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Centrul interdisciplinar de studiu a formelor discursive contemporane (INTERSTUD) a 

fost înfiinţat în anul 2008. În centru activează un număr de 21 cadre didactice cu titlul 

de doctor în ştiinţă în domeniile filologie, filosofie, comunicare şi relaţii publice, științe 

sociale și politice, informatică. Scopul principal este acela de a elabora cercetări în 

domeniul analizei discursului din perspectivă interdisciplinară. 

 

Domenii de cercetare 

Științe umaniste și arte (Filologie) 

Științe sociale (Științe ale comunicării) 

Psihologie și științe comportamentale (Științe ale educației) 

 

Tema generală de cercetare pentru anul 2022 

Reprezentări discursive ale alterității în limbă, discurs și comunicare 

 

Direcţii de cercetare şi oportunităţi de colaborare 

 Studierea imaginarului lingvistic şi cultural din perspectiva practicilor discursive 

actuale. 

 Studiul interferenţelor culturale şi lingvistice română / franceză / engleză. 

 Analiza textului literar din perspectiva condiţionării sociale. 

 Studiul mecanismelor interacţionale şi a practicilor non-verbale. 

 Analiza discursului social.  

 Cercetări asupra discursului de specialitate.  

 Studiul legăturilor dintre comunicare şi discursivitate.  

 Cercetări asupra limbajelor formale şi a interpretării computerizate. 

 Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă ale 

centrului (colocvii, conferinţe, mese rotunde, editarea şi redactarea de volume şi 

reviste ştiinţifice) 

 Inițierea de cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) și de cursuri de limbi 

străine pentru obiective specifice în domeniile de competenţă ale centrului (economic, 

juridic, tehnic, medical, discurs european) 

 Organizarea de acţiuni culturale pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului 

cultural regional şi naţional 

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


 Comenzi de studiu privind îmbunătăţirea eficienţei comunicării şi interrelaţionării în 

întreprinderi, concerne multinaţionale, spital, tribunal, şcoală şi universitate 

 Consultanţă ȋn relaţie cu presa (stabilire strategii, redactarea comunicatelor) 

 Conceperea si producerea de materiale promoţionale pentru lansarea unui produs, a 

unei linii de producţie 

 Organizarea campaniilor de relaţii publice, campanii de advertising şi a campaniilor de 

responsabilitate corporatistă 

 Realizarea evenimentelor de PR (conferinţe, simpozioane, expoziţii, târguri de joburi 

etc.) 

 Redactarea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă, briefing-uri, pitch-uri, 

buletine de informare, site-uri organizaţionale), consultanţă pentru efectuarea de 

sondaje 

 Expertiză privind folosirea codurilor nonverbale. Studii asupra imaginii, fotografiei, 

afişului. 

 

Colaborări şi parteneriate naţionale şi internaţionale 

 Universitatea UFR Arts, Bordeaux 3, Franţa 

 Universitatea „Jean Monnet” Saint-Etienne, Franţa  

 Universitatea din Poitiers, Franţa  

 Universitatea din Angers, Franţa  

 Universitatea din Limoges, Franţa  

 Universitatea din Lorena (Franța) 

 Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) Liege, Belgia  

 Université de Bretagne Occidentale de Brest, Franţa  

 Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Fanţa  

 Universita degli Studi di Torino / Universitatea din Torino, Italia 

 Universitatea din Wroklaw, Polonia  

 Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia  

 Universitatea de Stat Alecu Russo Bălţi, Republica Moldova  

 Centrul Cultural Francez  

 Ambasada Franţei 

 Centre de cultură şi creaţie (Rosetti-Tescanu, George Apostu)  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău  

 Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi  

 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi  

 Universitatea din Bucureşti  

 Asociaţia băcăuană pentru dezvoltarea francofoniei (ABDEF) 

 

Membri 

 21 de cadre didactice de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe 

 4 studenţi de la Facultatea de Litere 

 8 masteranzi de la programele de master Limba franceză. Practici de comunicare, 

Limba engleză. Practici de comunicare, Cultură şi literatură română, Comunicare în 

spaţiul public. 

