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E U R O P E A N
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAŢII PERSONALE

Nume şi prenume CMECIU DOINA

Adresă Str. Nufărului, bl.10, sc.B.ap.4, Bacău, România

Telefon 0740 543 765

Fax -

E-mail dcmeciu@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 20 decembrie 1949

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ (ÎNCEPÂND

CU CEA MAI RECENTĂ)

• Data (de la – până la) 2007 – 31.12. 2012
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, 8,

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

• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitar

• Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniul
literaturii, semioticii, discursului, stilisticii, studiilor culturale, participări la conferinţe
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, editor de revistă (Cultural Perspectives. Journal
for Literary and British Cultural Studies in Romania), coordonator Centrul Europe
Direct (proiect european), director ştiinţific al Centrului de cercetare CETAL (începând
cu 2009)

• Data (de la – până la) 24.02.2004 – 2007
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, 8,  Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Universitar

• Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în domeniul
literaturii, semioticii, discursului, stilisticii, studiilor culturale, participări la conferinţe
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, editor de revistă,  coordonarea activităţii Facultăţii
de Litere (în calitate de decan  până în anul 2008)

• Data (de la – până la) 24.02.1999 - 24.02.2004
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de Universitar
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activitate
• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cursuri universitare, participări la
manifestări ştiinţifice, activitate de cercetare, coordonarea activităţii în calitate de şefă
de catedră şi din 2002, în calitate de decan

• Data (de la – până la) 1.10.1990 -  24.02.1999
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Universitar

• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, lector universitar doctor
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Predare de cursuri şi seminarii de literatură, coordonarea activităţii în calitate de şefă
de catedră

• Data (de la – până la) 01.02.1993 – 30.06.1993
• Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Preuniversitar (post ocupat în regim de cumul)

• Funcţia sau postul ocupat Inspector general
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Coordonarea activităţii învăţământului preuniversitar liceal, gimnazial, primar şi
grădiniţă în judeţul Bacău

• Data (de la – până la) 30.09.1990 – 31.07.1986
• Numele şi adresa angajatorului Profesor gradul didactic I la Şcoala “Al.I.Cuza”, Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Preuniversitar

• Funcţia sau postul ocupat Profesoară de limbă şi literatură română, limbă engleză
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Predare ore de limbă şi literatură română, limbă engleză; dirigintă; coordonarea activi-
tăţii în calitate de director adjunct

• Data (de la – până la) 31.07.1986 -  01.09.1972
• Numele şi adresa angajatorului Institutul de Subingineri/Institutul Pedagogic, Calea Mărăşeşti, 157, Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Universitar

• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, asistent universitar, asistent universitar stagiar
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Predare de cursuri de literatură engleză, seminarii de literatură engleză, de istorie,
cultură şi civilizaţie engleză, de curs practic de limbă engleză; predare de seminarii de
limbă română la cetăţeni străini; predare de seminarii de limbă engleză (ESP).

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(ÎNCEPÂND CU CEA MAI

RECENTĂ)

• Perioada (de la – până la) 14 – 25 septembrie  1998
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea

profesională

Ministerul Educaţiei, Consiliul Britanic – Bucureşti, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi

• Domeniul studiat / aptitudini Literatură britanică, studii culturale
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ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma

obţinută
Cursuri de perfecţionare

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Diplomă de participare

• Perioada (de la – până la) 25.05. 1998
• 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 engleză şi americană

• Tipul calificării / diploma
obţinută

Doctor  în  Filologie

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Doctorat. Titlul tezei: Discursul poetic la Virginia Woolf

• Perioada (de la – până la) mai  1995 – august  1995
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea

profesională

Institute of English Language, Edinburgh, Scotland, UK
British Council, Romania

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Methodology (English Literature and Language)

• Tipul calificării / diploma
obţinută

Specialist în  predarea limbii şi literaturii engleze

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Certificat

• Perioada (de la – până la) Iulie 1976
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea

profesională

Universitatea din Aberdeen
Ministerul Învăţământului

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Literatură şi civilizaţie britanică

• Tipul calificării / diploma
obţinută

Specialist în literatură şi civilizaţie britanică

• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Certificat

• Perioada (de la – până la) Octombrie 1967 – iulie 1972
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea

profesională

Facultatea de Filologie, specializarea engleză – română,, Universitatea “Al.I.Cuza”,
Iaşi, Romania

• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Limbă şi literatură engleză, limbă şi literatură română

• Tipul calificării / diploma Specialist în limbi şi literaturi moderne
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obţinută
• Nivelul de clasificare a formei

de instruire / învăţământ
Licenţă

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

                           dobândite în
cursul vieţii şi  carierei dar care

nu sunt recunoscute neapărat
printr-un

certificat sau o
diplomă

Limba maternă Romana

Limbi străine cunoscute

Engleza
• abilitatea de a citi excelent

• abilitatea de a scrie excelent
• abilitatea de a vorbi excelent

Franceza
• abilitatea de a citi bine

• abilitatea de a scrie bine
• abilitatea de a vorbi bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISTICE

(Descrieţi aceste aptitudini şi
indicaţi

în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

- abilităţi literare, dobândite prin educaţia universitară
- abilităţi de editor (reviste de specialitate), dobândite prin experienţă

profesională

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

- abilităţi de comunicare, de interrelaţionare, dobândite prin educaţia academică
(training-uri, conferinţe) şi prin experienţă profesională

- abilitate de adaptare la contexte multiculturale, dobândită prin experienţă
profesională şi prin participarea la numeroase evenimente academice
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, decan, inspector
general, membră în diverse comisii
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- spirit de initiaţivă şi de fair-play

