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Informaţii personale  

Nume / Prenume BONTA ELENA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  
  

Data naşterii  
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 21.02.2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1) Activităţi de predare de cursuri şi seminare în această perioadă 

 Limba engleză contemporană (Lexicologie)  

 Pragmatica discursului  

 Practici discursive. Interacţiuni verbale 

 Comunicare interpersonală 

 Comunicare autoreferenţíală 

 Engleza prin activităţi de grup 

 Didactica limbii şi literaturii engleze 

 Practică pedagogică  

 Curs practic de limba engleză (structuri gramaticale; comunicare orală şi scrisă)  

2) Alte activităţi: cercetare ştiinţifică, organizare de conferinţe, participare la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, perfecţionare cadre didactice din învăţământul preuniversitar, activitate editorială, 
activităţi cu studenţii 

3) Responsabilităţi principale 

 director Departamentul de Limbi şi literaturi străine (2008-2015) 

 membru al Consiliului Facultăţii de Litere (2005 şi în prezent)  

 membru al Senatului Universităţii (2008-2012) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Vasile Alecsandri din Bacău", Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău; Facultatea de Litere, 
Strada Spiru Haret nr.8, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

Perioada 1997-2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 



Activităţi şi responsabilităţi principale 4) Activităţi de predare de cursuri şi seminare 

 Limba engleză contemporană (Lexicologie)  

 Limba engleză contemporană (Fonetică şi fonologie) 

 Pragmatica discursului 

 Practici discursive. Interacţiuni verbale 

 Comunicare interpersonală 

 Curs practic de limba engleză (structuri gramaticale; comunicare orală şi scrisă; analiză de text) 

 Didactica limbii şi literaturii engleze 

 Practică pedagogică  

5) Alte activităţi: cercetare ştiinţifică, organizare de conferinţe, participare la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, perfecţionare cadre didactice din învăţământul preuniversitar, activitate editorială, 
activităţi cu studenţii,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

Perioada 1987-1997 

Funcţia sau postul ocupat profesor de limba engleză, gradul I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, perfecţionare profesională, activităţi educative cu elevii 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de Artă „George Apostu”, str.Războieni nr 24, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Preuniversitar 

Perioada 1979-1987 

Funcţia sau postul ocupat profesor de limba engleză, cu definitivat şi gradul II 

Activităţi şi responsabilităţi principale a) activităţi: Predare, perfecţionare profesională, activităţi educative cu elevii 
b) responsabilităţi principale: director cu probleme educative 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr.27, strada Carpaţi nr. 12 A, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Preuniversitar 

Perioada 1978-1979 

Funcţia sau postul ocupat profesor de limba engleză (prin repartiţie guvernamentală) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, perfecţionare profesională, activităţi educative cu elevii 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 16, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Preuniversitar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 1.12.1999 – 21.02.2004 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de doctor în Filologie, distincţia CUM LAUDE 
  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teza de doctorat „Conversaţia – ipostază a interacţiuniii verbale (coordonator ştiinţific – prof.univ.dr. Maria 
Carpov, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi) 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada  2006 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

specializare în Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 
procesul educaţional şi de cercetare ştiinţiifică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Curs de perfecţionare ( Applied Language Studies) 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

University of Edinburgh, Scoţia; bursă oferită de Consiliul Britanic 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar 

Perioada  1998 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

English for Teachers 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centre of English Studies, Dublin, Irlanda 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar 

Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută titlul de profesor gradul I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lucarea de grad: Passive Voice in English and Romanian (coordonator Prof. univ. dr. Tamara Lăcătuşu) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-universitar 

Perioada 1987 

Calificarea / diploma obţinută 
            Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
                 Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ / furnizorului de formare 
      Nivelul în clasificarea naţională sau      
internaţională 

Titlul de profesor gradul II 
Limba şi literatura engleză, Metodica predării limbii engleze 
 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
 