 

Cadre didactice afiliate 

1. Prof. univ. dr. Bonta Elena 

2. Prof. univ. dr. Romedea Adriana-Gertruda  



3. Prof. univ. dr. hab. Balan Veronica-Loredana  

4. Conf. univ. dr. Amălăncei Brȋnduşa-Mariana 

5. Conf. univ. dr. hab. Ciobanu Elena 

6. Conf. univ. dr. Cîrtiţă-Buzoianu Cristina 

7. Conf. univ. dr. Mastacan Simina 

8. Conf. univ. dr. Popa Carmen-Nicoleta  

9. Conf. univ. dr. hab. Savin Petronela  

10. Conf. univ. dr. Strungariu Maricela 

11. Lector univ. dr. Bălăiţă Raluca 

12. Lector univ. dr. Cotîrleț Paul-Claudiu  

13. Lector univ. dr. Floria Florinela-Gianina  

14. Lector univ. dr. Galiţa Raluca 

15. Lector univ. dr. Jicu Adrian-Gelu 

16. Lector univ. dr. Popa Dan  

17. Lector univ. dr. Popa Elena-Violeta 

18. Lector univ. dr. Robu Viorel 

19. Lector univ. dr. Tîrnăuceanu Mariana 

20. Lector univ. dr. Bălinişteanu-Furdu Cătălina-Dumitriţa 

21. Asist. univ. dr. Andrioai Gabriela 

 

Grupuri de cercetare componente 

 Espaces de (la) fiction (coordonator conf. univ. dr. Simina Mastacan) 

 Cultural Spaces  (coordonator prof. univ. dr. Elena Bonta) 

 GASIE - Grupul de analiză societală şi identităţi europene - (coordonator conf. univ. 

dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu) 

 LOGOS - Grup interdisciplinar de analiza reprezentării şi procesarea limbajelor - 

(coordonator conf. univ. dr. Nicoleta Popa) 

 

Revista centrului 
Interstudia, ISSN 2065-3204, editura Alma Mater, Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău.  
Pagina web: http://interstudia.ub.ro/ 

Fondată în anul 2008, publicația este realizată la propunerea și sub coordonarea 

Facultăţii de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a centrului de cercetare 

Interstud. Revista apare cu o frecvență constantă de 2 numere pe an, devenind, prin 

conţinutul său pluri- şi interdisciplinar, un forum de dezbatere a celor mai avansate idei în 

domeniul analizei discursului, din perspectiva relaţiilor pe care aceasta le întreţine cu 

societatea. Comitetul editorial al revistei impune exigenţă constantă în selectarea articolelor, 

urmărind respectarea rigorilor ştiinţifice și caracterul original al contribuţiilor. Comitetul 

științific este format din specialişti reputaţi în domeniul analizei discursului, cadre didactice și 

cercetători la prestigioase universităţi din țară și străinătate. Revista este indexată în baze de 

date internaţionale prestigioase: Erih+, Index Copernicus, CEEOL, Ebsco, Fabula, etc. 

Tematica numerelor 

1. Nr. 1/2008 „Des autres à soi-même. Les voies du retour,” 194 p.  

2. Nr. 2/2008 „Otherness and Identity. Journeys back to the self”, 222 p.  

3. Nr. 3/2009, „Language, Discourse, Society”, 350 pagini 

4. Nr. 4/2009, „Langue et Société, Discours et Pouvoir”, 356 p.  

5. Nr. 5/2009, „Le discours sub specie ludi”, 311 p. (număr special) 

6. Nr. 6/2010, „Cultural Spaces and Identities in (inter)action”, 320 p.  

http://interstudia.ub.ro/


7. Nr. 7/2010, „Paradigmes identitaires contemporains”, 341 p. 

8. Nr. 8/2011 „Feindre, mentir, manipuler. Culture et discours de la mystification” 

9. Nr. 9/2011 “Cultural diversity through language and communication” 

10. Nr. 10/2011 “Communication et discours. Diversités culturelles et linguistiques (1); Paradigmes 

postmodernes(2)” 

