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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

Berindei Cosmina-Maria  

  Institutul de Lingvistică și Istorie Literă „Sextil Pușcariu”,

Cluj-Napoca, Str. Emil Racoviță, nr. 21 

  (+40) 264 432440 (secretariat) 

E-mail cosminamariaberindei@yahoo.com. 

Naţionalitate româna 

Data naşterii 30 noiembrie 1979 

Sex F 

Experienţa profesională 

Perioada 01.07.2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat CS III (01.09.2017 – prezent), CS (01.07.2014 – 31.08.2017), 

AC (10.07.2013 – 30.06.2014) în cadrul Departamentului de 

Dialectologie și Onomastică 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- Cercetare în cadrul programului Atlasul lingvistic român I 

(ancheta Sever Pop) și II (ancheta Emil Petrovici), proiectul 

de cercetare Atlasul lingvistic român I. Texte dialectale 

(ALRT I). 

- Cercetare în cadrul programului Atlasul lingvistic român pe 

regiuni, proiectul de cercetare Atlasul lingvistic român pe 

regiuni. Banat (ALRR–Banat), vol. VI. 

- Cercetare în cadrul programului Atlasul lingvistic român. 

Graiurile din Morava, Dunăre și Timoc, proiectul de 

cercetare Atlasul lingvistic român. Graiurile dintre Morava, 

Dunăre şi Timoc (ALR–MDT) 

mailto:cosminamariaberindei@yahoo.com
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Numele şi adresa  

Instituţiei 

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu“ al 

Academiei Române, Filiala Cluj 

Str. Emil Racoviță, nr. 21, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Cercetare 

Perioada 01.09.2011 – 28.02.2013 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător postdoctorand bursier în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/60189, cu titlul  „Programe postdoc-

torale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe 

cunoaștere” 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Cercetare în cadrul proiectului Provocări actuale ale Europei. 

Tema de cercetare Analiza comparativă a unor studii de caz 

privind percepția socială a riscului în Europa Centrală și de 

Est. 

Numele şi adresa  

instituţiei 

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 

Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare 

  

Perioada 01.07.2009 – 31.12.2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare în cadrul proiectului PN_II_IDEI_ 

942/2009, Reperspectivarea documentului etnofolcloric. 

Configurarea identităţii culturale în dinamica sa. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- Activități de digitizare a Arhivei Cercului de Folclor de la 

Facultatea de Litere a Universității Babeş-Bolyai; 

- Efectuarea unor cercetări de teren şi redactarea unor studii 

de specialitate pornind de la documentele din Arhivă. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 

Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare 

  

Perioada 01.07.2008 – 30.11.2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare în cadrul proiectului de cooperare 

bilaterală România-Slovenia, Capacităţi, Modul III, nr. 

proiect: 61/1.07.2008, Moştenire culturală şi integrare 

europeană 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- Cercetare în domeniul ştiinţelor sociale; 

- Coorganizator al conferinţei internaţionale Cultural Heritage 

and European Integration; 

- Intocmirea documentelor de finanţare şi a celor de decont. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 

Cluj-Napoca 
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Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare 

  

Perioada 01.10.2005 – 29.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă și bursă 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Cercetare în domeniul tezei de doctorat (titlul tezei: 

Imaginarul eschatologic în cultura populară 

românească). 

Susținerea de semiarii la Facultatea de Litere la următoarele 

discipline: literatură romana, epoca veche; etnologia 

obiceiurilor; folclor literar. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 

Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare, formare. 

  

Perioada 01.10.2003 – 30.09.2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predarea disciplinei limba și literatura română 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Școala cu clasele I – VIII Izvorul Crișului, jud. Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică. 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1 octombrie 2005 – 29 mai 2009  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie, cu disticţia SUMMA CUM 

LAUDE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Filologie; etnologie; studii culturale. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Litere 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 

  

Perioada 1 februarie – 31 iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de student Erasmus, 30 credite obţinute 



 4 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Antropologie culturală, antropologie socială, antroplogia 

riscului. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Università di Bologna, Italia 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 

  

Perioada 1 octombrie 2004 – 30 iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Istoria imaginilor – Istoria ideilor 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Filologie, literatură comparată, istoria ideilor 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Litere 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 

  

Perioada Octombrie 1999 – iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Română-Etnologie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Filologie, antropologie culturală, etnologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Litere. 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Nivel 5 - Învăţământ universitar 

 

  

Perioada Septembrie 1994 – iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, profil pedagogic, atestat de predare a 

limbii franceze în învăţământul primar. 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba şi literatura română; limba franceză; aritmetică; 

didactică; psihologie şi ştiinţele educaţiei. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Grupul Şcolar „Horea Cloşca şi Crişan“, Abrud, jud. Alba 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
Nivel 3 - Învăţământ liceal  
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

Aptitudini de comunicare, competențe sociale; aptitudini de 

lucru în echipă; competențe manageriale. 

Permis de conducere, categoria B. 

Limba maternă Română 

Limbi străine 

 cunoscute 

Nivelurile din Cadrul Naţional Comun de Referinţă pentru 

Limbi Străine sunt: 

A1 şi A2 - Utilizator elementar 

B1 şi B2 - Utilizator independent 

C1 şi C2 - Utilizator experimentat  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 

 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

 

Limba italiană 

 C2 C2 C1 C1 B2 

Limba engleză 

 

 C1 C1 B2 B1 B1 

Limba franceză 

 

 B2 C1 B1 B1 B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru 

Limbi Străine 

 

Experiență în cadrul unor proiecte de cercetare: 

 

 Director al proiectului Biblioteca digitală a răspunsurilor la Chestionarele Muzeului 

Limbii Române. Sistem integrat de gestiune și metadatare (BIBLIO – MLRom), proiect 

GAR, cod proiect: GAR-UM-2019-I-1.5-5, nr. contract: 459C/15.10.2019. Perioada de 

implementare a proiectului: 15.10.2019 – 14.10.2021. 

 Membru în echipa proiectului Accesibilizarea fondului documentar ALRT II (ACCES 

‒ALRT II), proiect GAR, cod proiect:  GAR-UM-2019-I-1.6-4, nr. contract: 

364C/15.10.2019. Perioada de implementare a proiectului: 15.10.2019 – 14.10.2021. 

 Membru în echipa proiectului Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric 

și identități cultural-lingvistice (ROMIMAG), cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0326, nr. contract 49PCCDI din 01/03/2018 . Perioada de implementare a 

proiectului: 01.03.2018 – 31.08.2020. 

 Cercetător postdoctorant bursier în cadrul programului de cercetare Provocări actuale ale 

Europei, finanțat prin proiectul POSDRU/89/1.5/S/60189, tema de cercetare Analiza 

comparativă a unor studii de caz privind percepția socială a riscurilor în Europa Centrală 

și de Est. Perioada de derulare: 01.09.2011 – 28.02.2013. 

 Membru în echipa proiectului Reperspectivarea documentului etnofolcloric. Formare 

identitatii culturale in dinamica sa, finanțat de CNCSIS, tip proiect: PN-II-ID-PCE-2008-

2, cod proiect: ID_2424, nr. contract: 942/2009. Perioada de implementare a 

proiectului: 01.09.2009 – 31.12.2011. 

 Membru în echipa proiectului Cultural Heritage and European Integration, proiect 

bilateral UBB Cluj, România – Universitatea Ljubljana, Slovenia, tip proiect: Capacităţi, 

Modul III, finanțat de ANCS, nr. contract 61CB/01.07.2008. Perioada de implementare a 

proiectului: 01.07.2008 – 31.12.2009. 
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 Director al proiectului Imaginarul eschatologic în cultura populară românească, finanțat 

de CNCSIC, tip proiect: PN-II-RU-TD-2007-1, cod proiect TD_37/2007, nr. contract: 

532/01.10.2007. Perioada de derulare 01.10.2007 – 30.09.2008.  

 

Mobilități și stagii de cercetare sau de documentare în instituții academice din 

străinătate: 

 

2012 stagiu de mobilitate la Institut für Ethnologie - Fakultät für Kulturwissenschaften, 

Ludwig-Maximilians University, Munich în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/60189. Perioada: 1 decembrie 2012 - 28 februarie 2013. 

 

2012  stagiu de documentare la Universitatea Ca’Foscari, Veneția, Italia, în cadrul proiectului 

POSDRU/89/1.5/S/60189. Perioada: 19-29 mai. 

 

2010 stagiu de cercetare la Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, Roma și la 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Perioda: 7-21 noiembrie. 

 

2007 Mobilitate Erasmus la Università di Bologna, Italia, 1 februarie - 31 iulie. 

 

Participare la cursuri/stagii de formare, certificări: 

 

2012 Obținerea certificatului de Formator. Participare la cursul acreditat de Formator, oferit 

de Centrul Național de Training EDUEXPERT, (formator Mădălina Angiu). Perioada de 

desfășurarea: 4-7 octombrie, Cluj-Napoca. 

 

2012 Participarea la două module de formare pentru Management de proiect, organizate în 

cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/60189, Formator Stela Andrei. Perioada de 

desfășurare: 17-18 mai 2012 și 7-8 iunie 2012, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-

Napoca. 

 

2012 Obținerea certificatului de Manager de Proiect. Participare la cursul acreditat de 

Manager de Proiect, oferit de Extreme Training, București (formator: Bogdan 

Tălmaciu). Perioada de desfășurarea a trainingului 3-6 mai, Cluj-Napoca.  

 

2012 Winter School Uncertainty in cognition, Babeș-Bolyai University, in the frame of the 

project POSDRU/89/1.5/S/60189, Cluj Napoca, January 27-28. 

 

2009 Corso: Imparare a registrare, Università degli Studi di Padova & Associazione 

Italiana di Storia Orale, Padova, 26-27 marzo. 

 

 




