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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MUNTEANU Cristinel 

Adresă(e) Brăila, jud. Brăila, România 

Telefon(oane) +40724381471   

Fax(uri)  

E-mail(uri) munteanucristinel@yahoo.com, cristinel.munteanu@univ-danubius.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21.02.1979 
  

Sex Bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învăţământ universitar şi cercetare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 12 februarie 2018 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri (Semiotică, Analiza discursului publicitar, Redactare academică în ştiinţele 
comunicării, Gândire critică, Etică etc.), realizare de cursuri, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor 
comunicării şi al filosofiei limbajului, participare la conferinţe internaţionale, mese rotunde etc., 
elaborare şi publicare de articole ştiinţifice, traduceri de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale; B-dul Galaţi, 
nr. 3, Galaţi, România http://www.univ-danubius.ro/  

Perioada Din 9 martie 2017 – 11 februarie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr. titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri (Semiotică, Analiza discursului publicitar, Redactare academică în ştiinţele 
comunicării etc.), realizare de cursuri, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor comunicării şi al 
filosofiei limbajului, participare la conferinţe internaţionale, mese rotunde etc., elaborare şi publicare 
de articole ştiinţifice, traduceri de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale; B-dul Galaţi, 
nr. 3, Galaţi, România http://www.univ-danubius.ro/  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare 

Perioada 1 octombrie 2016 – 8 martie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr. asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri şi seminarii (Semiotică aplicată, Introducere în publicitate şi reclamă, Comunicare 
şi imagologie etc.), realizare de cursuri, cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor comunicării şi al 
filosofiei limbajului, participare la conferinţe internaţionale, mese rotunde etc., elaborare şi publicare 
de articole ştiinţifice, traduceri de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale; B-dul Galaţi, 
nr. 3, Galaţi, România http://www.univ-danubius.ro/  

mailto:munteanucristinel@yahoo.com
mailto:cristinel.munteanu@univ-danubius.ro
http://www.univ-danubius.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare 

Perioada Din 15 septembrie 2007 până la 30 septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri (Semiotică, Retorică, Istoria presei, Sistemul mass-media, Genurile presei, 
Fundamentele comunicării, Comunicare interculturală, Analiza discursului etc.), realizare de cursuri, 
editare de materiale didactice, îndrumare a studenţilor 
Cercetare stiinţifică în domeniul lingvisticii române, participare la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, elaborare şi publicare de cărţi şi de articole ştiinţifice în reviste de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale 
Comunicării din Brăila; Str. Rubinelor, nr. 16-18, Brăila, România http://www.univcb.ro/  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi cercetare 

Perioada 1 octombrie 2011 – septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea unor cursuri (Semiotică, Principii ale exprimării corecte, Lingvistica textului jurnalistic) la 
Facultatea de Litere, secţia de jurnalism; organizarea unor manifestări ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Strada Domnească, nr. 111, Galaţi 
România www.ugal.ro   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi de cercetare 
  

Perioada 1 octombrie 2006 –  15 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector dr. - colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea unui curs (Fundamentele comunicării) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale 
Comunicării din Brăila; Str. Rubinelor, nr. 16-18, Brăila, România http://www.univcb.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada 1 septembrie 2002 – 15 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei limba şi literatura română, întocmire de materiale didactice 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Economic „Petre S. Aurelian” din Brăila [aparţinând de Fundaţia de Învăţământ, Ştiinţă şi 
Cultură „Prof. univ. dr. Alexandru Puiu” Piteşti]; Str. Rubinelor, nr. 18, Brăila, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 1 septembrie 2001 – 1 septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare limba română, întocmire de materiale didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală Nr. 1 „Hortensia Papadat-Bengescu” Iveşti, Jud. Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar [gimnazial] 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada De la 1 octombrie 2014 –  până la 29 septembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filosofie, summa cum laude (confirmat prin Ordinul de Ministru nr. 3356 din 21.03.2018) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

John Dewey şi problema sensului. De la teoria investigaţiei la premisele unei hermeneutici integrale, 
teză de doctorat elaborată sub îndrumarea dlui  Acad. Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat  

 Premiul I – câştigător al competiţiei 3MT (Three minutes thesis / prezentarea tezei de doctorat în 3 
minute) din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (finala din 9.03.2018); valoarea 
grantului: 3000 lei pentru participarea la o conferinţă internaţională. 

http://www.univcb.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.univcb.ro/
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 În perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015 - Bursier în cadrul proiectului 
POSDRU/187/1.5/S/155397 cu titlul „Prin burse doctorale spre o nouă generaţie de cercetători de 
elită”, cofinanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. 

  

Perioada 2002 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in filologie, magna cum laude (confirmat prin Ordinul de Ministru nr. 5674 din 28.11.2006) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale, teză de doctorat elaborată 
sub îndrumarea dlui Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat  

  

Perioada 2001 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master „Teoria şi practica textului”, finalizat cu disertaţia Modificarea enunţurilor aparţinând discursului 
repetat latinesc (10 (zece)), conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare, masterat 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română, limba şi literatura engleză. Graiul satului Torceşti [monografie dialectală] 
(10 (zece)) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare, licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză 
Licenţiat 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba spaniolă 
 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba italiană  
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă şi de fair-play dobândit, pe de o parte, prin practicarea sportului şi, pe de altă parte, 
prin cercetare, editare (coeditor) şi publicare (membru în colectiv de redacţie) în grup; 
- o bună capacitate de comunicare şi interrelaţionare cu studenţii, cu colegii, cu şefii datorită formaţiei 
academice, activităţilor didactice şi extradidactice, experienţei profesionale.   

 e 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienţă în logistică, spirit organizatoric, capacitatea de a lucra cu termene-limită, la proiecte 
paralele şi de a controla stresul; 
- leadership, coordonator în editarea unor lucrări colective. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaștere a proceselor de control al calităţii. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și 
PowerPoint™) prin tehnoredactarea propriilor lucrări şi prin prezentări în conferinţe ştiinţifice; 
- utilizarea Internetului şi a bazelor de date în documentare şi cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - scriere şi traducere (din engleză şi franceză) de poezie şi proză; traduceri din engleză de texte 
ştiinţifice (lingvistică) şi filosofice. 

  

Alte competenţe şi aptitudini - practicarea sportului (atletism, fotbal, tenis etc.). 
  

Permis(e) de conducere Permis B, 2007 
  

Informaţii suplimentare - activitate didactică: peste 20 de tipuri de cursuri şi seminare pregătite şi ţinute; 2 cursuri publicate, în 
calitate de co-autor; 
- Erasmus+ Staff Mobility for Teaching în Poznan, Polonia (8-11 oct. 2018); 
- organizator sau co-organizator de workshopuri, mese rotunde, conferinţe pe teme cultural-ştiinţifice; 
- publicaţii: 4 cărţi de autor, 3 cărţi editate, 1 carte tradusă, peste 150 de articole şi recenzii publicate în 
ţară şi în străinătate; 
- peste 50 de comunicări ştiinţifice, dintre care 5 susţinute „în plen” (keynote speaker); 
- membru (începând cu anul 2008) în colegiul de redacţie al revistei „Limba română” din Chişinău; 
- starea civilă: căsătorit; 
-referinţe: figurez cu o biobibliografie în ***Dicţionarul scriitorilor brăileni, Editura Proilavia, Brăila, 2010, 
p. 145. 
Persoane de contact sau referinţe care pot fi furnizate la cerere: 
- Acad. Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi – 

stefan_afloroaei@yahoo.com  
- Prof. univ. dr. Andrei Cornea, Universitatea din Bucureşti – acornea@hotmail.com  
- Acad. Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti – gheorghe.chivu@gmail.com 
- Prof. univ. dr. drs. Rudolf Windisch, Universität Rostock - rudiwindisch@web.de  

 

 

 
 
 
 
  Data:         Semnătura:  
  27.02.2019 
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