11. Nr. 11/2012 “Cultural spaces. Identity within/beyond borders” (volumele 1 – 260 p. şi 2 – 271 p.) 

12. Nr. 12/2012, “Discours et passions”, 294 p.  

13. Nr. 13/2013, “Margins, marginalization and the discourse of marginality”, 193 p.  

14. Nr. 14/2013, “Nouveaux plaisirs du texte”, 230 p. 

15. Nr. 15/2014, “Cultural Representations in the Era of Globalisation”, 200 p. 

16. Nr. 16/2014, „Miroirs obliques: auto-représentations biaisées dans le discours et dans les arts”, 

303 p. 

17. Nr. 17/2015, „Image, imaginaire, représentation”, 293 p. 

18. Nr. 18/2015, „Image, Imaginary, Representation”, 190 p. 

19. Nr. 19/2016 „Discursive Forms. New Perspectives - Language, Literature, Communication”, 171 

p.  

20. Nr. 20/2016 „Formes discursives. Nouvelles perspectives”, 177 p. 

21. Nr. 21/2017 „Discursive forms. Dream and reality”, 176 p.  

22. Nr. 22/2017 „Formes discursives. Rêve et réalité”, 162 p.  

23. Nr. 23/2018 „Être et agir”, 250 p. 

24. Nr. 24/2018 „Formes discursives. Interactions, narrations, représentations”, 277 p.   

25. Nr. 25/2019 „The construction of reality in the post-truth age”, 177 p. 

26. Nr. 26/2019 „Dialogues, influences et interférences dans le discours”, 151 p.   

27. Nr. 27/2020 „ Framing the world through loaded language”. …  

28. Nr. 28/2020 „Crise du langage, langage(s) de la crise. Représentations discursives”, 220 p.  

29. Nr. 29/2021 „The Discourse of Hope”, 116 p.  

30. Nr. 30/2021 „Rire et guérir (De l’Antiquité à nos jours)”, 155 p. 

31. Nr.31/2021 „Discursive Forms. Memory and Identity”, 289 p.  

 

Organizare și domenii prioritare de cercetare 

 În cadrul centrului se desfăşoară cercetări în jurul a două mari axe tematice:  

I. Interacţiuni lingvistice, discursive şi culturale (ILDIC) 

II. Literatură şi societate (LITERAS) 

  

 Primul domeniu de cercetare (ILDIC) îşi propune următoarele obiective: 

 cercetări asupra relaţiei dintre limbă şi acţiune, dintre discurs şi putere: lingvistică 

teoretică  (analiză textuală şi discursivă, lexic, sintaxă, enunţare, pragmatică, elemente de 

coeziune, timp şi temporalitate, operaţiuni metadiscursive, tipologii şi competenţe 

discursive, semiotica discursului, lingvistica cognitivă şi teoria discursului, lingvistica 

limbii-lingvistica discursului); 

 investigarea modalităților de construire a sensului în spaţiul instituţional (semiotica și 

pragmatica discursului, evidenţierea mărcilor argumentative în discursul social, analiza 

mass-mediei, a discursului ştirilor, a publicităţii şi marketingului, a discursului relaţiilor 

publice şi a sferei publice);  

 chestionarea binomului identitate-alteritate din dublă perspectivă, lingvistică şi culturală 

(accentuând teme precum intimitate şi confidenţă, subiectivitate, polifonie, construirea 

ethosului, rolul expresiei emoţiilor, analiza şi tratamentul informatic al limbilor);  

 studiul interferenţelor culturale şi lingvistice (română/franceză/engleză), perspective de 

pedagogie şi didactica limbilor (înţelegerea şi gestionarea diferenţelor în actul pedagogic); 

 căutarea resorturilor discursive ale identităţii, integrare şi repere identitare, (culturale şi 

lingvistice), rolul imaginarului colectiv, analiza raporturilor local/naţional/european; 



 cercetări asupra discursului de specialitate (economic, juridic, tehnic, medical, jurnalistic, 

publicitar); 

 cercetări asupra mecanismelor interacţionale (structuri conversaţionale în spaţiul social, 

politeţea ca liant al raporturilor interpersonale); 

 cercetări asupra limbajelor formale şi a interpretării computerizate; 

 studiul practicilor non-verbale (întrucât acestea ocupă un loc privilegiat în analiza 

discursului şi sunt, în momentul actual, proiritare în preocupările universităţilor şi 

grupurilor de cercetare din străinătate) - imaginea, fotografia, afişul, dansul. 

