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CADRE DIDACTICE   
CU RESPONSABILITĂȚI DE PREDARE ȘI SEMINARIZARE 

 
Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

1. 
ROMEDEA ADRIANA-
GERTRUDA 

Prof. univ. dr. 

 
Limba franceză contemporană (Fonetică și fonologie) 
Limba franceză contemporană (Lexicologie) 
Corespondență oficială (limba franceză) 
Curs practic limba franceză – traduceri consecutive 
Curs practic limba franceză – traduceri I 
Comunicare în afaceri 
 

LLS 

2. SPIRIDON VASILE Prof. univ. dr. 

 
Literatura română (Perioada postbelică: proza) 
Literatura română (Perioada postbelică: poezie, critică literară, dramaturgie) 
Literatura română (Literatura interbelică: proză și critică literară) 
Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti 
 

LLRȘC 

3. BONTA ELENA Conf. univ. dr. 

 
Curs practic limba engleză - structuri gramaticale I,III 
Curs practic limba engleză - comunicare orală şi scrisă I, II 
Limba engleză contemporană (Lexicologie) 
Comunicare interpersonală 
Curs practic limba engleză - comunicare orală şi scrisă III,IV 
Comunicare în afaceri - Limba străină 
 

LLS 

4. CÎRTIȚÃ-BUZOIANU CRISTINA Conf. univ. dr. 
 
Comunicare şi schimbare socială LLRȘC 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

Presa şi actualitatea 
Filosofia comunicării 
Etică şi deontologie profesională 
Fundamente ale ştiinţelor sociale 
 

5. GRECU VERONICA-LOREDANA Conf. univ. dr. 

 
Literatura franceză (Literatura Evului Mediu şi a Renaşterii) 
Literatura franceză (Clasicismul şi Iluminismul) 
Istoria limbii franceze 
Literatura franceză (Evoluţia curentelor literare) 
Introducere în interpretariat 
Teoria şi practica traducerii 
Franceza tehnică 
 

LLS 

6. MASTACAN SIMINA Conf. univ. dr. 

 
Teoria și practica traducerii (limba franceză) 
Limba franceză contemporană (Sintaxa frazei) 
Limba franceză contemporană  (Sintaxa propoziției și fraza modalizată) 
Introducere în terminologie (limba franceză) 
Curs practic limba franceză - structuri gramaticale I, III, IV 
Curs practic limba franceză - comunicare orală şi scrisă I, IV 
Curs practic limba franceză - traduceri II 
 

LLS 

7. MUNTEANU EMILIA Conf. univ. dr. 

 
Literatura franceză (Evoluția curentelor literare) 
Literatura franceză (Secolul XIX) 
Semiotica teatrului francofon 
Introducere în stilistica limbii franceze 
Curs practic limba franceză - traduceri simultane 
 

LLS 

8. POPA IOAN-LUCIAN Conf. univ. dr. 

 
Limba engleză contemporană (timp, temporalitate; mod, modalitate) 
Teoria şi practica traducerii (limba engleză) I, II 
Limba engleză contemporană (Fonetică şi fonologie) 
Introducere în interpretariat (limba engleză) 
Introducere în terminologie (limba engleză) 
 

LLS 

9. 
AMÃLANCEI BRÎNDUȘA-
MARIANA 

Lector univ. dr. 
 
Relaţii publice sectoriale 

LLRȘC 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

Relaţii publice online 
Instituţiile Uniunii Europene 
Discurs  mediatic în franceză 
Tehnici de redactare în limba franceză 
Limba franceză 
Tehnici de argumentare 
Pragmatica discursului publicitar 
Comunicare gestuală 
 

10. BÃLÃIȚÃ RALUCA Lector univ. dr. 

 
Limba franceză contemporană.(Morfosintaxa: grupul nominal  
Limba franceză contemporană. (Morfosintaxa: grupul verbal) 
Curs practic limba franceză - structuri gramaticale I, II 
Curs practic limba franceză - comunicare orală şi scrisă II, III 
Tehnici de redactare în limba franceză I, II 
 

LLS 

11. CIOBANU ELENA Lector univ. dr. 

 
Literatura engleză (perioada Victoriană) 
Curs practic limba engleză - structuri gramaticale  III  
Curs practic limba engleză - structuri gramaticale  IV 
Curs practic limba engleză - traduceri I 
Curs practic limba engleză - traduceri II 
Curs practic limba engleză - analiză de text  I 
Curs practic limba engleză - analiză de text II 
Curs practic limba engleză - comunicare orală şi scrisă  IV 
Tehnici de redactare  în limba engleză I 
Literatura engleză  (Literatura veche, literatura Renaşterii şi perioada  
Barocă) 
Limba străină 
Comunicare în afaceri - Limba străină 
Literatura engleză (Poetică și poezie modernă și contemporană) 
Naratologie 
Literatura americană 
Istoria limbii engleze 
 

LLS 

12. CULEA  MIHAELA Lector univ. dr. 

 
Istoria culturii şi civilizaţiei engleze 
Literatura engleză (Iluminism şi Romantism) 
Curs practic limba engleză - traduceri simultane  

LLS 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

Curs practic limba engleză - traduceri consecutive 
Comunicare în afaceri - Limba străină 
Literatură engleză  (Modernitate) 
 

13. DRUGÃ  LUMINIȚA Lector univ. dr. 

 
Tehnici de redactare 
Introducere în filologia comparată 
Istoria limbii române 
Limba română contemporană (Morfologie) 
Limba română literară 

