
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BONTA ELENA 

Adresă(e) Spiru Haret nr. 8 Bacau 

Telefon(oane) 0745654940   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) bonta.elena@ub.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  

Sex F 

Perioada 15-02.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

Profesor universitar doctor 
Activităţi de predare de cursuri şi seminare în această perioadă 
Program de licență  

 Tehnici de redactare în limba engleză 

 Comunicare verbală în organizații 
Program de  masterat 

 Pragmatica discursului conversatíonal 

 Practici discursive. Interacţiuni verbale 

 Comunicare autoreferenţíală 

 Comunicare şi structuri interacţionale 
Alte activităţi: cercetare ştiinţifică, organizare de conferinţe, participare la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, perfecţionare cadre didactice din învăţământul preuniversitar, activitate editorială, activităţi cu 
studenţii 
Responsabilităţi principale 

 Director programul de masterat- Limba engleză. Practici de comunicare  

 membru al Senatului Universităţii  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii /sectorul de activitate                                           
 
Perioada 
Funcţia /postul ocupat 

Universitatea "Vasile Alecsandri din Bacău", Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău; Facultatea de Litere, Strada 
Spiru Haret nr.8, Bacău 
Universitar 
21.02.2005 – 15.02.2016 
Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale 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)  

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

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/sectorul de activitate Universitar 

Perioada 1997-2005 

Funcţia/ postul ocupat Lector universitar 



Activităţi şi responsabilităţi principale 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  

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/sectorul de activitate Universitar 

Perioada 1987-1997 

Funcţia/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/sectorul de activitate Preuniversitar 

Perioada 1979-1987 

Funcţia/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 / sectorul de activitate Preuniversitar 

Perioada 1978-1979 

Funcţia/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/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 

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 

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 creativ manifestat în activităţi în cadrul grupului de cercetare Cultural Spaces şi în  
coordonarea activităților cu studenții 

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 

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


Informaţii suplimentare Autor de cărți (7), capitole în cărți (în țară și străinătate – 9), articole (peste 70), cursuri universitare cu 
ISBN 
Participant cu lucrări la peste 60 de conferințe naționale și internaționale 
Membru asociații stiintifice/profesionale 

- membru ESSE (The European Society for the Study of English)- (din 2006) 
- membru  ARIC (Association pour la recherche interculturelle), Geneva – (2008- 2011) 
- membru  RSEAS (Societatea Română de Studii Anglo-Americane) – (din 2006) 
- Membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Semiotice (AROSS) (2007) 
- membru ACA (The American Communication Association) – (2007- 2010) 
- membru fondator Fundaţia “Ştefan Lupaşcu” Iaşi- (2004) 

Membru / coordonator centre de cercetare, grupuri de cercetare/membru comitet științific 

  membru  al Centrului Interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane (INTERSTUD), 
Facultatea de Litere, Universitatea « Vasile Alecsandri » din  Bacău 

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

 membru al Grupului de cercetare şi producţie lexicografică, Facultatea de Litere, Universitatea 
« Vasile Alecsandri » , Bacău (2008-2010) 

 membru în consiliul științific al revistei (cotată BDI) Journal of Education in Black Sea Region 
(Georgia) 

 membru în consiliul științific al revistei Interstudia, ISSN 2065-3204, cotată în baze de date 
internaţionale: WRIH +, EBSCO, CEOOL, Index Copernicus, Fabula, SCIPIO, KVK, MIAR, The 
Linguist List 

 Membru / director de proiecte, granturi 

 2018-2020 Formator în proiectul internațional Identifying and Reconstructing Individual Language Stories, 
ERASMUS+  ID 2017-1-IT02-KA201-036701 (Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău) 

 director pt. Romania al  Proiectului PLURILINGUALISM- LANGUAGE AUTOBIOGRAPHIES (Pluri-
la) - GRU-12-P-LP-66-BC-FR, proiect finanţat de Comisia Europeană.- 2012-2014  

 membru în proiectul KALECO  („Kaléidoscope: langues en couleurs ») - 143452-2008-IT-KA2-
KA2MP, proiect finanţat de Comisia Europeană -  2008-2010  

 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 (evaluarea cantitativă şi calitativă a seriei de manuale Pathway to English) 

 membru in comisia internă 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; (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) 

 formator în proiectul TEACHING TOLERANCE THROUGH ENGLISH, proiect iniţiat de Casa 
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti,  2008  

 membru în Proiect cu Primăria Bacău: „Noi în dialog cu Europa”, 2007 

 membru în Proiect cu Primăria Bacău : „Identitate culturală. Perspective semiotice”,  2006 
Activitatea editorială 

- editor - revista Interstudia, ISSN 2065-3204, cotată în baze de date internaţionale: WRIH +, 
EBSCO, CEOOL, Index Copernicus, Fabula, SCIPIO, KVK, MIAR, The Linguist List 

- co-editor pentru reviste științifice și volume cu ISBN     

- 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) 

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

- referent ştiinţific pentru 6 cărţi (cu ISBN) 
Organizator/co-organizator de conferinţe internationale 
Key-note speaker la conferințe internaționale 

 
Persoane contact/referinţe  

1. Christian Pierre LERAT Profesor emerit de studii americane, Universitatea Michel de 
Montaigne, Bordeaux 3, Franța; fost Vice Cancelar al Universității; fost Consilier în Ministerului 
francez al Educației  
2. Ahmet BESE Profesor universitar doctor, Departamentul de Limbă și Literatură engleză, 
Universitatea Ataturk, Erzurum, Turcia  



3. Eleonora SALVADORI Director CEM; profesor universitar doctor, Universitatea din Pavia, Italia; 
Cavaler al Ordinului Palmes Académiques oferit de Ministerul Francez al Educației Naționale 
 
 
 
       

15. ianuarie.2023 