 

 Prin al doilea domeniu de cercetare - LITERAS - , centrul îşi propune: 

 analiza textului literar, a construcţiilor ficţionale din perspectiva condiţionării sociale şi 

înţelegerea factorului cultural în relaţiile sociale şi în cooperarea interculturală;  

 cercetări privind raporturile dintre ideologie, morală şi literatură, dintre mentalitatea 

colectivă şi imaginarul literar; 

 abordarea scrierilor auto-biografice, la confluenţa dintre individual şi colectiv; 

 Investigarea interacţiunilor dintre textul literar şi imagine ; 

 cercetări asupra discursului teatral prin analize asupra semnelor teatrale contemporane. 

 

Activitate ştiinţifică și vizibilitate internațională 

În cei 13 ani de funcționare a Centrului (2009-2022), atât realizările individuale, cât și cele 

colective ale membrilor au confirmat pertinența și actualitatea domeniilor de cercetare inițiale, la care 

s-au adăugat noi direcții de cercetare.  

Membrii centrului au iniţiat peste 20 de colocvii și conferințe internaționale și cu participare 

internaţională şi au editat volume cu lucrările comunicate,  în care se regăsesc contribuţiile unor 

reputaţi specialişti şi cercetători. Revista Interstudia, fondată de membrii centrului în 2008, constituie 

un spațiu generos de reflexie a acestor preocupări științifice. 

Partenerii noștri internaționali provin din universități și centre de cercetare prestigioase din 

toată lumea, o mare parte a membrilor centrului primind invitații să susţină aici cursuri şi conferinţe. 

Totodată,  colaborăm cu parteneri din străinătate care, în cadrul seriei de conferințe Dialoguri 

academice, conferențiază la Facultatea de Litere şi care sunt implicați în organizarea manifestărilor 

ştiinţifice. 

Proiectele de cercetare inițiate și/sau coordonate de membrii centrului de cercetare, precum și 

numeroasele parteneriate naționale și internaționale, confirmă actualitatea temelor de cercetare și 

relevanța lor în contextul identificării unor oportunități pentru obținerea de granturi și finanțarea 

cercetării.   

Cărţile şi articolele publicate în țară și străinătate de membrii centrului de cercetare 

INTERSTUD ilustrează o paletă cuprinzătoare de aspecte ale analizei discursului, fiind lucrări 

apreciate atât în context naţional, cât şi internaţional. Acestea reprezintă premisele care vor permite 

elaborarea, în viitor, şi a altor teme şi produse ale cercetării în domeniu. 

O parte din membrii Centrului s-au reunit în asociaţii profesionale (Asociaţia băcăuană pentru 

dezvoltarea francofoniei - ABDEF), urmărind atragerea de fonduri în scopul încurajării proiectelor de 

cercetare şi recompensării rezultatelor. 

Membrii centrului sunt afiliați unor prestigioase asociații și societăți științifice internațioanle, 

precum:  ESSE (The European Society for the Study of English), ARIC (Association pour la recherche 

interculturelle), Société Internationale de la Littérature arthurienne –branche roumaine, Société 

Internationale de la littérature courtoise- branche suisse, CIEF (Conseil international d’études 

francophones, etc.  

