
 Curriculum Vitae Gabriela Violeta Adam 

Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE Adam Gabriela Violeta 

 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. E. Racoviţă 21,  400165 Cluj- Napoca 

 (+40) 264 432440 
 (secretariat) 
 gabrieladomide@yahoo.com 

Sexul Femeiesc | Data naşterii 15.11.1981 | Naţionalitatea Română  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

A. Evoluție profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

noiembrie 2018 
Cercetător ştiinţific dr. III  
Activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi onomasticii, potrivit standardelor cerute de 
postul de cercetător ştiinţific gradul III. Proiectele prioritare ale Academiei Române: 

Atlasul lingvistic român I. Texte dialectale (ALRT I);  
Noul Atlas lingvistic român. Crişana (NALR–Crişana);  
Analiza informatică a datelor atlaselor lingvistice regionale pe baza caracterizărilor 
metalingvistice; 
Tezaurul toponimic al României. Transilvania. Jud. Cluj, vol. I şi Tezaurul toponimic al 
României. Transilvania. Valea Arieşului. 

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 9, 400015, http://acad-cluj.ro/ 

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

octombrie 2018 – noiembrie 2013 
Cercetător ştiinţific dr. 

Activităţi de cercetare în domeniile dialectologiei şi omomasticii, potrivit standardelor cerute de 
postul de cercetător ştiinţific gradul. Proiectele prioritare ale Academiei Române: 

Atlasul lingvistic român I. Texte dialectale (ALRT I);  
Noul Atlas lingvistic român. Crişana (NALR–Crişana);  
Tezaurul toponimic al României. Transilvania. Jud. Cluj, vol. I şi Tezaurul toponimic al 
României. Transilvania. Valea Arieşului. 

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 9, 400015, http://acad-cluj.ro/ 

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

octombrie 2013 – iulie 2006 
Asistent de cercetare 

Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei şi onomasticii, potrivit standardelor cerute de 
postul de asistent de cercetare. Proiectele prioritare ale Academiei Române: 

Noul Atlas lingvistic român. Crişana (NALR–Crişana);  
Tezaurul toponimic al României. Transilvania. Jud. Cluj, vol. I şi Tezaurul toponimic al 
României. Transilvania. Valea Arieşului. 

Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 9, 400015, http://acad-cluj.ro/ 

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

POZIŢIA Cercetător științific III Dr., Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de 
Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” 

http://acad-cluj.ro/
http://acad-cluj.ro/
http://acad-cluj.ro/
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Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Principalele activităţi şi  
responsabilităţi 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Numele şi adresa 

angajatorului 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
B. Experiență editorială 

 
 

C. Proiecte/granturi 
(membru în echipă) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D. Experienţa didactică 

universitară: 
 

 
 
Ianuarie 2006 – iunie 2006 
Asistent de cercetare stagiar 
 
Activităţi de cercetare în domeniul onomasticii, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de 
cercetare. Proiectele prioritare ale Academiei Române:  
Bibliografia de onomastică românească adnotată (BOR) 
 
Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 9, 400015, http://acad-cluj.ro/ 
 
Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
 
octombrie 2007 – septembrie 2009 
asistent universitar drd. (asociat) – Catedra de limba română şi lingvistică a Facultăţii de Litere, 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. Horea, nr. 21. 
 
Activități didactice, potrivit standardelor cerute de asistent universitar. 
 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România 
https://www.ubbcluj.ro/ro/ 
 
Instituţie publică, învăţământ universitar 
 
octombrie 2005 – septembrie 2006 
asistent de cercetare (asociat) – Catedra de limba română şi lingvistică a Facultăţii de Litere, în 
cadrul Programului postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul 
rural (PIR), Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, 
România https://www.ubbcluj.ro/ro/. Activități didactice, potrivit standardelor cerute de asistent de 
cercetare 
 
Instituție publică, învățământ preuniversitar 
 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România 
https://www.ubbcluj.ro/ro/ 
 
Secretar științific de redacție în Colegiul de redacție al revistei „Dacoromania”, serie nouă (2019 – 

prezent) http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/ ; 
 
Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACCES‒ALRT II), Contractul de finanțare nr. 

