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Curriculum vitae  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dobrinescu/ Anca Mihaela 

Adresă(e) Str. Rahovei nr. 16, 100028, Ploiesti, România 

Telefon(oane) +40 (244) 529 456         +40(721) 275 250          

Fax(uri) +40 (244) 575 847         

E-mail(uri) adobrinescu@upg-ploiesti.ro ,  adobrinescu63@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21.02.1963 
  

Sex feminin 
  

  
  

Experienţa profesională 
 

 

  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 

2014 și în prezent 
Profesor universitar 
Prorector programe de studii și managementul calității (2016 și în prezent) 
Decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (2012 - 2016) 
 
Titular de curs la disciplinele Comunicare interculturală (master), Manifestări ale (post)modernităţii în 
context intercultural: fenomenul artistic modernist (master), Cultură şi civilizaţie engleză (licenţă), 
Istoria literaturii engleze (Modernism şi Postmodernism) (licenţă).  
Prorector (elaborarea regulamentelor și metodologiilor care reglementează procesul didactic și   
funcționarea sistemului de management al calității, elaborarea procedurilor operaționale pe domeniul 
didactic și a celor de gestiune a documentelor de studiu în cadrul sistemului de management al calității 
în UPG, coordonarea activității de elaborare a statelor de funcții, coordonarea activității de elaborare a 
documentației pentru evaluarea programelor de studii și evaluarea instituțională). 
 
 
2005 -2014 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Conferenţiar universitar  
Decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (2012 - 2016) 
Prodecan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (2005 - 2012) 
 
Titular de curs la disciplinele Comunicare interculturală (master), Manifestări ale (post)modernităţii în 
context intercultural: fenomenul artistic modernist (master), Cultură şi civilizaţie engleză (licenţă), 
Istoria literaturii engleze (Modernism şi Postmodernism) (licenţă).  

  Decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (reprezentarea facultăţii în relaţiile cu studenţii, cu personalul 
  didactic şi didactic auxiliar şi cu mediul economico-social şi cultural extern, participare la activităţile de 
  promovare a imaginii facultăţii în scopul atragerii candidaţilor la concursurile de admitere, dezvoltarea 
  relaţiilor de colaborare cu mediul social, economic şi cultural în scopul orientării profesionale a 
  studenţilor şi a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, întocmirea, actualizarea şi modernizarea 
  Planurilor de învăţământ pentru domeniile şi specializările de la studiile universitare de licenţă şi 
  masterat şi a tuturor documentelor conexe acestor planuri, lansarea comenzilor pentru îndeplinirea 
  sarcinilor didactice, întocmirea documentaţiei pentru autorizarea, acreditarea şi autoevaluarea 
  periodică a programelor de studii din cadrul facultăţii). 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti, 39, Ploieşti, judeţul Prahova, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Departamentul de Filologie 
 

  

mailto:adobrinescu@upg-ploiesti.ro
mailto:marius.petrescu@gmail.com
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Perioada 1994-2005 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 lector universitar 
   Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (2000-2002) 
   Prodecan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (2002-2005) 

   
Titular de curs la disciplinele: Cultură şi civilizaţie engleză, Istoria literaturii engleze (Evul Mediu şi 
Renaşterea), Istoria literaturii engleze (Modernism şi Postmodernism) (licenţă). Activitate de seminar 
la disciplinele: Cultură şi civilizaţie engleză, Istoria literaturii engleze (Evul Mediu şi Renaşterea), 
Istoria literaturii engleze (Modernism şi Postmodernism) (licenţă), limba engleză – curs practic, limba 
engleză pentru studenţii specializărilor nefilologice. 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti, 39, Ploieşti, judeţul Prahova, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Filologie 
 
 

Perioada 1990 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat 

 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Asistent universitar  
 
Activitate de seminar şi lucrări de laborator la disciplinele: limba engleză – curs practic, limba engleză 
pentru studenţii specializărilor nefilologice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti, 39, Ploieşti, judeţul Prahova, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Filologie 

  

Perioada 1989-1990 

Funcţia sau postul ocupat 

 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Profesor de limba engleză  
 
Predare ore de limba engleză  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII, Homorâciu, Jud. Prahova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Planificarea, proiectarea şi susţinerea orelor de limba engleză pentru elevii ciclului gimnazial. 