Pentru excelența activității de creație și cercetare, au fost distinși cu premii, precum Premiul 

pentru critică şi istorie literară al revistei Ateneu (2017);  4 premii acordate de UEFISCDI/ Ministerul 

Educaţiei pentru articole de autor individual, apărute în reviste indexate Arts and Humanities: 

CLCweb: Comparative Literature and Culture (Purdue University, USA); SIGNA: Revista de la 

Asociación Española de Semiótica (Spania); Arte, Individuo y Sociedad (Spania); Transylvanian 



Review (Academia Română, Centrul de studii transilvane, Cluj-Napoca) (Nicoleta Popa), Premiul de 

excelenţă al Fundaţiei culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov” pentru volumul Ciobanu, Elena, Poezii 

cu ceas, Universitas XXI, Iaşi, 2004. 2013: Premiul pentru traducere al Revistei Ateneu, Bacău, pentru 

volumul Sylvia Plath, Selected Poems/Poeme alese, traducere, prefață și repere biobliografice de 

Elena Ciobanu, Paralela 45, Piteşti, 2012 , Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques”, titlu conferit 

prin decret al Primului Ministru al Republicii Franceze, prin Ministrului Educaţiei, Învăţământului 

superior şi Cercetării din Franţa, 28 martie 2015, Premiul de excelență acordat de către Asociația 

Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF) (Adriana Gertruda Romedea), Premiul 

de excelență GastroArt2021 – eCULTFOOD, FOODie cercetare gastronomică Medalie de argint 

pentru volumul De gustibus disputandum...Frazeologia românească privitoare la alimentaţie, de 

Petronela Savin, la Salonului Naţional de Carte din cadrul celei de-a patra ediţii EUROINVENT - 

European Exhibition of Creativity and Innovation (10-12 mai 2012) (Petronela Savin), Premiul pentru 

cel mai bun tânăr cercetător (acordat de ARDUF, 2014, Veronica Balan), Premiul de excelență acordat 

de asociația departamentelor universitare de limba franceză Arduf 2018 (Veronica Balan).  

 

Proiecte de cercetare 

1. Romedea Adriana-Gertruda (membru în grupul de pilotaj european « EDE »), Eduquer par 

la diversité en Europe Proiect european coordonat de FOEVEN,  în cadrul programului  

Socrates – Activităţi generale de observaţie, analiză şi inovaţie,  Paris-Franţa, 2006-2008  

2. Savin Petronela, DICŢIONAR FRAZEOLOGIC: CÂMPUL ONOMASIOLOGIC AL 

ALIMENTAŢIEI OMULUI, Tip program :PN II, Subprogram: Proiect CNCSIS, tip PD, 

număr contract/an: 103/2010  Director/responsabil: Petronela Savin; 

3. Romedea Adriana-Gertruda, KALECO : Kaléidoscope Langues en couleurs, tip contract:  

Internaţional, LIFELONG LEARNING PROGRAMME  Transversal Programme: KA2 

Multilateral Projects, număr contract/an: 1434522008ITKA2KA2MP/2009-2010, director: 

Romedea Adriana-Gertruda, echipă contract UVAB: Bonta Elena, Emilia Munteanu, Hârţescu 

Paul; 

4. Cîrtiţă-Buzoianu Cristina, Fundamente epistemologice ale comunicării în spaţiul public, 

Tip contract: Naţional, Tip program: POSDRU/89/1.5/S/56815, Subprogram: Bursier 

Academia Română, Filiala Iaşi, Număr contract/an 74/ 30.03.2011, Durata contract(luni): 12 

luni; 

5. Grecu Veronica-Loredana, Contract de Cercetare Postdoctorala finantat prin intermediul 

Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul proiectului  

"Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale"- Mistificatorul si avatarurile sale. 

