
     
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE 
 

Plan de cercetare  
2016 

 
. CENTRUL DE CERCETARE INTERSTUD / Grupul de cercetare  Espaces de la fiction  
 
Tema de cercetare colectivă 
  
 
Domeniul:  socio-umaniste 
 

Nr. 
crt. Denumirea temei Responsabil 

tema Colectiv1 Tip de 
finantare2 

Valoa
rea 

finant
arii 3 
(lei) 

Obiective4 

1. Espaces fictionnels: 
Rêve - mirage - 
métamorphose 

Membrii 
grupului 

Grupul de 
cercetare 
Espaces de la 
fiction 
(Interstud) 

Autofinanţare 
Posibil grant 
din proiect de 

cercetare 

5000 
lei 

Propuneri de proiecte 1 
Articole prezentate la conferinţe nationale/internaţionale 8 
Articole publicate în reviste BDI 6 
Cărţi publicate 1 
Traduceri 1 
Prefete, postfete/recenzii 2 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI NA ȚIONALE 

ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

Facultatea de Litere 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 



Capitole de carte 1 
Articole publicate în vol. Manif. Ştiinţifice internaţionale 3 
Organizare de manifestari stiintifice 1 
Elaborare note de curs 1 
Editori/co-editori/redactori publicatii stiintifice 5 

 
 
 
Activit ăţi lunare 

Nr. 
crt. Denumirea temei Responsabil 

tema Colectiv1 Tip de 
finantare2 

Valoa
rea 

finant
arii 3 
(lei) 

Obiective4 

1. Raport asupra 
acrivităţii din 2015 
 
 

Simina 
Mastacan 
 
 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei  - Stabilirea planului de cercetare; 
 - Pregătirea colocviului internaţional (octombrie)  
- pregătirea publicării actelor colocviului din 2015 şi a 
revistei Interstudia nr. 19 
 - Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 
 

2. L’implicite culturel - 
problèmes 
d’argumentation et de 
traduction 

Simina 
Mastacan 
 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei - Masă rotundă; prezentarea cărţii Reflexions sur le traduire 
(S. Mastacan, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2015)  
- Pregătirea colocviului internaţional, a festivalului de teatru 
şi a  Zilelor francofoniei (martie) 
- pregătirea publicării actelor colocviului din 2015 şi a 
revistei (Interstudia nr. 19) 
- Dezbaterea materialelor propuse pentru publicare 

3. Journée de la 
francophonie. Débat: 
Le français et la 
diversité linguistique 
et culturelle 
 
 

Emilia 
Munteanu 
Otilia Cocuţ 
Oana Anghel 
Cristina Lazăr 
Lectori francezi: 
Elodie Peurou şi 
Kévin Raynaud 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 1000 
lei 

- Pregătirea/desfăşurarea Zilelor francofoniei. (concurs de 
afişe, eseuri, traduceri, reprezentaţii de teatru) 
- proiecte în echipă 
- publicarea nr. 19 Interstudia 
- Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 
- Pregătirea tematicii şi a comunicărilor în limba franceză 
pentru sesiunea de comunicări a studenţilor Modele pentru un 
dialog continuu (mai 2016) 

4. Les signes du Emilia Grupul Espace(s) Autofinanţare 500 lei - masă rotundă - dezbatere pe marginea temei propuse 



système signifiant 
du théâtre 
francophone  

Munteanu 
 

de la fiction - Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 
- reprezentaţie a trupei de teatru francofon „De quoi s’agit-
il?” 

5.  Les interactions 
verbales 
 

Raluca Bălăiţă Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei - dezbatere pe marginea temei propuse 
- pregătirea publicării actelor colocviului din 2015 
- Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 
- participare la organizarea sesiunii de comunicări a 
studenţilor Modele pentru un dialog continuu 

6.  Histoire et théorie 
de la lecture 

Maricela 
Strungariu 
 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei – dezbatere pe marginea temei propuse 
prezentarea cărţii Parler de soi-même: textes set analyses 
(Bacau, Alma Mater, 2014) 
-  Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 

7. D'Orient en 
Occident: matière, 
mirage, héritage 

Veronica-
Loredana Grecu 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei  – dezbatere pe marginea temei propuse 
 

8. Comparatisme et 
fiction interculturelle 

Nicoleta Popa 
 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei - dezbatere pe marginea temei propuse 
- Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 

9. Tehnici discursive in 
textul literar 

Elena Ciobanu Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 500 lei - dezbatere pe marginea temei propuse 
- Dezbaterea cărţilor şi cursurilor propuse pentru publicare 

10. Colocviul internaţional 
al grupului (12-ème 
édition, 2016) 

Membrii 
grupului 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 
Posibil 
contract 
ABDEF 
şi/sau AUF 

5000 
lei 

- Desfăşurarea colocviului internaţional  
 
 

11. Les actes de 
discours: une 
perspective 
sémiotique  

Adriana-
Gertruda 
Romedea 

Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare 1000 
lei 

- dezbatere pe marginea temei propuse 
- editarea numerelor pe 2016 ale revistei studentilor 
francofoni « Reste à voir » 
 - publicarea cărţilor şi a cursurilor 
 

12. Construcții ale 
identității / 
alterității în spaţiul 
public 

Florinela Floria Grupul Espace(s) 
de la fiction 

Autofinanţare  - dezbatere pe marginea temei propuse 
- finalizarea obiectivelor 
 

 
 
 
 



 
Produse ale cercetarii planificate în 2016 

 
 
 

Obiectiv Propuneri 2016 
Articole publicate în reviste cotate ISI - 

Propuneri de proiecte 1 

Proiecte cistigate prin competitie/in derulare - 

Articole prezentate la conferinţe nationale/internaţionale 8 

Articole publicate în reviste BDI 6 

Cărţi publicate 1 

Traduceri 1 

Prefete, postfete/recenzii 2 

Capitole de carte 1 

Articole publicate în vol. Manif. Ştiinţifice internaţionale 3 

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţii ISI - 

Organizare de manifestari stiintifice 1 

Elaborare note de curs 1 

Editori/co-editori/redactori publicatii stiintifice 5 

 
 
 

 
Produse ale cercetarii planificate în 2015 

 

Obiectiv Propuneri 2015 
Articole publicate în reviste cotate ISI - 

Propuneri de proiecte 1 

Proiecte cistigate prin competitie/in derulare - 

Articole prezentate la conferinţe nationale/internaţionale 7 

Articole publicate în reviste BDI 5 

Cărţi publicate - 

Traduceri 1 



Prefete, postfete/recenzii 2 

Capitole de carte 1 

Articole publicate în vol. Manif. Ştiinţifice internaţionale 2 

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţii ISI - 

Organizare de manifestari stiintifice 1 

Elaborare note de curs 1 

Editori/co-editori/redactori publicatii stiintifice 5 
 
 
 

 
 

             Intocmit,  
Conf.dr. Simina Mastacan 

 
Prezentat şi apobat în şedinţa grupului de cercetare Espaces de la fiction, 13.01.2016 
 