  

Perioada 1985-1989 

Funcţia sau postul ocupat 

 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Profesor de limba engleză şi franceză 
 
Predare ore de limba engleză şi de limba franceză 

Numele şi adresa angajatorului Liceul industrial nr. 2 Moreni, Jud. Dâmboviţa 

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1993-2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Limba şi literatura engleză/ cercetare în domeniul literaturii engleze 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

8 Studii doctorale 
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Perioada 1981-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă, domeniul Filologie, specializarea Engleză –Franceză  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

6, 7 Studii superioare 

  

Perioada 1977 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Domeniul Filologie-Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul „Constantin Dobrogeanu Gherea”, Ploieşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 5 Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Limba engleză Limba franceză  

Abilitatea de a citi  C1 C1  

Abilitatea de scrie  C1 C1  

Abilitatea de a vorbi  C1 C1  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale   Aptitudini de comunicare, aptitudini de lucru în echipă (echipe multiculturale şi multinaţionale), atât la 
  nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, cât şi prin realizarea unui dialog cu alte universităţi din 
  ţară şi din străinătate pe probleme educaţionale şi de management al educaţiei. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Prorector (2016 și în prezent) 
  Decan (2012 - 2016) 
  Prodecan (2002 - 2012) 
  Secretar ştiinţific (2000-2002) 

Preşedinte/ membru al comisiilor de susţinere a examenului de licenţă/ disertaţie 
Preşedinte/ membru al comisiilor de examen (admitere, definitivat, gradul II, gradul I) 
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,), Servicii Internet. 
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Competenţe şi aptitudini 
artistice 

  Literatură şi artă 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Autor unic al unui număr de 5 cărţi şi peste 60 de articole publicate în reviste şi jurnale de specialitate şi     
în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale. 
 Director de proiect CNFIS –FDI – 2016 – 0067 „Unitate în diversitate – Dezvoltarea competențelor 
interculturale pentru o mai bună integrare și adaptare culturală a studenților internaționali din 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești“ 
 Coordonator gestionare beneficiari programe de formare în cadrul Proiectului POSDRU 57/1.3/S/32629 
 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de 
 dezvoltare în carieră”. 
 Expert comunicare în cadrul Proiectului POSDRU 86/1.2/S/62689 „Formarea personalului universitar şi a 
 studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar”. 
 Coordonator Proiect LEONARDO: Trainer’s Training to Virtual Learning Communities, 
 P/99/2/07072/PI/II.1.1.A/FPC, coordonator Universitatea Mihno, Portugalia. 
 Coordonator al echipei UPG în Proiectul naţional ENTRANCE privind reorganizarea 
 concursului de admitere în învăţământul superior, coordonator Consiliul Britanic, Bucureşti, 1996-2000. 
 Coordonator al echipei a UPG în Proiectul naţional BRITISH CULTURAL STUDIES privind 
 introducerea Studiilor culturale britanice în Planurile de învăţământ ale Facultăţilor cu profil filologic, 
 coord. Consiliul Britanic, Bucureşti, 1999-2002. 

 

 

Permis(e) de conducere 

 
      Cursuri/stagii de specializare 

 

Categoria B 
 
15 iunie – 27 iulie 2007, The United States Department of State, The Commonwelath Center for the 
Humanities and Society, The University of Louisville, curs „Literatură americană contemporană.”  
Iunie 1995, The British Council (Bucureşti), „Metode de predare a limbii engleze pentru grupuri 
profesionale.” 
 
Februarie 2012, Program de specializare „Operator procesare text şi imagine.” 
Iulie 2011, Program de formare a cadrelor didactice „Dezvoltarea de competenţe specifice proiectării 
şi implementării programelor de formare în tehnologia educaţiei la distanţă.” 

Informaţii suplimentare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 APARTENENŢĂ LA COMISII, COMITETE ŞI ORGANIZAŢII PROFESIONALE 
- Membru al Consiliului Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (2002 

până în prezent); 
- Membru al Senatului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (2004-2012); 
- Expert evaluator ARACIS pentru domeniul Filologie (2013 şi în prezent); 

- Referent ştiinţific al Editurii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti (2000 şi în prezent); 
- Referent ştiinţific al Editurii Universităţii „Transilvania” din Braşov (2013 şi în prezent); 
- Membru în Comitetul Ştiinţific al Buletinului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie (1998-

2011); 
- Membru al unor asociaţii profesionale: RSEAS - Societatea Română de Anglistică şi Americanistică, 

ESSE - Societatea Europeană de Anglistică şi RAAS – Societatea Română de Studii Americane; 

- Coordonator al comitetului de organizare al conferinţelor internaţionale „De la Panteonul naţional la 
Panteonul european” (2008), “Globalizare şi/sau tradiţie culturală” (2010) şi membru în comitetul de 
organizare al conferinţei internaţionale „Ethos, pathos, logos” (2012) organizate de Departamentul de 
Filologie al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, „Science and Technology in the Context of Sustainable 
Development” (2010) şi „Abordări interculturale în teoria şi practica limbii” (2001). 

 ALTE INFORMAŢII: 
- Conferenţiar în cadrul programului Erasmus la Universitatea Pamukkale, Turcia (2008 şi 2009). 

  

    