LLRȘC 

14. GALIȚA RALUCA Lector univ. dr. 

 
Discurs mediatic în engleză 
Tehnici de redactare în limba engleză 
Mediere și negociere 
Limba engleză contemporană (Morfologie) 
Limba engleză 
Retorica 
 

LLRȘC 

15. HRIBAN MIHAELA Lector univ. dr. 

 
Limba română contemporană (Lexicologie) 
Curs practic de limba română 
Didactica activităților de educare a limbajului 
Lingvistică generală 
Limbă română contemporană (Fonetică și dialectologie) 
 

LLRȘC 

16. JICU ADRIAN-GELU Lector univ. dr. 

 
Literatura română (Literatura veche și premodernă) 
Literatura română (Marii clasici) 
Structuri narative în romanul românesc 
Literatură română (Perioada postbelică: proza) 
 

LLRȘC 

17. MORÃRAȘU NADIA-NICOLETA Lector univ. dr. 

 
Limba engleză contemporană (Sintaxa frazei) 
Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziţiei) 
Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziţiei) 
Corespondenţa oficială (limba engleză) 
Teoria şi practica traducerii 
 

LLS 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

18. PÃTRUȚ MONICA-PAULINA Lector univ. dr. 

 
Campanii  CSR 
Sociologia opiniei publice 
Politologie 
Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării 
Redactarea materialelor de relații publice 
Metode de cercetare în relaţii publice 
Comunicare politică 
Marketing politic 
 

LLRȘC 

19. PETROVICI MIHAELA-AMALIA Lector univ. Dr. 

 
Introducere în relaţii publice 
Comunicare organizaţională 
Gestionarea crizei 
Strategii de relaţii publice 
Organizarea de evenimente de relații publice 
 

LLRȘC 

20. POPA CARMEN-NICOLETA Lector univ. dr. 

 
Curs practic de limba română 
Antropologie culturală 
Literatura română (Poezie și dramaturgie interbelică) 
Literatură comparată 
Elemente de analiză a discursului 
Istoria mentalităților 
  

LLRȘC 

21. POPA ELENA-VIOLETA  Lector univ. dr. 

 
Etnologie si folclor 
Teoria literaturii 
Literatura română (Literatura interbelică: proză și critică literară) 
Literatură română (Perioada postbelică: poezie, critică literară, dramaturgie) 
Estetica 
Literatura română și literatura pentru copii 
 

LLRȘC 

22. SAVIN PETRONELA Lector univ. dr. 

 
Limba romană contemporană (Teoria şi practica analizei gramaticale) 
Limba romană contemporană (Sintaxa) 
Didactica lb. și lit. române pentru învățământul primar 
Introducere în stilistică 

LLRȘC 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

23. STRUNGARIU MARICELA Lector univ. dr. 

 
Literatura franceză (1900 – 1950)   
Literatura franceză (Perioada contemporană) 
Istoria culturii și civilizației franceze 
Curs practic limba franceză - analiză de text I 
Curs practic limba franceză - analiză de text II 
Curs practic limba franceză - comunicare orală şi scrisă II 
Curs practic limba franceză - comunicare orală şi scrisă IV 
 

LLS 

24. SUCIU ANDREIA-IRINA Lector univ. dr. 

 
Literatura engleză  (Romanul şi drama postmodernă) 
Literatura engleză  (Romanul şi drama postmodernă) 
Literatura engleză (Modernitate) 
Engleza tehnică 
Introducere în limbaje specializate (juridic-administrativ) 
Introducere în stilistica limbii engleze 
Limba engleză  
Limba străină 
 

LLS 

25. TÎRNÃUCEANU MARIANA Lector univ. dr. 

 
Text şi imagine 
Tehnici de redactare II 
Curs practic limba engleză - comunicare orală şi scrisă  III 
Limba străină  
Limba engleză 

LLS 

26. FLORIA FLORINELA-GIANINA Asistent  univ. dr. 

 
Limba franceză 
Franceza tehnică 
Introducere în sistemul mass-media 
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului 
Tehnici de colectare a informațiilor 
Redactarea de materiale de relații publice 
Tehnici de redactare în limba franceză 
Presa şi actualitatea 
Tehnici de redactare 
Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării 
Fundamente ale ştiinţelor sociale 
Introducere în științele comunicării 
Semiotică 

LLRȘC 



Nr. 
crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 

Comunicarea cu presa 
Comunicarea interculturală și discursul alterității 
Semiotică aplicată: comunicare vizuală 
 

27. 
BALINISTEANU CATALINA-
DUMITRITA 

Asistent univ. dr. 

 
Literatura engleză (perioada Victoriană) 
Curs practic limba engleză - structuri gramaticale  III 
Curs practic limba engleză - structuri gramaticale IV 
Limba străină 
Limba străină (Limba germană) 
 

LLS 

28. HORUBEȚ MIRCEA Asistent univ. dr. 

 
Teoria şi practica traducerii 
Limba engleză contemporană (Sintaxa frazei) 
Limba străină 
Engleza tehnică 
 

LLS 

29. TELIBAȘA GABRIELA Asistent univ. dr. 

 
Engleza tehnică 
Limba străină 
Comunicare în afaceri - limba străină 
Limba engleză  
Corespondenţă oficială (limba engleză) 

LLS 

 

 
Notă: 
LLS – Departamentul de Limbi și literaturi străine 
LLRȘC – Departamentul de Limba și literatura română și științe ale comunicării 
 
 
 


