
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Numele şi prenumele 

  MUNTEANU Emilia 

Numele avut  la naştere 
 MUNTEANU 

Telefon 
 

0040/ 745606802 

  
 

Adresa electronică  Munteanu.emilia@ub.ro 

 

Naţionalitate  Română 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)  

 

 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 2017 –  2006 

 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, 8,  

Bacău 

 

Universitar 

conferenţiar universitar doctor 

Predare de cursuri şi seminarii (literatură şi cultură franceza, didactica), realizarea de 

cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, semioticii teatrului, didacticii limbii si 

literaturii franceze, stilisticii, studiilor interculturale, participări la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, editor de revistă (Reste à voir),  membra a proiectului 

international Kaleco, coordonator al festivalului internaţional: Du théâtre francophone 

à l’Europe (2005-2014); director Ecole francophone d’été, (2010-2016) 

 

• Perioada (de la – până la)  

                                                          

 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 2006-2002 

 

 

 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, 8,  Bacău 

 

 

Universitar 

 

lector universitar doctor 

Predare de cursuri şi seminarii (literatură şi cultură franceza, didactica), realizarea de 

cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, semioticii teatrului, didacticii limbii si 

literaturii franceze, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

coordonator din 2005 al festivalului internaţional: Du théâtre francophone à l’Europe 



  

• Perioada (de la – până la)  

 

 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 1998-2002 

 

 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Catedra de Limba si literatura franceză, 

str. Spiru Haret, 8,  Bacău 

 

 

Universitar 

lector universitar doctorant, 

Predare de cursuri şi seminarii (literatură şi cultură franceza, didactica), realizarea de 

cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, semioticii teatrului, didacticii limbii si 

literaturii franceze, stilisticii, studiilor interculturale, participări la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, coordonator al trupei de teatru francofon a facultatii 

• Perioada (de la – până la)  

 

 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 1998-1976 

 

 

Liceul energetic transformat in Colegiul national „D. Cantemir” , str. V.Babes, 7, 

Onesti, Jud. Bacău 

 

 

Preuniversitar 

Profesor grad I din 1989, II din 1985, definitivat din 1979 

Predare de cursuri de limba si literatura franceza, diriginta, participare la conferinte si 

simpozioane nationale, pregatirea olimpicilor, membra in comisiile de evaluare a 

tezelor la olimpiade judetene si la sesiunile de comunicari ale elevilor, realizare de 

materiale didactice. 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

• Perioada (de la – până la)  25.07. 2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Filologie, specializarea Literatură franceză  

• Tipul calificării   Doctor  în  Filologie 

•Diploma sau certificatul obţinute  Doctorat 

 

 

 

• Perioada (de la – până la)  1972 – 1976 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

 Facultatea de Filologie, specializarea franceză – română,, Universitatea “Al.I.Cuza”, 

Iaşi, Romania 

• Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 Limbă şi literatură francezeză, limbă şi literatură română 

• Tipul calificării   Specialist în limbi şi literaturi moderne 

•Diploma sau certificatul obţinute  Licenţă 

 

 



 

• Perioada (de la – până la)  1960 –  1972 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei prin 

care s-a realizat formarea 

profesională 

  Liceul nr 2, Scoala Generala nr. 5, Scoala Generala nr.3, Onesti, judeţul  Bacau 

• Domeniul studiat   Şcoala primară, gimnazială şi liceală 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 
 examen de absolvire, diplomă de bacalaureat 

   

 

 

 

STAGII DE PERFECŢIONARE 

 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

 

• Perioada (de la-până la) 

 

 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

 

 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

 

 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

 -2011 Suceava AUF Les TICE dans l’enseignement supérieur, octombrie  

-2008: Seminar international „Formation initiale des professeurs de français en 

Roumanie : états des lieux et perspectives”, Iasi,  

ARPF, AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)  

 

 

Iunie -2008: Curs de formare profesionala (initiere in utilizarea  si aplicarea  

programului éducational AEL, initiere in utilizarea mijloacelor TIC de predare-

invatare) 

Ministerul Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 

 

 

-ianuarie-aprilie 2006: Curs de initiere in utilizarea calculatorului Permis European 

de Conducer a calcatorului ECDL 

Ministerul Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 

 

 

 

7-18 iulie -2005 Curs al Scolii Internationale de vara pe  tema „Educatie prin 

teatru” 

la Chaire UNESCO de l’Institut International de théâtre, Sinaia 

 

 

19-30 iulie 2004,  

Le jeu théâtral dans l’enseignement du français, CAVILAM, et Universiteté 

Clermont Ferrand, Vichy  

 

 

 

iulie 1991 

Service Culturel français, - România 

Cursuri de perfecţionare (Formation des professeurs de français : Culture et 

civilisation françaises) 
 

 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi a 

carierei dar nu în mod obligatoriu 

validate prin certificate şi diplome 



oficiale. 

 

LIMBA MATERNĂ  Româna 

 
     

   

  FRANCEZA                                     ENGLEZA 

• Citit  C2                                                 B2 

• Scris  C2                                                 B1 

• Exprimare orală  C2                                                 A2   

 

APTITUDINI  ŞI 

COMPETENŢE  SOCIALE 
 

 • calităţi empatice si capacitate de comunicare, de interrelaţionare, dobândite prin 

educaţia academică (training-uri, conferinţe) şi prin experienţă profesională 

 

• abilităţi de lucru în echipă dobândite prin experienţă profesională  

• abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în medii multiculturale si de 

plurilingvism 

• disponibilitate de a lucra cu tineri si copii provenind din medii defavorizate si 

aparţinînd  etniilor minoritare  

• capacitate de utilizare a jocului teatral în scopuri didactice sau de stimulare a 

sociabilităţii copiilor   

 

   

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

  abilităţi manageriale în domeniul cultural 

 

 abilitati manageriale in domeniul organizarii conferintelor, festivalurilor, 

scolilor de vara, seminariilor internationale 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 
 

  

 sisteme de operare:  Windows 98,  XP 

 prelucrare text:  Microsoft Office, AEL 

 diploma ECDL 

 
 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE ARTISTICE 

 • abilităţi literare, dobândite prin educaţia universitară 

• abilitati in domeniul teatrului, muzicii, regiei de teatru si al spectacolului dobandite in 

urma stagiilor de formare si prin experienta artistica  

 

 

 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 
  adaptabilitate rapidă la situatii neasteptate, la nou 

 capacitate de învăţare din experienta colegilor, a formatorilor sau prin studiu 

individual 

 inventivitate, creativitate, stimulate de participarea la conferinte, festivaluri 

internationale 

 abilitati privind regia de teatru si coordonarea atelierelor de teatru, arta 

spectacolului 

 

 

 

 

 

 

NFORMAŢII SUPLIMENTARE   - 2014 responsabil pedagogoic: stagiu efectuat de Cynthia Cravo, Universitatea 

Poitiers,  

 

- 2013 responsabil pedagogoic stagiu efectuat de Aurélie Hillairet, Universitatea 

ALTE LIMBI 

 



Poitiers,  

Coordonator al activitatilor Théâtre multilingue si MultilingualGuide in cadrul 

proiectului international Kaleco (universitati partenere: Pavia, Italia; Besançon, Franta; 

Paris 8; Uppsala, Suedia; Sevilla, Spania; Talin, Estonia; Brighton, Anglia; 

Hildesheim, Germania), 2009-2010 

- Uppsala, Suedia (24-26 septembrie 2009): Romanian education system for minorities 

- Paris, Franţa (28-30 ianuarie 2010): Le Guide multilingue –un exemple de pédagogie 

actionnelle 

- Hildesheim, Germania (30mai-2 iunie 2010): Le concept de multilinguisme comme 

objectif de l’enseignement/apprentissage dans l’école roumaine (méthodes et 

pratiques) 

- Besançon, Franta (30 septembire-2 octombrie) : La charte du multilinguisme à 

l’heure de la globalisation 

- Pavia, Italia (14-17 octombrie 2010): Le multilinguisme vu dans une perspective 

actionnelle in cadrul Festival des langues et des langages 

-Responsabil lingvistic in proiectul international PLALE (Playing for learning/Jouer 

pour apprendre) 2013-2015 coordonat de Unitre Pavia (Italia) 

-Coordonator în proiectul internaţional: Du théâtre francophone à l’Europe, Oneşti-

Bacău, ediţia I,  31 octombrie-6 noiembrie 2005 

                         -ediţia a II a, 23-29 octombrie 2007 

                          -ediţia a III a, octombrie 2008 

                          --ediţia a IV a, 14-24 octombrie 2009 

                          - ediţia a V a, 11-17 noiembrie 2010 

                          - editia a Via , martie 2011 

                           - editia a VIIa martie-aprilie 2012 

                            - editia a VIIIa aprilie 2013  

                            -editia a X mai 2016 

-Coordonator al întîlnirilor teatrale francofone: Les folies théâtrales, Bacău, 29 

noiembrie 2003 

-Coordonator: trupele de teatru francofon: Pourquoi pas? (Colegiul National „D. 

Cantemir”, Onesti) , De quoi s’agit-il? (Facultatea de Litere, Universitatea Bacău) care 

au prezentat spectacole cu ocazia Zilelor Francofoniei 1998-20013; Premii:  

- Reprezentaţii internaţionale: 1998 Eysines (Franţa), piesa Les Partitions frauduleuses 

de Matei Vişniec, 2002 Bordeaux Festival  Théâtre en herbe cu Paparazzi de Vişniec, 

2005 Rencontres théâtrales Eysines, Festival dei lingue et dei linguagi, Pavia Italia, 14-

18 octombrie 2010, Festival de teatru Arras, martie 2011  

- Organizator al turneelor în România (Oneşti, Bacău, Sibiu, Tg.Mureş, Iaşi, Bucureşti) 

ale trupelor: Cabaret ambulant (Bordeaux) 2002, Compagnie des Minuits (Paris), 

2003; Zèbre théâtre din Vichy:2005, 2007 la Bacau si Onesti 

- Organizator al cursurilor Şcolii francofone de vară Ecole Francophone d’été  Oneşti 

2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2004, 2001, 1999, 1998, 1997. 

- Membru în colectivul de organizare a conferinţei internaţionale a Facultǎţtii de Litere:  

I :« Signes  Particuliers. Paradigmes  de L’identité  dans  le  Management  des  

Représentations  Sociales », 25-28 octombrie 2007 ; a IIa editie 21-23 noiembrie 2008, 

a IIIa editie octombrie 2009.. 

- Mobilitate ERASMUS : Universitatea din Limoges 19-29 aprilie 2008, Nantes 2011, 

Poitiers 2012, Liège 2013, 2014 

-Profesor invitat Universitatea Bordeaux 3, martie-aprilie 2009 ; martie-aprilie 2010  

Coordonator : Seminar de filosofie practica in colaborare cu Oscar Brenifier de la 

Institut de pratiques philosophiques Paris, octombrie 2009 

DISTINCŢII: 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques conferit de primul ministru al Franţei 

prin decretul din data de 10 octombrie 2003 pentru servicii aduse culturii franceze 

Diploma de excelenţă acordată de Primul ministru “pentru palmaresul realizat în 

domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută în galeria de olimpici ai şcolii 

româneşti”, 2008 

 

Membru în asociaţii 

Membru titular:  Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques ,2004 

Preşedinte: Liga de Cooperare Culturală şi Ştiinţifică Romania-Franţa, filiala Oneşti, 



1991 

Secretar asociatia FORUM, Onesti, 2008 

Membru fondator: Asociaţia Oneşti-Europa 

Membru titular: Fundaţia Naţională „G.Călinescu”, Oneşti 

Membru ARDUF (Association Roumaine des Départements universitaires de Francais) 

2007 

Membru fondator ABDEF (Asociatia Bacǎuanǎ pentru dezvoltarea francezei) 2008 

Membru ARIC (Association pour la recherche interculturelle) 2008 

Membru al PGV (Réseau du Groupe des Pays de Visegrad) 2011 

Membru al Association Jean Tardieu 2009 

Membru al Association CIEF 2011 
 

Data completării:  

15.01.2017 