364C/15.10.2019, GAR-UM-2019-I-1.6-4, perioada de implementare 15 oct. 2019 ‒ 15 oct. 
2021) (coordinator: Veronica Ana Vlasin); 

Biblioteca digitală a răspunsurilor la Chestionarele Muzeului Limbii Romane. Sistem integrat de 
gestiune si metadare (BIBLIO-MLRom), GAR-UM-2019-I-1.5-5, perioada de implementare 15 
oct. 2019 ‒ 15 oct. 2021) (coordonator: Cosmina-Maria Berindei);  

Romanian Online Dialect Atlas (RODA), coordonat de prof. univ. dr. Dorin Uriţescu, Universitatea 
York, Toronto, Canada – digitalizarea hărţilor interpretative ale Noului Atlas Lingvistic al Crişanei 
(NALR-Crişana), vol. I-III. 

Sistem interactiv de analiză gramaticală pentru limba română scrisă. Model teoretic şi tehnologie 
de implementare – SINTEGRO, PNDCI II, Program 4 Parteneriate, Contract nr. 11-022/2007, 
Cercetare de excelenţă (CEEX), octombrie 2007 ‒ martie 2009 (coordonator : Emma 
Tămîianu-Morita); 

Sistem informatic pentru analiza sintagmatică a textelor în limba română. Fundamentare 
teoretică şi implementare – SIASTRO, PNDCI II, Modulul 1, Proiecte de cercetare-
dezvoltare complexe, Contract nr. 86, Cercetare de excelenţă (CEEX) II 03/2006, iulie 
2006 ‒2008 (coordonator: Emma Tămîianu-Morita). 

În calitate de doctorand şi asociat al Facultăţii de Litere, Universitatea  „Babeș-Bolyai” am 
susţinut seminariile de Sintaxă a limbii române contemporane (2007‒2009). 

http://acad-cluj.ro/
https://www.ubbcluj.ro/ro/
https://www.ubbcluj.ro/ro/
https://www.ubbcluj.ro/ro/
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENȚE PERSONALE   

 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare  

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare  

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 
 

Perioda 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Nivelul de clasificare a formei 
de învăţământ / formare 

2006‒2012 
Diplomă de  Doctor în filologie, cu distincția Summa Cum Laude  
Filologie 
Teza de doctorat cu titlul: Predicativul suplimentar – funcţie sintactică eterogenă (2012) 
 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Str. Horea 31 
 
Studii postuniversitare (doctorat) 
 
 
2005‒2006 
Diplomă de  masterat 
Dinamica limbii române actuale şi analiza discursului  
Disertaţia cu titlul: Elementul predicativ suplimentar. Consecințele istoriei derivative 
asupra mijloacelor de subordonare intrapropozițională (2006). 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Str. Horea 31 
 
Studii postuniversitare (masterat) 
 
 
2001‒2005 
Diplomă de licență 
Specializarea: Limba și literatura română ‒ etnologie 
Lucrarea de diplomă cu titlul:  Controverse sintactice – relații și funcții (2005). 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, Str. Horea 31 
 
Studii universitare 
 
 
1996‒2001 
Diplomă de bacalaureat 
Colegiul Naţional „George Coşbuc”, Liceul Pedagogic, Năsăud 
 
Studii liceale 

Limba maternă 
 

 

Limba franceză 

Limba engleză 

 
 

Competenţe digitale 
 
 
 

 
 

Română  

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

C2  C2  C2  B2  B2  

B1  B1 B1  B1  B1  

 

Cunoaşterea şi utilizarea procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, 
a Internetului; 
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™); 
Operare în programul RODA, în cadrul proiectului Noul atlas lingvistic român. Crișana, 
pentru editarea volumelor III și IV.  
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 

Publicaţii 
 
 
 

 
 

Comunicări științifice 
 

 
 

Distincţii 
 
 

Afilieri 
 
 

Domenii de competență/ 
domenii de interes 

 1 carte – autor unic, 2 volume de atlase lingvistice ‒ coautor; 
 
17 articole publicate în reviste de specialitate, volume de comunicări prezentate la 
manifestări științifice interne și internaționale, volume omagiale; 
4 recenzii ale unor lucrări de specialitate, publicate în reviste științifice. 
 
20 de comunicări prezentate la manifestări științifice (conferințe, congrese, simpozioane, 
colocvii, mese rotunde, organizate în cadru instituţional de către Universităţi, Academia 
Română, Institutele de cercetare ale Academiei Române). 
 
 2015 – Premiul „Sextil Pușcariu” pentru debut în lingvistică acordat volumului Predicativul 
suplimentar – funcţie sintactică eterogenă, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014. 
 
Membră a Societății Române de Dialectologie din 2006; membră în comitetul executiv al 
Societății Române de Dialectologie, în calitate de cenzor, din 2014. 
 
Dialectologie, morfosintaxa limbii române, geografie lingvistică, istoria limbii române, 
onomastică. 