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

- abilitatea de a organiza evenimente academice (conferinţe naţionale,
internaţionale, mese rotunde, expoziţii, dialoguri academice), dobândită prin
experienţă la locul de muncă

- coordonarea unor proiecte editoriale, dobândită prin experienţa de muncă

- 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

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

- operare PC, Internet browsing, dobândite prin experienta de muncă

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Membră în asociaţii de specialitate (naţionale şi internaţionale):

- secretar-general şi membru fondator AROSS (Asociaţia Română de Studii
Semiotice, România)

- membră IASS (International Association for Semiotic Studies, Finland)
- membră a Centrului de Studii nord-americane, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
- membră în SRSAA ( Societatea Română de Studii Anglo-Americane)
- membră ISINI ( International Society for Intercommunication of New Ideas,

USA)

ANEXE Anexa 1 –  Formare profesională
Anexa 2 – Lista de lucrări

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B, 1974
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Anexa 1

Formare academică şi profesională:

Nr.
crt.

Tipul şi titlul activităţii Perioada Instituţia organizatoare Titlul certificării
academice

      1. Participări la conferinţe
internaţionale

Anual (începând
cu 1990)

Universităţi din Belgia,
Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Italia,
Marea Britanie, Olanda,
Republica Moldova,
Polonia, Spania, Turcia,
Ungaria.

Certificate de
participare şi
publicare de lucrări
prezentate

2. Organizatoare de
conferinţe naţionale şi
internaţionale

Anual (începând
cu  1990)

2006

2008

2010

Facultatea de Litere –
Universitatea din Bacău

Prima conferinţă internaţio-
nală  AROSS

A doua  conferinţă interna-
ţională AROSS
(organizată sub auspiciile
IASS; coorganizatori:
Asociaţiile de Studii
Semiotice din Bulgaria,
Polonia şi Ungaria)

A treia conferinţă
internaţională AROSS
(organizată sub auspiciile
IASS şi ale Asociaţiei Inter-
naţionale de Comunicologie
coorganizatori: Asociaţiile
de Studii Semiotice din
Bulgaria, Polonia şi
Ungaria)

Conferinţe organizate
în luna octombrie
(2001, 2002, 2004,
2005)
Titlul conferinţei:
Semiotics beyond
Limits

Titlul conferinţei:
Transmodernity:
Managing Global
Communication

Titlul conferinţei:
Semiotics’ Creativity:
Uunifying Diversities,
Differences and
Divides

     3. Coorganizatoare de
secţiuni ale conferinţelor
internaţionale

2007 -  august

2007 - septembrie

ISINI – România

Unfolding the Semiotic
Web - Polonia

Propunere şi
acceptarea secţiunilor
de foruri academice
internaţionale

     4. Participări la conferinţe
naţionale

Anual (începând
cu anul 1973)

Facultăţi şi catedre similare
din ţară (Cluj-Napoca,
Bucureşti, Constanţa, Iasi,
Suceava, Galaţi, Piteşti,
Târgu-Jiu, Sibiu)

Certificate de
participare şi
publicare de lucrări
prezentate

5. Cursuri predate în cadrul
programului Erasmus

2004, 2006,
2007, 2012

Universităţile din Bordeaux
şi Poitiers (Franţa),  Poznan
(Polonia)

Atestate de predare

  6. Programe de perfecţionare 1976 - 2002 Aberdeen (Scoţia), Sinaia Diplome de
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în ţară şi străinătate (România), Edinburgh
(Scoţia), Dublin (Irlanda),
Iaşi (România), Norwich
(Anglia)

participare şi
certificate

7. Director grup de cercetare
DAAT (discurs, analiză de
discurs, analiza
discursului, tipuri de
discurs)

2004 – 2009 Universitatea din Bacău –
Facultatea de Litere

Materiale publicate

8. Editor de reviste
(Cultural Perspectives.
Journal for Literary and
British Cultural Studies in
Romania, ISSN1224-239X)

1996 – 2012 Facultatea de Litere şi
Consiliul Britanic

Publicarea revistei
Revistă indexată:
- CEEOL
- BHI
- INDEX
COPERNICUS

9. Membru fondator,
secretar-general AROSS

2005 - 2012 Asociaţia Română de Studii
Semiotice

Statut
Act constitutiv

10. Membră în societăţi şi
asociaţii naţionale şi
internaţionale

2006 - 2012 - IASS (Asociaţia Interna-
ţională pentru Studii Semio-
tice, Finlanda)
-Societatea Română de
Studii Anglo-
Americane/The Romanian
Society for Anglo-
Romanian Studies
ISINI (International Society
for Intercommunication of
New Ideas)
ECREA (European
Communication Research
and Education Association)

Statut de membru
(site)
Statut de membru

Statut de membru
(site)

Statut de membru
(site)

Statut de membru
(site)

11. Partener în proiecte
europene

2008 Centrul Europe Direct
Olsztyn - Polonia

Comisia Europeană
(Intranet)

12. Organizatoare workshop-
uri, dezbateri, secţiuni ale
conferinţelor, evenimente
ad-hoc, activităţi lunare

2008 - 2012 În cadrul proiectului Europe
Direct

Site-ul proiectului
www.europedirect.ro

13. Director Centrul de
cercetare CETAL

2009 - 2012 Centrul de cercetare
„Explorări textuale şi
acţiune prin limbaj”

cetal.blogspot.com

Prof.univ.dr. Doina Cmeciu
29.11.2012


