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PLAN DE CERCETARE PENTRU ANUL 2022 

FACULTATEA DE LITERE 

 
Centrul de cercetare INTERSTUD (Centrul interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane) 

Centrul de cercetare CETAL (Centrul de explorări textuale ṣi acṭiune prin limbaj) 

 

Domenii prioritare de cercetare: 

 

1. Agro-alimentar 

2. Digital, industrie și spațiu 

3. Climă, energie și mobilitate   

4. Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu 

5. TIC 

6. Sănătate 

7. Textile 

8. Turism  

9. Alte domenii de cercetare 
 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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Activităţi propuse 
 

Domeniul: Alte domenii de cercetare: Ştiinţe umaniste şi arte  

Nr. 

crt. 
Denumirea temei 

Responsab

il temă 
Colectiv1 Tip de 

finanţare2 

Valoarea 

finanţării
3 (lei) 

Obiective4 

1. Moduri de 

rezistență 

culturală și 

socială 

Andreia-

Irina Suciu 
Centrul de 

cercetare CETAL  

 

Vasile Spiridon 

Luminiţa Drugă 

Nadia-Nicoleta 

Morăraşu 

Mihaela Culea 

Mihaela Hriban   

Monica Pătruţ 

Andreia-Irina Suciu 

autofinanţare 

 
500 1 – articol ştiinţific în reviste, volume indexate/cotate ISI 

8 – articole prezentate la conferinţe naţionale/internaţionale 

7 – articole publicate în reviste BDI 

1 – propunere proiect 

1 – articol publicat în volumele unor manifestǎri ştiinţifice 

internaţionale sau reviste internaţionale de specialitate 

2 – cărţi publicate 

4 – prefeţe, postfeţe/ recenzii 

8 – articole publicate în reviste neindexate 

2 –  capitole de carte 

2 – note de curs publicate   

1 – editări/co-editări/redactări publicaţii ştiinţifice (editarea şi 

publicarea nr. 27 Cultural Perspectives; indexarea în baze de 

date internaţionale) 

 

Pregătirea/desfăşurarea Zilelor anglofoniei (concurs de lucrări, 

eseuri, traduceri, proiecte în echipă) 

Pregătirea tematicii şi a comunicărilor în limba engleză pentru 

sesiunea de comunicări a studenţilor Modele pentru un dialog 

continuu 
2.  Représentations 

discursives et 

culturelles 

actuelles en 

francophonie 

Simina 

Mastacan 

 

Grupul de cercetare 

Espaces de la fiction 
(Centrul de 

cercetare 

Interstud) 

 

Adriana-Gertruda 

Romedea 

autofinanţare 

 
500  7 – articole/comunicări științifice prezentate la conferințe 

internaționale  

6 – articole publicate în reviste BDI 

2 – articole publicate în volumele unor manifestǎri ştiinţifice 

internaţionale sau reviste internaţionale de specialitate 

1 – pregătirea/desfăşurarea unei mese rotunde/colocviu cu tema 

Polyhonies théâtrale, théâtralité du discours. In honorem 

Emilia Munteanu 

1 – editare/coeditare reviste (redactarea/publicarea nr. 32 
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Simina Mastacan 

Veronica Balan 

Maricela Strungariu 

Raluca Bălăiţă 

Elena Ciobanu 

Nicoleta Popa 

Florinela Floria 

 

Interstudia; indexarea în bazele de date internaţionale) 

 

Pregătirea/desfăşurarea Zilelor francofoniei (concurs de afişe, 

eseuri, traduceri, proiecte în echipă) 

Pregătirea tematicii şi a comunicărilor în limba franceză pentru 

sesiunea de comunicări a studenţilor Modele pentru un dialog 

continuu 

Alte activităţi ştiinţifice (workshop-uri, dialoguri academice, 

activități realizate în colaborare cu mediul preuniversitar, 

întâlniri lunare ale membrilor grupului pentru dezbaterea 

temelor planificate, invitarea unor personalităţi de prestigiu 

pentru susţinerea unor dezbateri; expoziţie; lansare de carte). 
3. Literary and 

Language 

Autobiographies 

 

Elena 

Bonta 

Grupul de cercetare 

Cultural Spaces 
(Centrul de 

cercetare 

Interstud) 

 

Elena Bonta 

Gabriela Andrioai   

Cătălina 

Bălinişteanu- Furdu  

Elena Ciobanu 

Mariana 

Tîrnăuceanu 

autofinanțare 500 5 – articole publicate în reviste BDI  

1 – articol publicat în volumele unor manifestǎri ştiinţifice 

internaţionale sau reviste internaţionale de specialitate 

5 –  capitole de carte 

1 –  note de curs 

1 – editare/co-editare/redactare de publicaţie ştiinţifică 

(editarea/publicarea nr. 33 Interstudia; indexarea în bazele de 

date internaţionale) 

 

Pregătirea/desfăşurarea Zilelor anglofoniei (concurs de lucrări, 

eseuri, traduceri, proiecte în echipă) 

