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EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

Perioada 

 

Ocupația  

Numele angajatorului 

 

 

Principalele activități 

 

 

Perioada 

Ocupația 

 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 

 

Perioada 

Ocupația  

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 
 

 

 

 

1983-2009  

Profesor titular prin repartiție guvernamentală (catedră rezervată, conform 

adresei MEC nr. 2646 MC/18.11.2004) 

Școala Nr. 13 Botoșani, conform Dispoziției de repartizare nr. 318230/1983, 

eliberată de Comisia Guvernamentală de coordonare a repartizării în muncă 

a absolvenților de învățământ superior; 

Învățământ preuniversitar, predare la nivel gimnazial, coordonarea 

Centrului Județean de Excelență 

 

2009 – 2019 (în prezent) 

Profesor titular prin concurs conform Deciziei ISJ Botoșani nr. 1920/25 mai 

2009 

Liceul cu Program Sportiv Botoșani  

Catedră rezervată (catedră rezervată, conform adresei MEC nr. 2646 

MC/18.11.2004, coroborată cu adresa ISJ Botoșani nr. 8675/28.08.2009) 

Învățământ preuniversitar, predare la nivel liceal 

 

2000 – 2003 

Profesor asociat  

Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Botoșani 

Învățământ preuniversitar, predare la nivel liceal 

 

2000-2002 

Cadru didactic asociat  

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Catedra de literatură  comparată și 

antropologie culturală  

Învățământ universitar, nivel licență: curs de Teoria literaturii și 

comparatism; curs opțional de Poetica sacrului 

 

2000 – 2003 

Cadru didactic asociat  

Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, filiala Botoșani  

Învățământ universitar, nivel licență: Literatură română; Literatură pentru 

copii; LRC 

 

2000-2009 

Lector univ. dr. asociat  

Universitatea Petre Andrei din Iași  

Învățământ universitar, nivel licență: Comunicare cu presa, Introducere în 

relații publice, Studii culturale; 

 

2007 – 2009  

Lector univ. dr. (titular prin concurs, conform Deciziei nr. 1460/17.10.2007) 

Universitatea Petre Andrei din Iași  

Învățământ universitar, nivel licență: Comunicare cu presa, Introducere în 

relații publice, Studii culturale; 

 
 

2009-2010  

Cadru didactic asociat 

Universitatea Apollonia din Iași  

Învățământ universitar, nivel licență: Comunicare cu presa, Introducere în 

relații publice, Studii culturale; Limba română – normă și abatere; Relații 

cu presa 

 

2011 - 2012 

Universitatea Transilvania din Brașov  

Cadru didactic asociat  

 

Curs/seminar  

Învățământ universitar, nivel master: curs opțional de Pragmatică și 

Analiza discursului 
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Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 

 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

 

 

 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

 

Perioada 

Ocupația 

Numele angajatorului 

Principalele activități 
 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitatea managerială 

 

Perioada 

Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia 

 

 

 

Principalele activităţi şi respon-

sabilităţi 

 

2012-2014  
cadru didactic asociat  

Universitatea Titu Maiorescu, București (conform convenției civile nr. 

23491/01.10.2012) 

 

 

Învățământ universitar, nivel licență: Curs de Istoria comunicării, curs de 

Relații cu presa 

 

2010-2019 (în prezent) 

 

Conf. univ. dr. (titular prin concurs, conform Ordinului ministrului nr. 

5896/20.12.2010) 

 

Universitatea Apollonia din Iași 

Învățământ universitar, nivel licență: cursuri de Redactarea materialelor de 

relații publice Introducere în teoria comunicării; Semantică;Cultură şi civi-

lizaţie românească; Limba română literară – normă şi abatere. 

 

2019 (în prezent) 

Coordonator de doctorate afiliat 

Scoala doctorală de filologie, Universitatea din Pitești 

Coordonare doctorate, domeniul Filolgoie, literatură 

 
 
2020 (în prezent) 
Prof. univ. dr. habilitat 

Universitatea Apollonia din Iași 

Învățământ universitar, nivel licență: cursuri de Cultură și civilizație 

europeană și Limba română – normă și abatere. 

 

Funcție publică 

 

 

 

2004 – 2019 (în prezent)  

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Inspector general de limba și literatura română, limbi clasice, neogreacă, 

italiană maternă și armeană (prin concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă 

a Guvernului nr. 92 din 2004 și Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 3202/2/2 din 08.02.2005) 

- Coordonarea unor proiecte naționale cu Uniunea Scriitorilor din 

România, cu Academia Română, cu Universitatea din București 

(Facultatea de Litere și Facultatea de Matematică), cu 

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, cu Radio Iași, cu Televiziunea 

Română  

- Coordonarea unor proiecte cu Academia di Romania din Italia, 

Universitatea din Alicante (Spania), Casa Limbii Române Nichita 

Stănescu din Chișinău, Universitatea St. Kliment Ohridski din 

Sofia (Bulgaria), Universitatea Yuriy Fedkovych din Cernăuți 

(Ucraina), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae 

Testemițanu din Chișinău (Republica Moldova), Academia de 

Științe a Moldovei și cu mediul diplomatic din Spania, Belgia, 

Italia, în vederea promovării identității lingvistice și culturale a 

României  

- evaluarea candidaturilor (domeniile filologie, studii culturale, 

științele comunicării) pentru obținerea de către candidați 

(domeniile de licentă, master, doctorat, studii postuniversitare, 

postdoctorale) a burselor de studii în străinătate, acord bilateral 

- evaluarea, în cadrul Institutului Limbii Române a candidaturilor 

cadrelor didactice universitare  pentru postul de lector de limba 

română la universități din străinătate  

- evaluarea, în cadrul Institutului Limbii Române a competențelor 

de comunicare în limba română, ca limbă străină pentru candidații 

adulți (nivel academic) 

- management educațional, managementul funcției publice 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE (selectiv) 

Perioada 1973 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută învăţător 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Învăţământ pedagogic (învățământ primar) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Pedagogic Botoşani, secția învățători 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 3 - Diplomă de bacalaureat (seria A1, nr. 167678/20.11.1978) 

Perioada 1979 - 1983 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în filologie – învățământ secundar (Diploma seria A, nr. 3500, 

Nr. 1050 din 16 ianuarie 1985) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ştiinţe filologice (dublă specializare: limba şi literatura română – limba şi 

literatura franceză) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Facultatea de Filologie  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 6 - Învăţământ universitar de lungă durată, curs de zi, cu bursă de 

merit 

Perioada 1985 

Calificarea / diploma obţinută Definitivare în învăţământ (conform Certificatului nr. 9876 din oct. 1985 

emis în baza Ordinului ministrului educaţiei şi învăţământului nr. 