Contributia literaturii romane vechi la definirea unui mit universal, Contract 

POSDRU/89/1.5/S/59758, Tip contract Naţional,  Număr contract/an: 73/59758/31.03.2011 

Contract (luni):  24 luni ,  

6. Jicu Adrian - Coordonate ale identităţii naţionale în publicistica lui Mihai Eminescu. 

Context naţional şi context european în cadrul proiectului Valorificare identităţilor culturale în 

procesele globale, tip contract: Internaţion, Cercetare postdoctorală/contract 

POSDRU/89/1.5/S/59758, număr contract/an: 30/59758/24.01.2011, durata contract (luni): 24 

Coordonator Academia Română, data începerii  01.02.2011, data finalizării 31.01.2013 ; 

7. Savin Petronela, Contract de Cercetare Postdoctorala Număr contract/an: 12733/30.06.2010, 

finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane, in cadrul proiectului  proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 - Dezvoltarea capacităţii 

de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale - Dicţionar 

frazeologic român-francez. Domeniului alimentaţiei omului Tip contract Naţional, Contract 

(luni):  33 luni , Data începerii 1-07-2010  Data finalizării 31-03-2013 ; 

8. Bonta Elena,  Plurilingualism – Language Autobiographies” ( PLURI-LA), proiect european, 

GRU-12- P-LP-66-BC-FR, 2012-2014 ; 

9. Popa Ioan-Lucian, Project Be-Epart Be European Parliament Part, Grundvig Learning 

Partnerships. Partneri: Conti Editore – IT (Coord.); European Learning Network Limited – 

UK; “AIHMI” MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA – GR; SCAI Comunicazione srl -  IT; 

SONHOS PARA SEMPRE- REDE DE ANIMAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA, CRL – 



PT; Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau – Facultatea de Litere – RO; Centrul pentru 

Jurnalism Independent – RO; 8. IDIL HALK EGITIM MERKEZI, 2013-2015; 

10. Cîrtiță-Buzoianu Cristina, COST Action IS1402 Ageism: A multi-National Interdisciplinary 

Perspective, COST ACTION IS1402/ /2014-2017; 

11. Savin Petronela, eCULTFOOD, Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea 

Bacău, Proiect naţional obţinut prin competiţie, nr. 126 BG/2016 (UEFISCDI, PN-III-P2-2.1-

BG-2016-0390), 2016-2018; 

12. Popa Nicoleta, Contribuții românești la patrimoniul cultural european: Tristan Tzara 55, 

Benjamin Fondane 120, Contract nr.  3108/ 06.09.2018. Finanțator, Ministerul Culturii și 

Identității Naționale. 

13. Amălăncei Brîndușa-Mariana, Acces la carierӑ. Traseu remedial pentru studenţii din 

domeniul sociouman (ARES), 142/SGU/NC/Runda II, 2019-2021; 

14. Amălăncei Brîndușa-Mariana, Cultural Diversity Matters – How Discourse Shapes 

Perspectives on Migrant Populations (CultDivMas), Multicultural Scientific Research 

Competition 2021, Azerbaijan, BMM002-2/2021 aug. 2021-  dec. 2021 

15. Balan Veronica-Loredana, Centrul de învățare pentru studenții Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău – PARTENER, Tip program:ROSE – Proiectul privind învățământul 

secundar (ROSE), Subprogram/ Axa: Schema de granturi pentru Universități- Centre de 

învățare, Durata: 18.12.2019-17.06.2022 

16. Cîrtiță-Buzoianu Cristina, Studiază la UBc! Oportunități de învățare și formare pentru elevii 

din mediile defavorizate (STUDIA-UBc), CNFIS-FDI-2021-0279 

17. Savin Petronela, Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar, POCU320/6/21-

121221 

18. Savin Petronela, Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre 

societate– FOODie, PN III-P2-PED-2019-2812, nr. 569PED⁄2020 (1.11.2020-31.10.2022). 

 

Manifestări științifice organizate 

1. 2008 Conferința internațională Semne particulare, ed. a 2-a, cu tema Limbă, discurs, 

societate, organizatori Facultatea de Litere, Universitatea din Bacău, Centrul de cercetare 

Interstud, Cetal, Universitatea UFR Arts, Bordeaux, Franţa, Universitatea „Alecu Russo”, 

Bălți, Republica Moldova 

2. 2008 Colocviul cu participare internaţională Des autres à soi-même – les voies du retour 

(écriture et pratiques discursives), organizat de grupul de cercetare Espaces de la fiction al 

Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău, ediţia a IV-a; 