Pregătirea tematicii şi a comunicărilor în limba engleză pentru 

sesiunea de comunicări a studenţilor Modele pentru un dialog 

continuu  

Dezbaterea lunară a temelor de cercetare   
4. Forme de 

comunicare și 

manifestarea lor 

cotidiană 

Cristina 

Cîrtiţă-

Buzoianu 

 

Grupul de cercetare 

GASIE (Centrul de 

cercetare 

Interstud) 

 

Brînduşa-Mariana 

Amălăncei  

Cristina Cîrtiţă-

autofinanțare 500 6 – articole publicate în reviste BDI 

6 – lucrări prezentate la conferinţe (inter)naţionale 

 

Alte activităţi ştiinţifice (workshop-uri, dialoguri academice, 

activități realizate în colaborare cu mediul preuniversitar, 

întâlniri lunare ale membrilor grupului pentru dezbaterea 

temelor planificate, invitarea unor personalităţi de prestigiu 

pentru susţinerea unor dezbateri; expoziţie; lansare de carte). 
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Buzoianu 

Raluca Galiţa 

Violeta Popa 

Viorel Robu 

Paul-Claudiu 

Cotîrleț 
5. Memorie şi 

patrimoniu 

cultural 

Nicoleta 

Popa 

Grupul de cercetare 

LOGOS (Centrul 

de cercetare 

Interstud) 

 

Nicoleta Popa 

Adrian Jicu 

Violeta Popa  

Petronela Savin  

Floria Florinela 

autofinanțare 500 1 – articol ştiinţific in reviste, volume indexate/cotate ISI 

2 – articole publicate în reviste BDI  

1 – proiect în derulare 

1 – articol publicat în volumele unor manifestǎri ştiinţifice 

internaţionale sau reviste internaţionale de specialitate 

 

2 – editare/coeditare reviste (redactarea/publicarea nr. 47, 48 

SCS; indexarea în bazele de date internaţionale) 

 

 

 

Domeniul: Alte domenii de cercetare: Ştiinţe umaniste şi arte 

Nr. 

crt. 
Denumirea temei 

Responsabil/

Director  
Colectiv1 Tip de finanţare2 

Valoarea 

finanţării3 

(lei) 

Obiective4 

1. Proiectul „101034457 – EUROPE 

DIRECT Bacău” 

Program al Direcției Generale Comunicare 

a Comisiei Europene 

AC2018-2020/04 din 30.01.2018 (Ref. 

Ares(2018)754315 – 08.02.2018 

Morăraşu 

Nadia-

Nicoleta 

Drugă Luminița, 

Amălăncei Brînduşa-

Mariana, 

Buzoianu-Cîrtiţă Cristina  

Galiţa Raluca 

 

COMM/BUC/ED/20

18-2020 
236052 lei  

1 proiect internaţional 

câştigat prin competiţie (în 

derulare) - activităţi specifice 
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Centralizator  

Nr. 

crt. 

Obiectiv Propuneri 

2022 

1.  Articole/recenzii publicate în reviste/proceedings cotate ISI 2 

2.  Proiecte naţionale sau internaţionale câştigate sau în desfăşurare 2 

3.  Propuneri de proiecte 1 

4.  Articole prezentate la conferinţe internaţionale/ nationale/ congrese 21 

5.  Articole publicate în reviste BDI 26 

6.  Articole publicate în volumele unor manifestǎri ştiinţifice internaţionale sau reviste internaţionale de 

specialitate 
5 

7.  Articole publicate în reviste neindexate 8 

8.  Prefeţe, postfeţe, recenzii 4 

9.  Capitole de carte 7 

10.  Cărţi publicate 2 

11.  Note de curs 3 

12.  Organizare de manifestări ştiinţifice (colocviu) 1 

13.  Editare numere de reviste ştiinţifice 5 
Observaţii: 

- Introduceţi câte domenii sunt necesare; 

- Fişele trebuiesc transmise la ICDICTT până pe 10 februarie, în fiecare an. 

Note: 
1 –  Sunt trecuţi toţi membrii facultăţii care au o contribuţie la desfăşurarea temei respective (inclusiv tehnicieni, laboranţi, etc.) 
2 –  Se trece, după caz: grant CNCSIS, grant Academie, grant internaţional (Orizont Europa, FP7, AUF, ...), program PNCDI, finanţare privată (agenţi economici), autofinanţare. Se pot trece 

mai multe variante. 
3 –  în cazul autofinanţării se trece valoarea estimativă 
4 –  Se trec obiectivele urmărite pentru anul în curs: articole (număr, tip), participări la conferinţe, cărţi, rapoarte ştiinţifice, proiecte de finanţare, faze de contract, invenţii, teze de doctorat, etc. 

 

   DECAN, 

     

Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

Prodecan RMCSRNI, 

 
Conf. univ. dr. Mihaela Culea 

Prezentul Plan a fost discutat şi aprobat în Consiliul Facultăţii de Litere, în şedinţa din data de 19.01.2022 