6300/1985) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline filologice – literatură, lingvistică, poetică, stilistică, istoria 

limbii, semiotică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Facultatea de Filologie  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Profesor I, definitiv 

Perioada 1985 -1989 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II (conform Certificatului nr. 14117 din 16.11.1990, emis 

în baza Ordinului ministrului învăţământului şi ştiinţei nr. 6313/1990) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline filologice – limba şi literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Facultatea de Filologie  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Profesor I, gradul II 

Perioada 1989 - 1993 
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Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I (conform Certificatului nr. 10929 din 16.X.1995, emis 

în baza Ordinului ministerului învăţământului nr. 5035/1995)  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline filologice – literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Facultatea de Filologie  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Profesor I, gradul I 

Perioada 1994 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie (conform Diplomei seria A, nr. 0002867 cu nr. 192 

din 13.07.2001, emise în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr. 5201/23.11.2000) cu teza Fascinaţia sacrului în lirica interbelică, 

coordonator ştiinţific, Academician Constantin CIOPRAGA) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Literatură română interbelică, poetică, stilistică, estetică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Facultatea de Filologie  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
ISCED 8 - Diplomă de doctor  

Perioada 2006 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută master (conform Diplomei de master seria G Nr. 0066000, nr. 500 din 

19.02.2009) 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Administraţie publică, relații publice, comunicare  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 7- Diplomă de master 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect, Certificat seria A, nr. 40894 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Administraţie 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

master în administrație publică 

Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 

2011 

 

Atestat - ISCED 7 
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

OSCINT - Securizarea activităților specifice administrației centrale 

 

 

 

Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, București 

 

 

 

2012 

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic – Management 

educațional (modul I- II)  - Seria E, nr. 0025283 

  Management educațional toate nivelurile de învățământ 

 

 

 

Fundația Academică Alumni Constanța 

 

 

 

ISCED 7 – fomator  

Perioada 2015-2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat - Microsoft® Office Specialist  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Certiport®, a Pearson VUE business, prepares individuals with current 

and relevant digital skills and credentials for the competitive global 

workforce. These solutions are delivered by more than 12,000 Certiport 

Centers worldwide and include the official Microsoft Office certification 

program, the Microsoft Technology Associate certification program, the 

Adobe® Certified Associate certification program, the Adobe® Certified 

Expert program, the Autodesk® Certified User certification program, the 

Intuit® QuickBooks Certified User certification program and the IC3 

Digital Literacy Certification. (system windows and apple) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Certiport, Inc. 
1276 South 820 East, Suite 200 

American Fork, UT 84003 USA 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

ISCED 6 - User certification program and the IC3 Digital Literacy 

Certification 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la  

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză   C 2  C 2  C 1  C 1  C 1 

Limba engleză   B 1  B 1  B 1  A 2  B 1 

Limba rusă   A 2  A 2  A 1  A 1  A 2 

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

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

 

 

 

 

Competențe și abilități 

sociale 

Referinţe:  

Profesor universitar emerit Sanda Golopenția (Brown University, S.U.A.), 

Academician Nicolae Manolescu, președintele Uninii Scriitorilor din Româ-

nia; Academician Mircea Martin; Academician Gheorghe Chivu; Prof. univ. 

dr. Rodica Zafiu; Prof. univ. dr. Liviu Papadima; Prof. univ. dr. Ion Simuţ; 

Prof. univ. dr. Dan Negrescu; Prof. univ. dr. Mariana Norel; Critic literar Alex 

Ştefănescu , prof. univ. dr. habilit. Ana Bantoș 

 

Aptitudini pedagogice, spirit de echipă, experiență didactică la toate nivelurile 

învățământului din România (primar, gimnazial, liceal, universitar), aptitudini 

manageriale privind elaborarea și aplicarea politicilor educaționale la nivel 

național, cu precădere a politicilor culturale și lingvistice, de coordonare a 

relației dintre învățământul preuniversitar și învățământul universitar din Ro-

mânia și de reprezentare a țării la nivelul Comisiei Europene, Divizia de Po-

litici Ligvisice.  

Secretar de redacție la revista de cultură Dialog a Universității Al. I. Cuza din 

Iași (1978-1981); redactor la revista Opinia studențească a centrului universi-

tar Iași (1978-1980) – legitimație de presă. 

Colaborare cu TVR, pentru emisiunea Conviețuiri (din 2008, până în prezent) 

 

PROIECTE/GRANTURI 

 Membră în echipa de cercetare din cadrul proiectului SEDEC (Science Education for Development of European 

citizenship) http://old.irrelombardia.it/sedec/SOCRATES PROGRAMME: 226699-CP-1-IT- COMENIUS-C21. 

Perioada de desfăşurare - 2005-2008, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România. Proiectul a 

fost coordonat de IRRE Lombardia – Italia. S-au elaborat  produse utilizabile pentru pregătirea profesorilor, identi-

ficabile într-un  website (http://old.irrelombardia.it/sedec/, care conţine: prezentarea instrumentelor de lucru 

(http://medialab.sissa.it/sedec/survey/), prezentarea bazei de date şi a interpretării rezultatelor, o bază de resurse 

culturale, instrumente de învăţarea la distanţă şi materiale educaţionale care să poată fi utilizate în şcoli, un catalog 

de bune practici (conform adeverinței nr. 1208/05.11.2008, semnată de directorul Institutului de Științele Educației, 

prof. univ. dr. Cezar Bârzea); 

 External Advisors and Evaluators from Educational Policy, în cadrul proiectului BaCuLit, cu University of Köln, 

Leuphana University Lüneburg, LISUM - State Institute for School and Media Berlin-Brandenburg, Kecskemét 

College, Kecskemét, National Center for Language Education, Nijmegen, University of Stavanger, National Centre 

for Reading Education and Research, Institute of Education - University of Minho, Braga, Portugalia, Umea Uni-

versity, Department for Language Studies, Suedia, University of Applied Sciences Aarau, Center of Reading,  Mon-

tana Academy, Kalispell, Montana, Co-Funder of CRISS, George-Mason-University Fairfax, Virginia, SUA.   

 Expert în cadrul proiectului European Project Application related to Literacy Teacher Education under the Euro-

pean Commission’s Lifelong Learning programme – Key Activity 1 – Studies and Comparative Research, aplicant 

Universitatea Köln, Germania; 

 Expert în cadrul proiectului Schola Europaea, (Comisia Europeană de Politici lingvistice, Bruxelles, Belgia) pentru 

creare de curriculum şi teste de evaluare, proiect coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spor-

tului din România, (conform Ordinului de ministru nr. 3322/24.02.2011; 

 Expert evaluator în cadrul proiectului ROMTEST al Institutului Limbii Române din România, cu Universitatea din 

Alicante, Spania; 

 Expert în cadrul proiectului Institutului Intercultural din Timoşoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din 

Timişoara şi Oficiul Român pentru Imigrări, Migrant în România, finanțat prin Fondul European pentru Integrarea 

Resortisanților Țărilor Terțe. Produsul final a fost Manualul de limba română şi orientare culturală pentru cetăţenii 

străini care doresc să se integreze în spaţiul cultural românesc, la care sunt referent ştiinţific (conform adeverinței 

nr. 69/27.02.2012, eliberată de Institutul Intercultural din Timișoara, semnata de Călin Rus, director); 

 Coordonator al proiectului Limbă, cultură şi civilizaţie românească, proiect finanţat de Ministerul Educaţiei, Cer-

cetării, Tineretului şi Sportului (OMECT 1303/13.06.2007). Produsele finale au fost: manual şi broşură pentru 

învăţarea limbii române, destinate românilor din afara graniţelor ţării, din spațiul Uniunii Europene (conform Ordi-

nului de ministru nr. 1310/15.06.2007, conform Ordinului de ministru nr. 4981/05.08.2008, conform adeverinței nr. 

31015/10/20.08.2008, Cabinet ministru și scrisorii de felicitare, din data de 1 octombrie 2008, Cabinet ministru și 

conform scrisorii de recomandare nr. 3137/10.11.2009, die la Institutul Limbii Române, conform Ordinului de min-

sitru nr. 5159/28.08.2008);  

 Responsabil tehnic în cadrul proiectului FSE, ID 4713, cod contract: POSDRU/3/1.3/S/3 Metode inovative pentru 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă la elevi (componenta comunicare). Elaborarea unui Ghid de comunicare în vederea 

dobândirii abilităţilor de viaţă şi a inserţiei sociale de succes (produs final) (conform Ordinului de ministru nr. 5935 

din 13.11.2009) 

 Coordonator evaluare în cadrul proiectului FSE, ID 3074, INSAM, (instrumente digitale de evaluare), cod contract: 

POSDRU1./1.1/S/3; 
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 Expert în cadrul proiectului FSE- ID 25088 (reforma curriculară), cod contract POSDRU 1 /55/1.1/S/25088; 

 Coordonatorul proiectului naţional Deschideri europene, aplicant CCD Botoşani, partener, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. Prouse: simpozion naţional şi periodicul Deschideri europene, de didactică. 

 Coautor al setului de teste  pentru evaluarea competenţelor lingvistice de nivel A1 – A2, B1 – B2, C1 – C2 şi expert 

evaluator în Comisia mixtă organizată pentru Universitatea din Alicante, Spania (conform deciziei nr. 

53/10.11.2009, semnată de directorul Institutului Limbii Române) 

 Membră în echipa de proiect FSE, contract POSDRU/1/1.1/S/1/2984, Dezvoltarea sistemului național de manage-

ment și asigurare a calității în învățământul preuniversitar, ID 2984, beneficiar MEN 

 Expert curriculum în cadrul Proiectului FSE, contract POSDRU/87/1.3/S/63576, înregistrat la AMPOSDRU cu nr. 

E7401/14.09.2010,  Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii, beneficiar MEN, 

(conform deciziei nr. 15, înregistrată cu nr. 61/115/24.03.2011) 

 Formator în cadrul proiectului Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: 

un imperativ al reformei curriculare, în cadrul proiectului POSDRU, ID. 25088, beneficiar MEN, (conform adresei 

MEN nr. 295f/07.06.2011) 

 Expert formator/ coodornator GLC, programe în cadrul proiectului Restructurarea  curriculum-ului naţional în 

învăţământul liceal, proiect POSDRU/55/1.1/S/31536, beneficiari: Institutul de Științele Educație și MEN, (con-

form certificatului pentru perioada 18-22 aprilie 2012) 

 Expert pe termen lung în curriculum (limba și literatura română) în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, 

Educație deschisă pentru toți, Cod SMIS 2014+118327, beneficiar MEN, conform OMEN nr.  3663/14.05.2018. 

 Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices, Eurydice, European Commission, ISBN 978-92-

9201-179-6 

 External expert: proiect Education, Audiovisualand Culture Executive Agency, 2011, http://eacea.ec.europa.eu/ed-

ucation/eurydice  

 Asistent coordonator grup-țintă, proiect Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar 

de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții, POSDRU/174/1.3/S/149155. 

 Coordonator Grant Supporting Multilingual Classrooms, The Council of Europe, valoare 10.000 de euro 

(ianuarie – septembrie 2020) 
 

STAGII DE PREGĂTIRE:  

 noiembrie 2005 – Tunisia, Tunis - al doilea summit mondial ONU al Societăţii Informaţionale  (WSIS), (tehnologia 

informaţiei) – secțiunea Educație 

 mai 2006 – Spania, Valencia - seminar Quality in education, organizat de Consellería de Cultura, Educación y 

Deporte  

 octombrie 2007 – Franța, Strasbourg Cedex, Conseil de l'Europe, Divisions des Politiques linguistiques, Conseil de 

l’Europe, Strasbourg 

 septembrie 2012 - Spania, Barcelona - Fundacio Barcelona Media ICE3 Final Workshop 

 octombrie 2019 – Austria, Graz – European Centre for Modern Languages at the European Commission 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE, SESIUNI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE (2000-2018) – conferințe susținute 

în plen (selectiv): 

 Tudor Arghezi – Homo religiosus la sesiunea științifică națională Medicină și cultură la sfârșit de secol, Universi-

tatea de Medicină și farmacie Gr. T. Popa din Iași (15 iunie 2000, conform programului – p. 8) 

 Globalizarea şi perspectiva pierderii identităţii naţionale, conferință în plen susținută la Sesiunea solemnă dedicată 

Zilelor Limbii române, în cadrul simpozionului internațional cu genericul Limba, literatura și istoria românilor: 

identitate și diversitate în contextul integrării europene, organizat de revista Limba Românăși de Uniunea Scriito-

rilor din Republica Moldova, Chişinău –-  2006 (conform invitației din data de 18 august 2006)  

 Abordarea canonică a curriculumului -  de la libertate la constrângere, conferinţă susținută în plenul Simpozionului 

naţional ANPRO, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei) 2009 

 Lectura – formă de comunicare, conferinţă în plen susținută în cadrul Simpozionului naţional ANPRO, cu tema 

Lectura, în colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei) 2010 

 Comunicarea în spaţiile interculturale, conferinţă susținută în plenul Colocviului Naţional al Facutăţii de Litere, 

Universitatea Bucureşti, cu tema Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze, 2009 (conform adeverinței ) 

 Stilul jurnalistic de la model la antomodel conferinţă susținută în plenul Colocviului Naţional al Facutăţii de Litere, 

Universitatea Bucureşti cu tema Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze, 2010 

 Limba română – spaţiu al identităţii culturale conferinţă în plen susținută la Simpozionul internațional cu tema 

Şcoala naţională – recuperarea destinului european organizat de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, Casa 

Limbii Române Nichita Stănescu din Chişinău și Revista Limba Română din Chişinău, 2010 

 Limba română maternă în comunitatea românească din Ucraina conferință susținută în plen în cadrul lucrărilor 

Comisiei Mixte româno-ucrainene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe din România, Ministerul Educației 

din România, Universitatea din Cernăuţi, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, (conform referatului de 

prezentare nr. 1105F/VL/12.04.2010 și Ordinului de ministru nr. 3624/15.04.2010)  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
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 Participare la Conferința Omagială organizată de Guvernul Republicii Moldova, conform Ordinului de ministru 

nr. 3716/28.04.2010) 

 Limba română – limbile slave - abordări comparative conferinţă în plen şi dezbatere în cadrul grupului de experţi 

de la Universitatea din Cernăuţi, Facultatea de Filologie, 2010 

 Păstrarea identităţii naţionale în afara graniţelor României conferinţă organizată de Ambasada României la Ma-

drid, Spania, 2009 

 Limba română şi comunicarea interculturală conferinţă în plen, la sediul Ambasadei României la Madrid, Spania, 

2010 

 Interferenţe culturale  conferinţă organizată de Ambasada României la Roma, Italia, 2009 

 Identitatea culturală a românilor în spaţiul limbilor romanice  conferinţă în plen, la sediul Ambasadei României la 

Roma, Italia, în colaborare cu Academia di Romania, 2010 

 Inițiator și moderator al Simpozionului Solomon Marcus – contemporanul nostru, la Congresul internațional din 

cadrul Universității Apollonia (http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/BROSURA-CONGRES-2018-

ONLINE.pdf)    

 Moderator al conferinței Transcendența ca paradigmă universală, susținute de Solomon Marcus  la sediul BCU din 

Iași–  menționată în Convorbiri literare, februarie, 27, 2014 (http://convorbiri-literare.ro/?p=2131) 

 Moderator al conferinței Metafora: lux sau necesitate  susținută de Solomon Marcus la 29 noiembrie 2012, în aula 

Universităţii „Apollonia” din Iaşi (http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/o-metafora-cu-

solomon-marcus.html) 

 Moderator al activității culturale Dialoguri contemporane (Colegiul Național Iași), cu tema repere ale identității 

naționale (întâlnire cu Sanda Golopenția, lingvist – Brawn University, SUA și cu sociologul Constantin Eretescu, 

S.U.A. 18.Laudatio - elaborarea și citirea textului pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității 

Apollonia din Iași, următoarelor personalități: academician Solomon Marcus, Academia Română (2015), prof. univ. 

dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (2016), prof. univ. dr. emerit – Universitatea 

Brown-SUA, Sanda Golopenția (2017) 

 Problematica identității creatorului în lirica lui Nichifor Crainic  conferință în plen la doua conferință a Societății 

de Științe Filologice – Filiala Constanța, 15 aprilie 2011, cu lucrarea (diplomă de participare) 

 Educația sociolingvistică în contextul migrației conferință în plen la al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română, 

Facultatea de Litere, Universitatea București, 4-5 decembrie 2009, Limba română. Controverse, delimitări, noi ipo-

teze, cu lucrarea (atestat de participare) 

 Orientări moderne în didactica limbii române; asigurarea calității predării-învățării-evaluării în perspectiva 

integrării României în Uniunea Europeană, lector pentru stagiul I de formare în cadrul programului cu tema (26-30 

noiembrie 2006, Miercurea-Ciuc, adeverință nr. 311/2006) 

 ICE3 Final Workshop, organizat de Fundacio Barcelona Media, desfășurat în Barcelona, în data de 22 septembrie 

2012, certificat de participare 

 Participarea prin Ordin de ministru nr. 3716/28.04.2010 la Conferința omagială organizată de Guvernul Republicii 

Moldova, privind limba și literatura română dincolo de Prut 

 Conferințe în plen (17) susținute în cadrul Simpozionului Național Deschideri europene -  Comunicarea didactică 

la toate cele 15 ediții 2004 – 2018 

 Congresul internațional Pregătim viitorul promovând excelența, secțiunea Comunicare și relații publice, conform 

diplomei seria B, nr. 001870/28.02.2015 

 Școala de vară Academia Bolyai, cu prelegere, (conform adeverinței 1440/07.2018, în perioada 16-20.07.2018 și 

adeverinței nr. 38521/29.11.2018// 

 Rotonda științifică Societatea contemporană – dimensiuni și perspective, organizată de Biblioteca Județeană Dinicu 

Golescu din Pitești (21 februarie 2012), cu o conferință despre conștiința insulară în cultura română (conform 

invitației) 

 Colocviul internațional Educația transdisciplinară în învățământul preuniversitar, Arad, 15 noiembrie 2012 

 Simpozionul național cu genericul Limba, literatura și istoria românilor: identitate și diversitate în contextul inte-

grării europene, organizat de Uniunea Scriitorilor din republica Moldova și de revista Limba Română din Chișinău, 

conform invitației din data de 18 august 2006.  

 Colocviul international: Povestirile vieții: memorie, istorie și ficțiuni identitare, Univeritatea Dunărea de Jos, Galați, 

Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală și literatură, 26-27 oct. 2012, cu conferința Re-

sacralizarea lumii prin poezie în spațiul literaturii românești interbelice, conform programului 

 Simpozionul internațional: Literatura și celelalte arte, ediția a VII-a, Iași, 28-29 mai 2015, conform invitației 

 Conferința: Româna ca limba străină/nematernă în contextul didacticii moderne (13-14 septembrie 2013, organi-

zată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, în colaborare cu revista Limba Română 

din Chișinău, cu Casa Limbii Române Nichita Stănescu, cu Universitatea de Stat din Moldova și cu Universitatea 

Pedagogică de Stat Ion Creangă din  Republica Moldova, conform invitației nr. 008/1 din 06.09.2013 

 Conferința: Recuperarea destinului european, dedicată împlinirii a 70 de ani de la nașterea lingvistului, pedagogului 

și omului de stat Nicolae Mătcaș, 30 aprilie 2010, la Palatul Republicii, din Chișinău, cu o conferință cu tema Limba 

română-spațiu al identității culturale, conform invitației  

http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/BROSURA-CONGRES-2018-ONLINE.pdf
http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2018/02/BROSURA-CONGRES-2018-ONLINE.pdf
http://convorbiri-literare.ro/?p=2131
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/o-metafora-cu-solomon-marcus.html
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/o-metafora-cu-solomon-marcus.html
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 Conferința: Limba română în programa destinată elevilor care studiază la școli/secții cu predare în limba maghiară 

comparativ cu programa destinată elevilor care studiază la școli cu predare în limba română, la Universitatea 

Sapientia, Academia de vară Bolyai, în cadrul conferinței internaționale Noi paradigme în programa de limba și 

literatura română pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară (17.07.2017, Miercurea-Ciuc) 

 Internațional Seminar for the Development of Educational Assesement, Sinaia, 17-20 martie 2011, organizat de 

Fundația Sigma, în cadrul proiectului POSDRU/17/1.1/G/37412 

 Simpozionul Național de Didactică: Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată, ed. a VIII-a, 7 mai 2011 

 Conferința: Lectură de plăcere/lectură metodică, Călărași, 17-18 octombrie 2007 

 Conferința: Internațională Strategii educaționale de succes. Abordări internaționale: Scoția, Statele Unite ale Am-

ericii, Iași, 10-11 februarie 2011 

 Conferința: Configurarea coordonatei românești lingvistice și culturale la minoritățile naționale, conferinţă 

susţinută la Academia de vară Bolyai-2013, Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc, Universitatea ELTE, Buda-

pesta 

 Re-sacralizarea lumii prin poezie în spațiul literaturii românești interbelice, în cadrul Colocviului internațional 

Povestirile vieții: memorie, istorie și ficțiuni identitare, Universitatea Dunărea de Jos, Galați, Facultatea de Litere, 

Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală și literatură, (26-27 oct. 2012), conform programului 

 Vasile Voiculescu – sentimentul religios în cadrul Simpozionului internaţional Comunicarea între români, Botoşani 

– Chişinău, 2001, conform programului 

 Limba română-spațiu al identității culturale, în cadrul Conferinței naționale: recuperarea destinului european, 

dedicată împlinirii a 70 de ani de la nașterea lingvistului, pedagogului și omului de stat Nicolae Mătcaș, 30 aprilie 

2010, la Palatul Republicii, din Chișinău, cu o conferință cu tema conform invitației. Conștiința insulară în cultura 

română, conform invitației la Rotonda științifică Societatea contemporană – dimensiuni și perspective, organizată 

de Biblioteca Județeană Dinicu Golescu din Pitești (21 februarie 2012) 

 Limba română și spiritul identitar în cadrul Conferinței științifico-practice Româna ca limba străină/nematernă în 

contextul didacticii moderne (13-14 septembrie 2013, organizată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

Nicolae Testemițanu, în colaborare cu revista Limba Română din Chișinău, cu Casa Limbii Române Nichita 

Stănescu, cu Universitatea de Stat din Moldova și cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din  Republica 

Moldova, conform invitației nr. 008/1 din 06.09.2013 

 Abordarea canonică a curriculumului - de la libertate la constrângere, la Simpozionul Național de Didactică, ed. a 

IX-a, Cluj, 2005 organizat de Asociația Profesorilor de Limba și literatura română din România (ANPRO), 11-13 

dec. 2009 cu conferința publicat în Canonul literar şcolar, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2010, ISBN 978-973-133-

804-0 

 Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române – DOOM 2 și Gramatica limbii române – GALR la 

Seminarul de formare (Călărași, 21 aprilie 2007) 

 Congresul internațional Pregătim viitorul promovând excelența, secțiunea Comunicare și relații publice, conform 

diplomei seria B, nr. 001870/28.02.2015 

 Noua programă de limba română pentru școli cu predare în limba maghiară. Oportunități, la Școala de vară Aca-

demia Bolyai, Universitatea Sapientia, cu prelegere, conform adeverinței 38521/29.11.2018// în perioada 16-

20.07.2018 

 Despre abordarea transdisciplinară a studiului literaturii în cadrul Colocviului internațional Educația transdiscipli-

nară în învățământul preuniversitar, Arad, 15 noiembrie 2012 

 Simpozionul național cu genericul Limba, literatura și istoria românilor: identitate și diversitate în contextul in-

tegrării europene, organizat de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și de revista Limba Română din 

Chișinău, conform invitației din data de 18 august 2006  

 Simpozionul internațional Literatura și celelalte arte, ediția a VII-a, Iași, 28-29 mai 2015, conform invitației 

 Conferința internațională științifico-practică Româna ca limbă străină/nematernă în contextul didacticii moderne, 

12.03.2013,Chișinău,(http://usmf.md/conferinta-internationala-stiintifico-practica-romana-ca-limba-

strainanematerna-in-contextual-didacticii-moderne-12-09-2013)  

 Congresul Noi paradigme în programa de limba și literatura română pentru școlile/secțiile cu predare în limba 

maghiară, a prelegerii Limba română în programa destinată elevilor care studiază la școli/secții cu predare în limba 

maghiară comparativ cu programa destinată elevilor care studiază la școli cu predare în limba română la  Universi-

tatea Sapientia, Academia Bolyai, susținerea în plen, în cadrul conferinței (17.07.2017) 

 Internațional Seminar for the Development of Educational Assesement, Sinaia, 17-20 martie 2011, organizat de 

editura Sigma, în cadrul proiectului POSDRU/17/1.1/G/37412 

 Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată, ed. a VIII-a, 7 mai 2011 

 Lectură de plăcere/lectură metodică, Călărași, 17-18 octombrie 2007 

 Conferința Internațională Strategii educaționale de succes. Abordări internaționale: Scoția, Statele Unite ale Am-

ericii, Iași, 10-11 februarie 2011 

 Moderator al simpozionului internațional Solomon Marcus – contemporanul nostru, în cadrul Congresului inter-

național Pregătim viitorul promovând excelența, organizat de Universitatea Apollonia; http://www.aosr.ro/wp-21.  

http://usmf.md/conferinta-internationala-stiintifico-practica-romana-ca-limba-strainanematerna-in-contextual-didacticii-moderne-12-09-2013
http://usmf.md/conferinta-internationala-stiintifico-practica-romana-ca-limba-strainanematerna-in-contextual-didacticii-moderne-12-09-2013
http://www.aosr.ro/wp-21.%2021
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 Moderator al conferinței Transcendența ca paradigmă universală, susținută de Solomon Marcus  în aula Bibliotecii 

Centrale Universitare din Iași– semnalată în Convorbiri literare, februarie, 27, 2014 http://convorbiri-

literare.ro/?p=2131 content/uploads/2018/02/BROSURA-CONGRES-2018-ONLINE.pdf 

 Moderator al conferinței Metafora – lux sau necesitate, susținută de Solomon Marcus în Aula BCU Iași: 

http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/o-metafora-cu-solomon-marcus.html  

 Moderator al activității culturale Dialoguri contemporane - Repere ale identității naționale, de la Colegiul Național 

Iași, (întâlnire cu Sanda Golopenția, lingvist – Brawn University, SUA și cu sociologul Constantin Eretescu, S.U.A.)  

 Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, Diacronie și sincronie în studiul limbii române, 

Universitatea București, http://docplayer.net/62888749-Al-13-lea-colocviu-international-al-departamentului-de-

lingvistica-diacronie-si-sincronie-in-studiul-limbii-romane.html 

 Configurarea coordonatei românești lingvistice și culturale la minoritățile naționale, conferinţă susţinută la 

Academia de vară „Bolyai”-2013 , Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc, Universitatea ELTE, Budapesta 

http://www.bnya.rmpsz.ro/?page=105&tpl=letter   

 Despre identitate și alteritate conferinţă susţinută la Academia de vară „Bolyai”-2017 , Universitatea Sapientia, 

Miercurea-Ciuc, Universitatea ELTE, Budapesta http://www.bnya.rmpsz.ro/?page=105&tpl=letter - 

http://ccd.eduhr.ro/conferinta/program_conferinta_2017_07_17.html  

 

MEMBRĂ ÎN COLECTIVE ȘTIINȚIFICE: 

 Membră în comitetul de organizare pentru elaborarea și citirea textului Laudatio pentru conferirea titlului de Doctor 

Honoris Causa al Universității Apollonia din Iași, următoarelor personalități: academician Solomon Marcus, 

Academia Română (2015), prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (2016), 

prof. univ. dr. emerit Sanda Golopenția – Universitatea Brown-SUA, (2017) 

 Membră în colectivul de organizare a Colocviului Internaţional de Știinţe ale Limbajului Eugeniu Coşeriu (CISL), 

Limbaje și comunicare, International Conference Critical Discourse and Linguistic Variation; 

(http://www.usv.ro/dcvl/termen.html)  

 Membră în comitetul științific al  Simpozionul internaţional Probleme actuale de lingvistică română In honorem 

professoris octogenario Anatol Ciobanu, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere 16-17 mai 2014 

Chişinău, Republica Moldova 

 Membră în colectivul de redacție al revistei Limba Română, Chișinău, republica Moldova, http://limbaromana.md. 

 Membră în colegiul de redacție al revistei Limbă și literatură a Societății de Științe Filologice din România (din 

2019) 

 IJCR/International Journal of Communication Research ( EBSCO, ProQuest, Doaj, Copernicus, Global Impact 

Factor, ISSN-2246 – 9265 Editorial Board (2011 – 2019)  

 

REFERENT ȘTIINȚIFIC (selectiv):  

 Manual de iniţiere în limba română şi de orientare culturală pentru străini, Imprimeria Mirton, Timişoara, 2010, 

ISBN 978-973-86883-8-4 (Produs realizat în cadrul proiectului Limba română – oportunitate pentru integrare so-

cială şi culturală, finanţat prin programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, Fondul Social 

European de Integrare a Resortisanţilor ţărilor terţe) 

 Bun venit în România! Manual de limbă română şi de orientare cultural pentru străini, ISBN: 978-973-86883-8-4, 

MIRTON Timişoara - Manual realizat în cadrul proiectului Limba română – oportunitate pentru integrare socială 

şi culturală, finanţat prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, Fondul European de 

Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe 

 Metode și instrumente pentru dezvoltarea abilităților de viață la clasă, 2011, ISBN 978-973-47-1330-1 (material 

realizat în cadrul proiectului Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităților de 

viață ale elevilor, POSDRU 3/1.3/S/3, implementat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în 

parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și International Child Development Initiatives) 

 Mărioara Șchiopu, Datini şi obiceiuri din judeţul Botoşani, Editura Axa, 2003 ISBN – 973654-032-5  

 Ioana Radu Guciu, DOOM 2 – dificultăți ale limbii române grupate pe tipuri, Editura Nomina, 2007, ISBN 973-

1726-04-7/ 978-973-1726-04-5 

 colectiv, Deschideri europene, Editura Axa, 2005, 2006, 2007, 2008, ISSN – 1841-5199 

 Mioara Goian, Ghid pentru pregătirea concursurilor şcolare, Editura Nomina, 2009, ISBN – 978-606-535-012-0 

 Vasile Goran, Limba română – teorie și exerciții, Editura Nomina, 2006, 2 vol. ISBN – 978973-87861-0-3, ISBN – 

978-973-87861-1-0  

 Victor Craus – Descoperirea textului literar, Ed. Paralela 45, 2005 973-697-375-1  

 Claudiu Turcuș, Cum se scrie un eseu, Ed. Paralela 45, 2009, ISBN: 978-973-47-0725-6 

 colectiv, Limba română (clasele a V-a – a VI-a), referent ştiinţific şi prefaţă, Ed. Nomina, 2006;  

 colectiv, Limba română (clasele a VII-a– a VII-a), referent ştiinţific şi prefaţă, Ed. Nomina, 2006  

 Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţlor de viaţă la clasă, material realizat în cadrul proiectului Metode 

inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităţlor de viaţă ale elevilor, POSDRU 3/1.3/S/3, 

http://convorbiri-literare.ro/?p=2131
http://convorbiri-literare.ro/?p=2131
http://www.opiniastudenteasca.ro/informare/academia-de-garda/o-metafora-cu-solomon-marcus.html
http://docplayer.net/62888749-Al-13-lea-colocviu-international-al-departamentului-de-lingvistica-diacronie-si-sincronie-in-studiul-limbii-romane.html
http://docplayer.net/62888749-Al-13-lea-colocviu-international-al-departamentului-de-lingvistica-diacronie-si-sincronie-in-studiul-limbii-romane.html
http://www.bnya.rmpsz.ro/?page=105&tpl=letter
http://ccd.eduhr.ro/conferinta/program_conferinta_2017_07_17.html
http://www.usv.ro/dcvl/termen.html
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3292
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implementat de Ministerul Educaţei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvol-

tarea Societăţii Civile şi International Child Development Initiatives Piteşti, Editura Paralela 45, 2011, ISBN 978-

973-47-1330-1, editură acreditată CNCS  

 Mariana Pavelescu, Limba şi literatura română – Activităţi şi evaluări interdisciplinare şi transdisciplinare, Editura 

Paralela 45, 2011, ISBN: 978-973-47-1256-4  

 Monica Dună, Studia classica, Editura Nomina, 2012, ISBN : 978-606-535-362-6  

 Mircea Moţ, Iubirea în literatura latină, Editura Nomina, 2012, ISBN : 978-606-535-363-3 

 

PREZENȚA ÎN BIBLIOTECI, conform  http://www.worldcat.org   

 O poetică a sacrului: spațiu, timp și ființă la Arghezi, Blaga, Barbu, Ed. Agata, 2001 

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran (Eugen Todoran Central University Library), Timișoara, România 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, Romania 

- National Library of Poland, Biblioteka Narodowa, Warszawa, Poland 

- University of Wisconsin - Madison, General Library System,Madison, WI 53706 United States 

 Exerciţii practice de limba română : competenţă şi performanţă în comunicare, editura Paralela 45,  

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, Eugen Todoran Central University Library 

 Limba şi literatura română : ghid pentru pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare, editura Nomina 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

 Limba română. Manual preparator: (elemente de constructie a comunicarii: fonetică, vocabular, morfosintaxă, în 

conformitate cu programa școlară, pentru pregătirea curentă, de performanță și pentru examenul de capacitate), 

editura Elis, București, 2001 

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, Eugen Todoran Central University Library 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

 Poetica sacrului, prefață de Constantin Ciopraga, Ed. Institutul European, 2001 

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, Eugen Todoran Central University Library 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

- Lund University Library Head Office Lund, 221 00 Sweden 

 Lumea și marile ei legende : [Ghilgames, Cântecul Nibelungilor, Cântecul lui Roland, Artur și cavalerii Mesei 

Rotunde, Tristan și Izolda], Editura DramArt XXI, 2002 

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, Eugen Todoran Central University Library 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

 Limba română : manual preparator : (elemente de construcție a comunicării: fonetică, vocabular, morfosintaxă, în 

conformitate cu programa școlară, pentru pregătirea curentă, de performanță și pentru examenul de capacitate),  

- Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, Eugen Todoran Central University Library 

- Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, 

Cluj-Napoca, România 

 Lucrări de nota 10 : limba şi literatura română, Editura Nomina, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, 

Cluj-Napoca, România, Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, România 

 Limbă, cultură şi civilizaţie românească, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2008, 198 de pagini, ISBN – 978-

973-30-2320-3, Editură acreditată CNCSIS, cod 165 

- COBISS.SI National library information system of Slovenia, Maribor, 2000 Slovenia 

- Université de la Sorbonne nouvelle, PARIS3-BUFR Italien Roumain, Paris CEDEX 05, 75231 France 

- Biblioteca Comunale di Trento, Italy 

 Limba română, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2008, 51 de pagini, ISBN – 978-973-30-2319-7, Editură 

acreditată CNCSIS, cod 165 

- COBISS.SI National library information system of Slovenia, Maribor, 2000 Slovenia 

- Université de la Sorbonne nouvelle, PARIS3-BUFR Italien Roumain, Paris CEDEX 05, 75231 France 

- Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Eugen Todoran Central University Library Timisoara, 300223 

Romania 

- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta / Osrednja humanistična knjižnica  

University of Ljubljana, Faculty of Arts / Central Humanities Library, Ljubljana, 1001 Slovenia 

- Università di Pisa - Biblioteca di Lingue e Letterature Moderne 1 (CIPE)  University of Pisa - Modern Langua-

ges and Literatures Library 1 (CIPE) Pisa, 56123 Italy 

- Universidad de Granada. Biblioteca  University of Granada. Library Granada, 18071 Spain 

 

http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/895536386?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Faleph.bcucluj.ro%2525253A8991%2525252FF%2525252F%2525253Ffunc%2525253Dfind-b%25252526find_code%2525253DOCN%25252526request%2525253D895536386%25252526checksum%2525253De0e319070674b55341a7af473337bacf&title=Biblioteca+Central%252525C4%25252583+Universitar%252525C4%25252583+%25252522Lucian+Blaga%25252522%2525252C+Cluj-Napoca%2525252C+Rom%252525C3%252525A2nia&linktype=opac&detail=ROULB%2525253ABiblioteca+Central%252525C4%25252583+Universitar%252525C4%25252583+%25252522Lucian+Blaga%25252522%2525252C+Cluj-Napoca%2525252C+Rom%252525C3%252525A2nia%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/895536386?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Faleph.bcucluj.ro%2525253A8991%2525252FF%2525252F%2525253Ffunc%2525253Dfind-b%25252526find_code%2525253DOCN%25252526request%2525253D895536386%25252526checksum%2525253De0e319070674b55341a7af473337bacf&title=Biblioteca+Central%252525C4%25252583+Universitar%252525C4%25252583+%25252522Lucian+Blaga%25252522%2525252C+Cluj-Napoca%2525252C+Rom%252525C3%252525A2nia&linktype=opac&detail=ROULB%2525253ABiblioteca+Central%252525C4%25252583+Universitar%252525C4%25252583+%25252522Lucian+Blaga%25252522%2525252C+Cluj-Napoca%2525252C+Rom%252525C3%252525A2nia%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/495311113?page=frame&url=https%2525253A%2525252F%2525252Fplus.si.cobiss.net%2525252Fopac7%2525252Fbib%2525252Fsearch%2525252Fexpert%2525253Fdb%2525253Dcobib%25252526mat%2525253Dallmaterials%25252526lang%2525253Den%25252526c%2525253DOCN%2525253D495311113%25252526checksum%2525253D97af96530939a355353b86472b1723a6&title=COBISS.SI&linktype=opac&detail=SILIS%2525253ACOBISS.SI%2525253ALibrary+Networks+or+Processing+Center
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/495311113?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sudoc.abes.fr%2525252FCMD%2525253FDB%2525253D2.1%25252526ACT%2525253DSRCHA%25252526PRS%2525253DHOL%25252526HLIB%2525253D751052145%25252526IKT%2525253D8910%25252526TRM%2525253D495311113%25252526checksum%2525253D1d60bfd6449596a83f8c04e2135947f0&title=Universit%252525C3%252525A9+de+la+Sorbonne+nouvelle&linktype=opac&detail=FRAYH%2525253AUniversit%252525C3%252525A9+de+la+Sorbonne+nouvelle%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/1020127486?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.trentinocultura.net%2525252Fframe_ext.asp%2525253FIDLink%2525253D19%25252526checksum%2525253D7a273a504b765c3f790d0db0ac871fde&title=Biblioteca+Comunale+di+Trento&linktype=opac&detail=ITBCT%2525253ABiblioteca+Comunale+di+Trento%2525253APublic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/495311113?page=frame&url=https%2525253A%2525252F%2525252Fplus.si.cobiss.net%2525252Fopac7%2525252Fbib%2525252Fsearch%2525252Fexpert%2525253Fdb%2525253Dcobib%25252526mat%2525253Dallmaterials%25252526lang%2525253Den%25252526c%2525253DOCN%2525253D495311113%25252526checksum%2525253D97af96530939a355353b86472b1723a6&title=COBISS.SI&linktype=opac&detail=SILIS%2525253ACOBISS.SI%2525253ALibrary+Networks+or+Processing+Center
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/495311113?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.sudoc.abes.fr%2525252FCMD%2525253FDB%2525253D2.1%25252526ACT%2525253DSRCHA%25252526PRS%2525253DHOL%25252526HLIB%2525253D751052145%25252526IKT%2525253D8910%25252526TRM%2525253D495311113%25252526checksum%2525253D1d60bfd6449596a83f8c04e2135947f0&title=Universit%252525C3%252525A9+de+la+Sorbonne+nouvelle&linktype=opac&detail=FRAYH%2525253AUniversit%252525C3%252525A9+de+la+Sorbonne+nouvelle%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/997461882?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.cobiss.si%2525252Fscripts%2525252Fcobiss%2525253Fcommand%2525253DSEARCH%25252526base%2525253D50009%25252526lani%2525253Den%25252526select%2525253DBN%2525253Disbnbegin9789733023197isbnend%25252526checksum%2525253D21b3760e8c611031169cfc227e43447e&title=Univerza+v+Ljubljani%2525252C+Filozofska+fakulteta+%2525252F+Osrednja+humanisti%252525C4%2525258Dna+knji%252525C5%252525BEnica&linktype=opac&detail=SIFOA%2525253AUniverza+v+Ljubljani%2525252C+Filozofska+fakulteta+%2525252F+Osrednja+humanisti%252525C4%2525258Dna+knji%252525C5%252525BEnica%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/997461882?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Faleph-sba.unipi.it%2525252FF%2525252F%2525253Flocal_base%2525253DUPI01%25252526func%2525253Dfind-b%25252526find_code%2525253DOCL%25252526request%2525253D879170883%25252526checksum%2525253D4e1c3d73c9f9f4520a5d025978f9e204&title=Universit%252525C3%252525A0+di+Pisa+-+Biblioteca+di+Lingue+e+Letterature+Moderne+1+%25252528CIPE%25252529&linktype=opac&detail=ITUPN%2525253AUniversit%252525C3%252525A0+di+Pisa+-+Biblioteca+di+Lingue+e+Letterature+Moderne+1+%25252528CIPE%25252529%2525253AAcademic+Library
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/997461882?page=frame&url=http%2525253A%2525252F%2525252Fadrastea.ugr.es%2525252Fsearch*spi%2525252Fa%2525253Fsearchtype%2525253Do%25252526searcharg%2525253D%25252528ocolc%25252529934346650%25252526checksum%2525253Dd1b4182305cff806bec6135267d7f964&title=Universidad+de+Granada.+Biblioteca&linktype=opac&detail=SPSFM%2525253AUniversidad+de+Granada.+Biblioteca%2525253AAcademic+Library
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PARTICIPAREA LA COMISII DE EXPERȚI  

a. Agenția de Credite și Burse de Studii Străinătate (burse în acord bilateral) ACBSS : 

 Expert evaluator al Agenția de Credite și Burse de Studii Străinătate, pe domeniile de licenţă, master doctorat, pre-

cum şi stagii de cercetare sau specializare postdoctorală  

 Membră în echipa de evaluatori naționali ai dosarelor depuse pentru obținerea burselor de studii în străinătate, pentru 

domeniile : Filologie, Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Studii culturale, în perioada 2007 – în prezent, 

evaluând candidaturi pentru obținerea de burse  pentru: cursuri de vară,  studii parțiale/complete de licență, masterat 

sau doctorat; stagii de cercetare/specializare/postdoctorale, conform adeverinței sintetice nr. 1206/26.07.2018 și a 

adeverințelor eliberate la fiecare activitate (în total 82 de participări) 

b. Institutul Limbii Române (selecție de lectori, aplicarea testelor de evaluare a competențelor de comu-

nicare în limba română, ca limbă străină) ILR: 

 Membru evaluator în comisii de selecție a lectorilor de limba română pentru lectoratele deschise de România în 

India, China, Azerbaïdjan, Arizona (SUA), Germania, Grecia, Italia, Slovacia, Armenia etc. la Institutul Limbii 

Române, conform adeverinței eliberate de ILR. (http://www.ilr.ro/ ) 

 Membră în comisii de contestații privind selecția și recrutarea lectorilor de limba română, în cadrul compartimen-

tului Lectorate, din cadrul Institutului Limbii Române, conform deciziei nr. 07 din 06.02.2015 

 Membru în comisia proiectului Limbă, cultură și civilizație românească, la Institutul Limbii Române (autor de cur-

riculum, suport de curs, formarea profesorilor, evaluarea activității acestora (din anul 2007 și în prezent) 

(http://www.ilr.ro/) 

 Membră în Comisia de implementare și coordonare a Proiectului Ministerului Educației, privind predarea cursului 

de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene (proiect 

LCCR), conform OMECT nr. 3981/13.05.2008 

c. Membră în comisii de doctorat 

 Membră în comisia de admitere la studii doctorale filologice, IOSD - Universitatea din Pitești 

 Referent oficial în comisia de susținere a doctoratului de către Teodora Amza (tema : Insurgența feminină în opera 

Hortensiei Papadat-Bengescu, coordonator științific, prof. univ. dr. Mircea Bîrsilă) 

d. Membră în grupuri de lucru la Institutul de Științele Educației 

 Membră a grupului de lucru pentru curriculum (din 2015 – în prezent) 

 Membră a grupului de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru – învățământ secundar superior (din 2017 – în pre-

zent) 

 Membră în grupul de lucru pentru elaborarea documentelor de politici publice (educație)  

 

AFILIERI/ REPREZENTĂRI LA NIVEL INTERNAȚIONAL  

 Expert al CE – Divizia de Politici Lingvistice (limbi materne – L1), pentru bacalaureatul european 

(www.eursc.org.) 

 Reprezentant pentru România (expert), la Centrul European pentru Limbi Moderne (Graz, Austria), în proiectul 

CE, Supporting Multilingual Classrooms (www.eclm.at/ec-cooperation)  

 

AFILIERI/ REPREZENTĂRI LA NIVEL NAȚIONAL: 

 Membră a Societății de Științe Filologice, filiala Constanța 

 Membră a Asociației Naționale a Profesorilor de Limba română Ioana Em. Petrescu  

 Membră (afiliată) a Școlii Doctorale de Filologie de la Universitatea Pitești (din 2019 – în prezent) 

 Vicepreședinte al Comisiei Naţionale pentru Curriculum a Ministerului Educaţiei Naţionale, limba română; 

elaborarea Curriculum-ului de limba română şi comunicare pentru gimnaziu și liceu (2001 – în prezent); 

 Vicepreședinte al comisiilor naționale de specialitate pentru limba și literatura română (maternă și nematernă) 

 Membră în comisia de verificare a subiectelor pentru evaluare națională, bacalaureat, definitivat și titularizare în 

cadrul Centrului Naţional pentru Evaluare şi Examinare (2004 – în prezent) 

 Președinte executiv al olimpiadei naționale de Limba și literatura română (2004 – îmn prezent)  

 Președinte executiv al olimpiadei internaționale de Lectură (2009 – 2017) 

 Președinte executiv al olimpiadei de Lingvistică (2013-în prezent) 

 Președinte executiv al olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură – pentru elevii din mediul rural (2013-în 

prezent) 

 

MENȚIUNI ÎN STUDII BIOBIBLIOGRAFICE:  

 Silvia Lazarovici, Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic,  Ed. Agata, 2013, ISBN: 973-606-

8198-75-0, (despre Mina-Maria Rusu, pp. 405-406) 

 

MENȚIUNI WEB (selectiv): 

 http://novaapollonia.ro/2015/03/12/cat-de-greu-e-sa-fii-om/  

 http://www.cosr.ro/stiri/2013-11-01/cei-mai-talentati-jurnalisti-sportivi-in-devenire-premiati-de-cosr  

 http://limbaromana.md/?go=autori&m=181  

 http://stiri.botosani.ro/stire/54214/Simpozion+na%C8%9Bional+de+didactic%C4%83+de+nota+10.ht ml   

http://www.ilr.ro/
http://www.ilr.ro/
http://www.eursc.org/
http://www.eclm.at/ec-cooperation
http://www.cosr.ro/stiri/2013-11-01/cei-mai-talentati-jurnalisti-sportivi-in-devenire-premiati-de-cosr
http://limbaromana.md/?go=autori&m=181
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 http://www.radiochisinau.md/mina_maria_rusu-26292  

 http://confluente.ro/pompiliu_comsa_1442807996.html  

 http://www.agentiadecarte.ro/2015/11/premiera-de-exceptie-in-romania-%E2%80%9  

 http://www.worldcat.org/identities/lccn-no2003-76972/  

 http://www.infoapollonia.ro/educatie/mina-maria-rusu-cu-un-discurs-la-congres-despre-criza-siformarea-de-sine/  

 http://www.uniunea-elena.ro/Articole/Olimpiada%20de%20Limba%20neogreaca%202015/1454.aspx  

 http://www.litere.usv.ro/images/pdf/call_OMUL_SI_MITUL_2015.pdf  

 https://www.questia.com/library/journal/1P3-3011756031/recontextualization-of-human-identity-byapplying  

 http://suceavanews.ro/wp-content/uploads/2015/05/Vezi-aici-PROGRAMUL.pdf  

 http://putna.ro/revista2013/articol27 http://astra.iasi.roedu.net/pdf/nr78p56-58.pdf 13  

 http://www.pasaport-cultura.ro/ http://www.anpro.ro/html/date/s12_2011_program.pdf  

 http://www.contributors.ro/cultura/cu-ochii-pe-scoala/  

 http://cc.sibimol.bnrm.md/opac/author/462395;jsessionid=4C0B287847AADE5D12B1486820DAA96 B  

 http://www.revista22.ro/literatura-universala-introducerea-in-programa-scolara-ii-11693.html 

https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/31841  

 http://www.prokid.ro/povesti/povestitori/cum_a_scris_oana_machidonschi_o_poveste_de_craciun2163/  

 http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/research-projects/977-knigi-biblioteka  

 https://doaj.org/toc/2067-5135/VIII/1%20(28)  

 http://www.bnya.rmpsz.ro/?page=105  

 https://books.google.ro/books?id=uWnzCQAAQBAJ&pg=PA219&lpg=PA219&dq 

 http://www.revista-astra.ro/literatura/files/2016/09/Civilizatia-analfabetismului.pdf  

 https://ibn.idsi.md/author_articles/31841  

 http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/766825;jsessionid=9429BA25620DB8FABF1FAE3157446EB4 

https://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&as_sdt=0%2C5&q=Mina+Maria+Rusu&btnG=  

 https://www.researchgate.net/profile/Iulian_Boldea/publication/291970593_Journal_of_Romanian_L iter-

ary_Studies_Issue_No_62015/links/5878f2e708aed3826ae1d6d1/Journal-of-Romanian-LiteraryStudies-Issue 

 https://www.antena3.ro/tag/mina-maria-rusu-287707.html  

 http://www.dorohoinews.ro/invatamant-1494-Academicianul-Solomon-Marcus-%C5%9Fi-MinaMaria-Rusu-s-au-

%C3%AEnt%C3%A2lnit-cu-inspectorii-%C5%9Fcolari-din-Boto%C5%9Fani.html  

 http://www.botosaneanul.ro/stiri/criza-lectura-dezbatuta-profesori-inspector-general-oficial/  

 http://www.ziarebotosani.ro/invatamant/academicianul-solomon-marcus-si-mina-maria-rusu-s-auintalnit-cu-in-

spectorii-scolari-din-botosani  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/ecaterina-andronescu-s-a-intalnit-cu-inspectorii-scolari-in-constanta.html  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/cosr-a-premiat-castigatorii-concursului-un-condei-numit-fair-play.html  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/premiantii-editiei-cu-numarul-15-a-concursului-un-condei-numit-fair-14play.html 

http://www.ziarelive.ro/stiri/elev-maghiar-olimpic-la-limba-romana.html  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/olimpiada-nationala-de-lingvistica-se-va-desfasura-la-focsani.html  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/anul-lingvistic-2015.html  

 http://www.ziarelive.ro/stiri/modificari-la-programa-pentru-limba-romana-profesorul-va-decide-cecitesc-ele-

vii.html  

 http://www.infoapollonia.ro/educatie/mina-maria-rusu-cu-un-discurs-la-congres-despre-criza-siformarea-de-sine/  

 http://actualitateasm.ro/stiri/28364-sute-de-elevi-si-profesori-au-fost-premiati-la-filarmonica-la-ceade-a-ii-a-edi-

tie-a-galei-pledoarie-pentru-excelenta/  

 http://www.cantemircml.ro/convocare-educationala-la-colegiul-national-militar-dimitrie-cantemir/  

 http://www.edituraspandugino.ro/?pag=eveniment&eveniment=69&limba=ro  
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