3. 2009 Colocviul cu participare internaţională Le discours sub specie ludi organizat de grupul 

de cercetare Espaces de la fiction al Centrului de cercetare Interstud, Facultatea de litere, 

Universitatea din Bacău, 3-4 aprilie 2009; 

4. 2009 Conferința internațională Semne particulare, ed. a III-a, cu tema Spații culturale și 

identități în (inter)acțiune, 16-17 octombrie, organizatori Facultatea de Litere, Universitatea 

„Vasile Alecsandri din Bacău, Centrul de cercetare Interstud, Cetal, Universitatea UFR Arts, 

Bordeaux, Franţa, Facultatea de studii superioare în filologie Wroklaw, Polonia, Universitatea 

„Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova 

5. 2010 International Conference Individual and specific signs (4th edition) – Cultural 

diversity through language and communication, 8-9 october, organizată de Facultatea de 

Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul de cercetare Interstud, Cetal, 

Universitatea UFR Arts, Bordeaux, Franţa, Facultatea de studii superioare în filologie 

Wroklaw, Polonia, Universitatea „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova 

6. 2010 Colocviul cu participare internaţională Feindre, mentir, manipuler. Culture et 

discours de la mystification, organizat de grupul de cercetare Espaces de la fiction, 

Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 6-7 mai 

1. 2011 Colocviul internaţional Les passions dans le discours. Expérimentation et 

réévaluation de l‘Antiquité jusqu’au XXIe siècle, ediţia a 7-a, 29-30 aprilie  organizat de 

Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri din Bacău, Grupul de cercetare 

Espace(s) de la fiction, centrul de cercetare Interstud, Universitatea Michel de Montaigne, 



Bordeaux, Franţa, Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia, Universitatea de Stat din Chişinău, 

Republica Moldova 

2. 2011 Conferinţa internaţională Cultural Spaces. Identity within/beyond borders, ediţia I, 6-

7 mai, Organizatori: Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

Grupul de cercetare Cultural Spaces, Centrul de cercetare Interstud, Universitatea Michel de 

Montaigne, Bordeaux, Franţa, Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia 

3. 2011 Conferinţa  naţională Paradigme ale  comunicării în postmodernitate, 3 iunie, 

organizatori Universitatea „Vasile Alecsandri” , Facultatea de Litere, Catedra de Stiinţe ale 

comunicării, Grupul de cercetare GASIE 

4. 2011 Conferinţă cu participare internaţională Plurilingvism şi interculturalitate, ediţia a 2-a, 

Discurs poetic. Poetica discursului, 6-7 octombrie, organizată de Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă a 

Academiei Române, Consiliul Judeţean Bacău, Catedra de Limba şi literatura română, centrele 

de cercetare Interstud şi Cetal, http://plvic.ub.ro/ 

5. 2012 Conferinţa internaţională Margins, Marginalization and the Discourse of Marginality, 

organizat de facultatea de Litere, Universitatea “V. Alecsandri” din Bacău, grupul de cercetare 

Cultural Spaces, Centrul de cercetare INTERSTUD, Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia 

(ediţia a 2-a), 10-11 mai  

6. 2012 Colocviul internaţional Le plaisir de dire/d’ouïr, le plaisir d’écrire/de lire  organizat de 

grupul de cercetare Espace(s) de la fiction, Universitatea „Vasile Alecsandri”, în colaborare cu 

Ecole Normale Supérieure Paris, Université Paris 3 Sorbonne La Nouvelle, Université Paul 

Valéry, Montpellier 3, Ecole supérieure des langues étrangères Université nationale de Ha 

Noi, Vietnam, Centrul de cercetare INTERSTUD şi ABDEF (ediţia a 8-a), 23- 25 martie 

7. 2012 Simpozionului Aniversar „Dialoguri Academice. Stelian Dumistrăcel – 75”, Naţională, 

Bacău, 23 noiembrie 

8. 2013 Colloque international Miroirs obliques : auto-représentations biaisées dans le 

discours et dans les arts, 26-27 aprilie, ediţia a 9-a, organizatori : Facultatea de Litere, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea Michel de Montaigne Bordeaux 3, 

Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne, Franța, Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia, 

Helmo/Esas, Ecole supérieure d’action sociale, Belgia, Interstud, Abdef  

9. 2013 Conferinta internaţională Cultural Representations in the Era of Globalization, 19-20 

aprilie, ediţia a 3-a, organizatori: grupul de cercetare Cultural Spaces, Centrul de cercetare 

Interstud, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea 

Erzurum din Turcia, Sevastopol Technical University, Ucraina 

10. 2013 Conferinţa naţională Plurilingvism şi interculturalitate. Ediţia a III-a. Discurs teatral, 

teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului  26-27 aprilie, Organizatori 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere 

11. 2014 Conferinţa  internaţională Imagine, imaginar, reprezentare a grupurilor de cercetare 

Espaces de la fiction, Cultural Spaces, Logos, Gasie, 8-9 mai, organizata in parteneriat 

cu Universitatea  „Jean Monnet” din Saint-Etienne, Universitatea din Poitiers, Franţa, 

Universitatea din Atatürk, Erzurum, Turcia, Universitatea Tehnică Naţională din Sevastopol, 

Ucraina , Facultatea de Studii Superioare în Filologie, Wrocław, Polonia, HELMO/ESAS, 

Ecole Superieure D’action Sociale, Belgia, Agenţia Universitară Francofonă (AUF), Centrul 

de cercetare INTERSTUD, ABDEF 

12.  2014 ŞCOALA FRANCOFONĂ DE VARĂ, 16-18 iulie  coord. Emilia Munteanu, 

organizatori: Universitea  Vasile Alecsandri, Facultatea de Litere, Bacau, Colegiul National D. 

Cantemir Onesti, Primaria Onesti, Biblioteca municipala Radu Rosetti Onesti. Parteneri: 

Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, Helmo/Esas Liège, Université de Poitiers, Profesori 

din Oneşti, Bacău, Focşani, foşti studenţi de la Universitea  Vasile Alecsandri, Asociaţia 

Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina 

13. 2015 Conferinţa  internaţională Discursive Forms. New Perspectives - Language, 

Literature,  Communication, 7-9 mai, organizată de centrele de cercetare Interstud (Espaces 

de la fiction – ediţia a 11-a, Cultural Spaces – ediţia a 5-a, Logos – ediţia a 5-a, Gasie – 

ediţia a 3-a) şi Cetal, în parteneriat cu Universitatea  „Jean Monnet” din Saint-Etienne, Franţa, 

Universitatea « Blaise Pascal » din Clermond-Ferrand, Franţa, Universitatea Bordeaux III, 

http://plvic.ub.ro/


Franţa, Universitatea din Atatürk, Erzurum, Turcia, Universitatea Tehnică Naţională din 

Sevastopol, Ucraina , HELMO/ESAS, Ecole Superieure D’action Sociale, Belgia, Agenţia 

Universitară Francofonă (AUF), ABDEF. 

14. 2015 ŞCOALA FRANCOFONĂ DE VARĂ, 13-24 iulie, organizatori: Universitatea  

“Vasile Alecsandri”, Facultatea de Litere, Bacau, Colegiul National D. Cantemir Onesti, 

Biblioteca municipala Radu Rosetti Onesti. Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, 

Franta, Helmo/Esas Liège, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina. 

15. 2016 Conferinţa internaţională DISCURSIVE FORMS. DREAM AND REALITY, organizată 

de centrele de cercetare INTERSTUD (grupurile de cercetare Espaces de la fiction, Cultural 

Spaces, Logos, Gasie) şi CETAL, în parteneriat cu University of Atatürk, Erzurum, Turkey, 

National Technical University of Sevastopol, Ucraina, Francophone University Agency 

(AUF), ABDEF, 27-28 OCTOMBRIE. 

16. 2016 ŞCOALA FRANCOFONĂ DE VARĂ, 11-22 iulie, organizatori: Universitatea  “Vasile 

Alecsandri”, Facultatea de Litere, