Perioada 

 

 Noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută 
 

  

 participare la conferința, „Internationaler Banater Lehrertag 2011” (Ziua dascălului 
bănățean), organizată la Timișoara de Centrul pentru Formarea Continuă în Limba 
Germană Mediaș în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din România, 
Comisia pentru Învățământ. 
 

Perioada  Noiembrie 2011 

        Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 

 Participare în calitate de referent la conferința, „Internationaler Banater Lehrertag 
2011” (Ziua dascălului bănățean), organizată la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din 
Timișoara. 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 

 Aprilie 2011 
 participare la la sesiunea de comunicări științifice sub egida „latinitas banatica”, din 
cadrul catedrei de filologie clasică a facultății de litere, istorie și teologie din cadrul 
universității de vest din timișoara, cu lucrarea „etimologiile lui isidor din sevilla între 
riguros și fabulos”. 
 

Ianuarie 2010 
 participare la simpozionul internațional „redimensionarea învățământului românesc”, 
desfășurat la lugoj, cu lucrarea elaborată în colaborare cu doamna profesor, 
hebedean doina, „utilizarea neologismelor în procesul de predare-învățare a 
vocabularului limbilor română și franceză”. 
 

Perioada  Iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  absolventă a studiilor postuniversitare de masterat din cadrul Facultății de Litere, 
Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, specializarea Patristica Latină 
între Clasicism și Modernism, cu media generală 10,00 (zece). 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

 
 

 Modelul ieronimian european. Invariante clasice și creștine; Structura textului 
ieronimian; Estetica între antichitate și modernitate; Structuri contrastante în literatura 
latină patristică 
 Universitatea de Vest din Timișoara 
 
 
 
 Martie 2009 
 participare la Sesiunea Internațională de Comunicări „Pași spre un învățământ de 
calitate”, Ediția a IV-a, organizată la Grupul Școlar Industrial de Transporturi Auto 
Timișoara.  
 
  

Septembrie 2008 

 participare la Simpozionul internațional „Gândind asemenea, vorbim diferit”, ediția a 
II-a, la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara, cu lucrarea „Paradoxuri 
moderne”. 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
 
 
 

Perioada 

 Aprilie 2008 
 participare la Sesiunea de Comunicări Științifice sub egida „Latinitas Banatica”, din 
cadrul Catedrei de Filologie Clasică a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara, cu lucrarea „Ars Poetica – Periplu poetic de la 
Horațiu la Nichita Stănescu”. 
 
Martie 2008   

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 

 participare la Simpozionul Județean „Mircea Eliade – Personalitate complexă a culturii 
și literaturii române” cu lucrarea „Întâlnirea a două lumi – sursa exotismului romanului 
Maitreyi de Mircea Eliade” 

Perioada  Octombrie 2007-iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Masterat în Patristica Latină între Clasicism și Modernism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Modelul ieronimian european. Invariante clasice și creștine; Structura textului 
ieronimian; Estetica între antichitate și modernitate; Structuri contrastante în literatura 
latină patristică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Universitatea de Vest Timişoara 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 

 August 2007 
obţinerea gradului didactic DEFINITIV în învăţământ cu media generală 9,50 (nouă 
50%); 
 



Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
 
 
 

 Februarie 2007 
 participare la cursul de formare cu tema „Diseminarea Portofoliului European al 
Limbilor”; 
 
 
 Decembrie 2006 
 participare la programul de formare privind Implementarea programei școlare de 
„CONSILIERE ȘI  ORIENTARE”; 
 

 Iunie 2006 
 obținerea statutului de profesor titular de limba și literatura română în învățământ în 
urma examenului de titularizare; 
 

 Iunie 2005 
 absolventă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, specializarea Filologie Clasică, cu media generală 10,00 (zece); 

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
 (*) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1  Utilizator  

experimentat  

C1  Utilizator  

experimentat  

C1  Utilizator  

experimentat  

C1  Utilizator  

experimentat  

C1  Utilizator  

experimentat  

Limba franceză   B2  Utilizator  

experimentat  

B2  Utilizator  

experimentat  

B2  Utilizator  

independent  

B2  Utilizator  

independent  

B2  Utilizator  

independent  

Limba italiană  B2  Utilizator  

experimentat  

B2  Utilizator  

experimentat  

B2  Utilizator  

independent  

B2  Utilizator  

independent  

B2  Utilizator  

independent  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: mi-am dezvoltat abilitățile de a colabora cu ușurință cu persoane de diferite vârste și 
nivele educaționale, mai ales în cadrul colaborării cu diferite instituții non-guvernamentale (Asociația 
Hakes, DGASPCTM). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. În calitate de profesor diriginte, am organizat 
împreună cu elevii diverse activități extrașcolare. De asemenea, am realizat punerea în scenă a unei mici 
piese de teatru în cadrul unui parteneriat educațional. În calitate de membru al Asociației Hakes din 
Timișoara am mediat realizarea de prezentări de oferte educaționale în diverse instituții de învățământ. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Aptitudini de utilizare a mijloacelor tehnice de nouă generație 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor din Microsoft Office (aptitudini dobândite în urma cursurilor de Iniţiere IT 
şi Formare a competenţelor IT) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt pasionată de cântat (în perioada liceului am urmat cursuri de tehnică vocală), teatru (am 
coordonat cercul dramatic din cadrul Grupului Școlar Agricol „Iulian Drăcea”, Timișoara), concerte, 
spectacole (organizez diverse spectacole cu şi pentru elevi). 

  

  

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


Informaţii suplimentare Publicaţii / Lucrări ştiinţifice 

 
►2017: Lucrarea cu titlul, „Marea Sargasselor de Jean Rhys – continuare analeptică a 
romanului Jane Eyre de Charlotte Brontë”, publicată în cadrul Simpozionului Internațional 
„Gândind asemenea, vorbim diferit”, Ediția a XI-a, organizat de Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” 
din Timișoara. 
►2017: Lucrarea intitulată „Influențe greco-latine în onomastica criticilor subsidiari din Țiganiada 
lui Budai-Deleanu”, publicată în cadrul Colocviului Internațional „Comunicare și cultură în 
România europeană”, Ediția a VI-a, organizat la Timișoara. 
►2016: Lucrarea intitulată „Imaginarul poetic al coborârii în Infern. O privire diacronică”, publicată 
în cadrul Colocviului Internațional „Comunicare și cultură în România europeană”, Ediția a V-a, 
organizat la Timișoara. 
►2015: Lucrarea cu titlul, „Bucureștii lui Camil Petrescu (Studiu de caz: Patul lui Procust)”, 
publicată în cadrul Simpozionului Internațional „Gândind asemenea, vorbim diferit”, Ediția a IX-a, 
organizat de Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara. 
►2012: Articolul cu titlul, Întâlnirea a două lumi – sursa exotismului romanului Maitreyi de Mircea 
Eliade, publicat în Revista trimestrială a Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, Anul XII, Nr. 101-
115, IULIE 2012 – IUNIE 2013, „Tăt Bănatu-i Fruncea”; 
►2012: Studiul de specialitate, intitulat Ars Poetica în Antichitate, publicat în Revista națională de 
articole, studii și lucrări științifice, „Didakticos”, Anul II, Nr. 9; 
►2012: Studiul de specialitate intitulat Ars Poetica – de la Nicolas Boileau la Nichita Stănescu, 
publicat în Revista națională de articole, studii și lucrări științifice, „Didakticos”, Anul II, Nr. 9. 
►2011: Lucrarea cu titlul, Etimologiile lui Isidor din Sevilla între riguros și fabulos, publicată în 
cadrul Sesiunii de comunicări științifice a Colectivului de Filologie Clasică sub egida Latinitas 
Banatica, Ediția a VI – a; 
►2011: Articolul cu titlul, Sacru și profan în ritualul de înmormântare (II), publicat în Revista 
trimestrială a Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, Anul XI, Nr. 85-92, APRILIE 2011 – 
DECEMBRIE 2011, „Tăt Bănatu-i Fruncea”; 
►2010: Lucrarea cu titlul, Utilizarea neologismelor în procesul de predare – învățare a 
vocabularului limbilor română și franceză, publicată în cadrul Simpozionului Internațional, 
„Redimensionarea învățământului românesc” (lucrarea a fost elaborată în colaborare cu doamna 
profesor, Doina Hebedean); 
►2010: Articolul cu titlul, Sacru și profan în ritualul de înmormântare (I), publicat în Revista 
trimestrială a Asociației Scriitorilor în Grai Bănățean, Anul X, Nr. 77-84, IUNIE 2010 – MARTIE 
2011, „Tăt Bănatu-i Fruncea”; 
►2009: Lucrarea cu titlul, Tradiționalism și modernism în procesul de învățare, publicată în 
cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări, „Pași spre un învățământ de calitate”; 
►2008: Lucrarea cu titlul, Paradoxuri moderne, publicată în format electronic în cadrul 
Simpozionului Internațional, „Gândind asemenea, vorbim diferit”; 
►2008: Lucrarea cu titlul, Întâlnirea a două lumi – sursa exotismului romanului Maitreyi de 
Mircea Eliade, publicată în format electronic în cadrul Simpozionului Județean, „Mircea Eliade – 
Personalitate complexă a culturii române”; 
►2008: Lucrarea cu titlul, Ars Poetica – Periplu poetic de la Horațiu la Nichita Stănescu, 
publicată în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a Catedrei de Filologie Clasică sub egida 
Latinitas Banatica, Ediția a V – a. 

 
   

  
  

 
 