Post-universitar 

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 

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 

1981 
Titlul de profesor DEFINITIV 
Limba şi literatura engleză, Metodica predării limbii engleze 
 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
 
Post-universitar 
 
1978 
Diplomă de absolvire 
Limba engleză contemporană 
 
Lincoln College of Technology 
 
Post-universitar 

           Perioada 
 
           Calificarea / diploma obţinută 

1974-1978 
 
Diplomă de Licenţă 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
      Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

           Perioada 
            Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
               

Limba şi literatura engleză- Limba şi literatura română 
 
Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
 
Licenţă 
 
1970-1974 
Diplomă de bacalaureat 
Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Bacău 
 
 

  

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

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


Competenţe şi abilităţi sociale - ascultarea activă, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi 
de grup ale interlocutorilor, adecvarea comportamentului în raport cu.interlocutorul 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
           dobândite la locul de muncă 

- aptitudini şi competenţe organizatorice, manifestate cu ocazia unor momente şi acţiuni ce ţin de activitatea 
profesională de zi cu zi, precum şi cu ocazia unor sesiuni ştiinţifice şi conferinţe  internaţionale, pentru care 
am fost, fie organizator principal, fie membru al echipei de organizare 

- aptitudini pentru coordonarea de proiecte editoriale 
- aptitudini pentru coordonare de proiecte internaţionale  

 
. 

- capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei de coordonare a activităţii la 
locul de muncă în calitate de şef de catedră/director departament/ membră în diverse comisii 

- capacitatea de a lucra cu termene-limită, dobândită prin experienţa de muncă 
- capacitatea de a lucra în situaţii de stress, dobândită prin experienţa de muncă 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaştere a procedurilor şi Manualului calităţii implementat la nivelul Universităţii "Vasile 
Alecsandri" din Bacău. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- capacitatea de a lucra cu instrumente Microsoft Office (Word, Excel şi Power-Point). 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - spirit creator manifestat în activităţi în cadrul grupului de cercetare Cultural Spaces şi în  coordonarea 
studenţilor în cadrul Zilelor anglofoniei (acţiune pe care am iniţiat-o)  

  

Alte competenţe şi aptitudini - abilităţi literare, dobândite prin educaţia universitară 
-  abilităţi de editor (reviste de specialitate), dobândite prin experienţă profesională 

        - aptitudini şi competenţe de comunicare interculturală şi în probleme de multilingvism, dobândite în   
cadrul proiectelor internaţionale  
       - aptitudini şi competenţe privind atât elaborarea cât şi administrarea instrumentelor de cercetare, 
evaluare  şi implementare a sistemului de management al calităţii (Certificat de absolvire: Documentarea, 
implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional şi de 
cerectare ştiinţifică, Univ. Bacău, noiembrie-decembrie, 2006) 
        - aptitudini şi competenţe de prelucrare a datelor obţinute în urma cercetării. Acestea au fost 
dobândite în cadrul proiectului amplu de cercetare TEXTBOOK PROJECT IMPACT STUDY (iniţiat de 
Consiliul Britanic cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi având consultanţă din partea Universităţii 
Warwick din Marea Britanie).   

 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  



Informaţii suplimentare - Membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Semiotice (AROSS) (2007) 

- membru ACA (The American Communication Association) – (din 2007) 

- membru ESSE (The European Society for the Study of English)- (din 2006) 

- membru  ARIC (Association pour la recherche interculturelle), Geneva – (din 2008) 

- membru  RSEAS (Societatea Română de Studii Anglo-Americane) – (din 2006) 

- membru fondator Fundaţia “Ştefan Lupaşcu” Iaşi- (din 2004) 

-    iniţiator şi coordonator al grupului de cercetare Cultural Spaces, Facultatea de Litere, Universitatea 
« Vasile Alecsandri » din  Bacău (din 2010) 

Rezultat al activităţii grupului:  
a) Elena Bonta (ed.), Perspectives on Interaction, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon 

Tyne, 2013, ISBN (10): 1-4438-4465-9, ISBN (13): 978-1-4438-4465-9, 205 p.  
b) numeroase articole publicate în reviste şi volume indexate în baze de date internaţionale  
- membru  al Centrului Interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane (INTERSTUD), 
Facultatea de Litere, Universitatea « Vasile Alecsandri » din  Bacău 
- membru al Grupului de cercetare şi producţie lexicografică, Facultatea de Litere, Universitatea 
« Vasile Alecsandri » , Bacău (2008-2010) 
- director al  Proiectului PLURILINGUALISM- LANGUAGE AUTOBIOGRAPHIES (Pluri-la) - GRU-12-
P-LP-66-BC-FR, proiect finanţat de Comisia Europeană.- 2012-2014 – buget total 254.000 euro; 
15.000 euro buget Universitatea “Vasile Alecsandri” 
- membru în proiectul KALECO  („Kaléidoscope: langues en couleurs ») - 143452-2008-IT-KA2-
KA2MP, proiect finanţat de Comisia Europeană -  2008-2010 – buget total 384.100 euro 
 

Principalele publicaţii rezultate (în cadrul celor două proiecte): 
a) cărţi 

            Elena Bonta, Understanding Language autobiographies (2nd edition revised and enlarged), LAP  
LAMBERT Academic Publishing – 2015, 234p, ISBN-13: 978-3-659-77514-7 
            Maricela Strungariu, Raluca Galita, Elena Bonta, Adriana-Gertruda Romedea, Reflections on 
language autobiographies/Reflexions sur les autobiographies langagieres, Alma Mater, 2014, 224 pagini, 
ISBN 978-606-527-397-9 
          

b) articole 
        Elena Bonta, Representations of the Interplay between Social, Cultural and Relational Contexts in 
(Re)Shaping Linguistic Identity. The Case of Language Autobiography, in Cultural Perspectives 18(1) 2013, 
ISSN 1224-239X, Ed."Alma Mater",  Bacău, revista in baze de date internationale: CEEOL, BHI, Index 
Copernicus, EBSCO, pp. 33-48. 
        Elena Bonta: Autobiographies of Intercultural Encounters, or how to deal with intercultural 
interactions. Implications for teaching intercultural communicative competence, in Interstudia, “Cultural 
diversity through language and communication”, Alma Mater, Bacău, nr.9/2011, pp. 111-120. Revista B+; 
ISSN 2065-3204; Indexat BDI: Fabula http://www.fabula.org/actualites/article40832.php; CEEOL 
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx; Index Copernicus http://journals.index 
copernicus.com/karta.php 
        Elena Bonta, Raluca Galita, Linguistic autobiographies or making sense of one`s own language 
learning experience. Case study. In Philologia Journal, 9, 1-10/2011, pp.65-73, ISSN 1451-5342; e-ISSN 
1820-5682, pp. 63+73  http://www.philologia.org.rs/journal.html; http://philologia.org.rs/Files/broj_9.pdf. 
Belgrade University Faculty of Philology, citat ERIH https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp 
            Elena Bonta & Raluca Galiţa, Radiants of Meaning in Constructing Images of National Identity, in 
Cultural Perspectives, nr.15/2010, Indexata BDI (CEEOL, BHI, Index Copernicus), cotata B+, ISSN 
1224-239X, Ed."Alma Mater",  Bacău pp.37-67 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=bfbf51c0-
a8f3-4bbd-a3e7-f8df9f9e1d49; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4331 
         Elena Bonta, Adriana-Gertruda Romedea: Premises for intercultural dialogue. Case study, in Studii 
şi cercetări ştiinţifice, seria Filologie, Plurilingvism şi  interculturalitate, Alma Mater, Bacău, vol.2, ISSN+ 
1224+841X, 24_2010, pp.19-27 
      Elena Bonta, Raluca Galita: Intercultural Language Learning and Teaching. From Project to Practice, 
or Insights for Language Teachers, In Language and culture: global and european trends of development, 
Proceedings of Regional Scientific and Practice Conference of Students, Graduate Students and Young 
Scientists with International Participation, Sevastopol, 12–13 April 2013, Ukraine, pp,64-77, ISBN 978-966-
335-392-0  

- membru în proiectul de cercetare TEXTBOOK PROJECT IMPACT STUDY (iniţiat de Consiliul 
Britanic cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi având consultanţă din partea Universităţii 
Warwick din Marea Britanie). Proiectul s-a derulat în perioada 1999-2001 şi a avut drept obiectiv 
evaluarea cantitativă şi calitativă a reformei în domeniul predării limbii engleze, realizată prin 
introducerea seriei de manuale Pathway to English  
- membru in comisia interna de avizare a rezultatelor -  Proiectul „Dezvoltarea competenţei 
metacognitive la studentii din anul I”: Contract nr.92106/2008  încheiat cu Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI , Universitatea 
“Vasile Alecsandri” din Bacău = partener 2, prin decizia nr. 7/ din 28.10.2008    (Program 4 
„Parteneriate în domeniile prioritare” 2007-2013; Tema: Formarea competenţelor metacognitive la 
studenţii din anul I (Universitatea din Bacău, USAV Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava) 
-  editor revista Interstudia – ISSN 2065-3204, revistă cotată în baze de date internaţionale: CEEOL, 
Fabula, Index Copernicus, SCIPIO, KVK. 

https://www.ljubljuknigi.ru/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/5/products
https://www.ljubljuknigi.ru/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/5/products
http://www.fabula.org/actualites/article40832.php
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx
http://www.philologia.org.rs/journal.html
http://philologia.org.rs/Files/broj_9.pdf
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=bfbf51c0-a8f3-4bbd-a3e7-f8df9f9e1d49
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=bfbf51c0-a8f3-4bbd-a3e7-f8df9f9e1d49
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4331


 “Vasile Alecsandri” din Bacău = partener 2, prin decizia nr. 7/ din 28.10.2008    (Program 4 
„Parteneriate în domeniile prioritare” 2007-2013; Tema: Formarea competenţelor metacognitive la 
studenţii din anul I (Universitatea din Bacău, USAV Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava) 
- membru în proiectul TEACHING TOLERANCE THROUGH ENGLISH, proiect iniţiat de Casa 

Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti,  2008, 
proiect în care am avut calitatea de formator 

-      membru în Proiect cu Primăria Bacău: „Noi în dialog cu Europa”, 2007 
-     membru în Proiect cu Primăria Bacău : „Identitate culturală. Perspective semiotice”,  2006 

- organizator şi co-organizator de conferinţe internaţionale (2001; 2004; 2007; 2008; 2009; 
2011;2012; 2015) 

- editor revista Interstudia, ISSN 2065-3204, cotată în baze de date internaţionale: CEOOL, Index 
Copernicus, Fabula, SCIPIO, KVK 

a) Coordonator 
1) Interstudia (Margins, marginalization and the discourse of marginality), nr.13/2013, Alma Mater, Bacău, 
ISSN 2065-3204 
2) Interstudia (Cultural Spaces. Indentity within /beyond borders), nr.11 (1)/2012, Alma Mater, Bacău, ISSN 
2065-3204 
3) Interstudia (Cultural Spaces. Indentity within /beyond borders), nr.11 (2)/2012, Alma Mater, Bacău, ISSN 
2065-3204 
4) Interstudia (Individual and specific signs. Cultural diversity through language and communication), 
nr.9/2011, Alma Mater, Bacău, ISSN 2065-3204 
5) Interstudia (Cultural Spaces and Identities in (Inter)action) , nr. 6/2010, Alma Mater, Bacău, ISSN 2065-
3204.  
6) Interstudia (Language, Discourse, Society), nr. 3/2009, Alma Mater, Bacău, ISSN 2065-3204 

b) Co-editor 
1)  Individual and Specific Signs. Paradigms of Identity in Managing Social Representations, 2007, Alma 
Mater, Bacãu, ISBN 978-973-1833 
2) “Cultural Perspectives”, nr.9/2004, ISSN 1224-239X.  

3) “Studii şi cercetări ştiinţifice” nr.7/8, 1997/98 

         - membru în colectivul de redacţie pentru 

1) Interstudia, ISSN 2065-3204– recunoscută in categoria B+ CNCSIS/2011, C/2012, indexată în baze de 
date internaţionale (CEEOL, Fabula, Index Copernicus)  

2)Cultural Perspectives - (CEEOL, Fabula, Index Copernicus) ISSN 1224-239X 

- membru al comitetului ştiinţific al revistei Interstudia, ISSN 2065-3204, cotată în baze de date 
internaţionale: CEOOL, Index Copernicus, Fabula, SCIPIO, KVK 

- fondator şi editor şef al revistei RO-BRIT Student Journal, ISSN-2066-6470 

- membru al comitetului editorial al revistei JIPED (Journal of Innovation in Psychology, Education 
and Didactics), ISSN 2247-4579 (2010-2012) 

- membru în comisii de doctorat (1. doctorand Mircea Horubeţ -Teza doctorat: « Context şi 
semnificaţie. Abordare semio-pragmatică », Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi- coord.ştiinţific prof.dr. Maria 
Carpov – 2010; 2.  doctorand Savitescu Alexandru -Teza de doctorat „Tehnici de persuasiune în 
discursu -  mediatic” Univ. „Al. Ioan Cuza” Iaşi- coord.ştiinţific prof.dr. Maria Carpov – 2008; 3. 
doctorand Florentina Popa -Teza doctorat „Verbal şi nonverbal în discursul radiofonic”, Univ. „Al. 
I. Cuza” Iaşi- coord.ştiinţific prof.dr. Maria Carpov – 2007) 

- membru în comisii de ocupare a unei funcţii didactice (6 comisii) 

- mobilităţi Erasmus (Universitatea Bordeaux 3- 2004; Universitatea Ataturk, Eryurum, Turcia – 
2012; 2014)  

- participant cu expuneri în cadrul proiectelor internaţionale 

- peer-review pentru Limba si literatura. Repere identitare în context european, editat de 
Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti, ISSN, 1843-1577 

- peer-review pentru The Journal of Youth Studies, cotat ISI (2012-2013), 1367-6261 (Print), 1469-
9680 (Online) 

- referent ştiinţific pentru 6 cărţi (cu ISBN) 

- 2008 (şi în prezent) responsabil al programului de masterat Limba engleză. Practici de 
comunicare (în limba engleză); am participat la înfiinţarea acestui program 

- coordonare de lucrări de licenţă (peste 70) şi de absolvire a programului de masterat (peste 30) 

- coordonare lucrări de gradul I (pentru profesori din învăţământul preuniversitar) (peste 130) 

- preşedinte/membru în comisii de definitivat, gradul II, gradul I 

 



Informaţii suplimentare - coordonator pt. 2 programe Erasmus + ( Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Polonia şi 
Universitatea Ataturk din Erzurum, Turcia) 

- autoare a 6 cărţi (unic autor), 5 cărţi (co-autor) şi peste 40 articole în reviste şi volume indexate în 
baze de date internaţionale 

- 17 citări în lucrări cu ISBN şi ISSN (conform Fişa Standarde) 

- peste 113 prezenţe în baze de date din ţară şi din străinătate (conform  Fişa Standarde) 

a) Biblioteca Central Universitară „M. Eminescu” Iaşi, BAR, Biblioteca Centrală Universitară Lucian 
Blaga Cluj, BNR, BCU Timisoara, Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava), din Republica 
Moldova (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova)  

b) WORLDCAT şi KVK (cu bibliotecile internaţionale aferente); CEEOL, SCIPIO, EBSCO, DOAJ, BHI, 
SSOAR, ERIH, Toc Premier, Humanities International Index, Serbian Citation Index, Balcan Rusistics, 
Gesis, Index Copernicus, Fabula    

- participantă cu articole la peste 40 de conferinţe naţionale şi internaţionale 

 
Lucrări ştiinţifice prezentate 
a)autor 
1) Bodily Movements. Transcending Cultural Barriers- Simpozionul Internaţional „Identitate culturală în 
tranziţie”, 1-4 noiembrie, Bacău-Tescani, 2001 
2)The Conversation as Ritual, Sesiunea Centrului de cercetare “Semiologia culturii”, Bacău-Tescani, 2003 
3)Compliments as Gifts?, Conferinţa internaţională “Darul ca semn cultural”, Bacău, 2004 
4)Argumentation – a Special Form of (Inter)action,  Conferinţa internaţională “At the Crossroads of  
Linguistic Sciences”, Wroclaw, Polonia , 2005 
5)Strategii de face-work în interacţiunea cotidiană, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului  
“Strategii discursive”, (ed. VIII), Chişinău, Republica Moldova, 2005 
6)Conversational Rituals, în „The Fellowship of Cultural Rings”, International Conference of  English and 
American Studies, Galaţi, 20-21, 2005 
7)Self-Disclosure vs. Discovering the Ohter(s), International scientific Conference „Semiotics of  culture”, 
Bacău, 2005 
8)Educaţia prin şi pentru comunicare, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, ed.a V-a Bacău, 2005 
9)Representations of Beginnings and Endings in the Casual Conversation, „Messages, Sages, and  Ages”, 
The 2nd International Conference on British and American Studies,  Suceava, 2006 
10)Politeţea în discursul conversaţional, Sesiunea Strategii de învăţare şi standarde de  comportare 
profesională,  Bacău, 2006 
11)Semiotic Practices within the Framework of Social Semiotics, Conferinţa Internaţionlă “Semiotics  
beyond Limits” - AROSS, Bacău, 2006 
12)Establishing Relationships, or the Possibility of Knowing the Other(s) - X Ith International  Conference 
“Man in the Knowledge Based Organization”, Sibiu 23-25 noiembrie, 2006 
13)Teaching the Teacher, The 5th Macmillan Romanian Conference, Sibiu,  2006,  
14)Representations of Beginnings and Endings in the Casual Conversation, „Messages, Sages, and  
Ages”, The 2nd International Conference on British and American Studies, Suceava, Romania, 2006 
15)The English Class – A Ritual of Shaping Identities, Colocviul grupului de cercetare „Espace(s) de la 
fictions”, Tescani, 2007 
16)A Possible Grammar of Conversation. Particular Signs. Conferinţa internaţională „Semne  particulare. 
Paradigme ale identităţii în managementul reprezentărilor sociale”,  Bacău, 2007 
17)Managing Interpersonal Conflict, Conferinţa naţională cu participare internaţională, „Dimensiuni  
calitative ale profesionalizării pentru cariera didactică”, Bacău,  2007 
18)Classroom Talk. Conversation vs discussion?, The International conference „Individual and  Specific 
Signs. Language, discourse, society”, Bacău, 2008 
19)„Performances” in the English Class - the 3rd International conference "Translation Studies:  
Retrospective and prospective Views",  Galaţi, 2008 
20)Adjusting to Oneself and to the Other(s), Colloque International „Des autres à soi-même – les  voies de 
retour (écriture et pratiques discursives)”, IVe  édition, Bacău –Tescani, 2008 
21)A „Playful”  Approach to Conversation, International Conference, CAPS 2, Communication and  
Argumentation in the Publc Sphere “Verbal communication in the public space”, Galaţi, 2008 
22)Building identities in casual conversations, International conference  „Individual and specific  signs. 
Cultural spaces and identities in interaction”, Bacău, 2009 
23)Teaching English through Games, Colocviul Internaţional “Le discours sub specie ludi”,  Bacău, 2009 
24)Conversational Interactions (from A to Z), International Conference Communication and  Argumentation 
in the Public Sphere, 3rd edition,” Galaţi, 2009 
 



 25)Autobiographies of Intercultural Encounters and Linguistic Autobiographies, or How to Deal with  
Intercultural Interactions. Implications for teaching intercultural competence, Conferinţa internaţională 
„Individual and specific signs. Cultural diversity through language and communication”, Bacău, 2010  
26)The interplay and role of social, cultural and historical contexts in autobiographical discourse. The case 
of linguistic autobiography., International conference “Translation studies: retrospective and prospective 
views” – 6th edition. Galaţi, 2011 
27)Pragmalinguistic aspects of interactional competence; Conferinţa „Paradigme ale  comunicării în  
postmodernitate”, Bacău, 2011 
28)Job identities encoded in commonplace similes vs their daily perception. A case study.Conferinţa  
internaţională Cultural Spaces. Identity within/beyond Borders. Bacău, 2011  
29)Aspecte pragmalingvistice ale competenţei interacţionale. Conferinţa naţională „Paradigme ale  
comunicării în postmodernitate”, Bacău, 2011  
30)Representations of the Interplay between Social, Cultural and Relational Contexts in (Re)Shaping  Linguistic 
Identity. The Case of Language Autobiography, Conferinţa Internaţională Cultural Spaces (3rd edition). 
Cultural Representations in the Era of Globalization, Bacău, 2013 
31)Teacher trainee`s representations of the Self and of the Other, while preparing for classroom  
interaction, The International conference Image, Imaginary, Representation, Bacău, 2014 
b)coautor 
1) A Hybrid Analysis of Self-Disclosure in an Unconventional Type of Discourse. The Case of 
Autobiographical Accounts, The International conference Discursive Forms. New Perspectives – language, 
literature, communicatio,  Bacău, 2015 (Elena Bonta, Nadia Morăraşu, Raluca Galita) 
2) Risk-Triggering Factors Of Demotivation In Learning And Using A Foreign Language, Second 
International Conference on natural and anthropic risks ICNAR 2014 , Bacău, 2014 (Elena Bonta, Raluca 
Galita) 
3) Linguisitc markers of the Roles on the Classroom Stage, Colocviul Plurilingvism  şi Interculturalitate 
(ediţia a IIIa), “Discurs teatral, teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului, Bacău, 2013 (Raluca 
Galiţa, Elena Bonta) 
4) Gypsies: a linguistic construction of their marginality in English newspapers  headlines, International 
conference “Cultural Spaces. Margins, marginalization and the discourse of marginality”, Bacău, 2012 - 
(Raluca Galiţa, Elena Bonta) 
5) Premises for intercultural dialogue. Case study, Colocviul naţional cu participare internaţională, 
„Plurilingvism şi interculturalitate”, Bacău, 2010 (Elena Bonta, Adriana-Gertruda Romedea) 
6) Linguistic and nonlinguistic markers of specialized discourse.  Case study: printed Coca-Cola 
advertisements, International colloquium ,” Specialized Discourse: Theory and Practice”, Third Edition  
Galaţi,  2009 (Elena Bonta, Raluca Galita) 
7) From Private to Public and Back to the First, International Conference, CAPS 1,  Communication and 
Argumentation in the Public Sphere “Public versus Private Space”, Galaţi, 2007 (Elena Bonta, Md. Firoz) 
8) Translation within Reception (Oscar Wilde`s Reception in Romania – a  Documentary Perspective), The 
International Conference: ”Translation Studies: Retrospective and prospective Views”, Galaţi, 2007(Elena 
Bonta, Raluca Bonta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 



 


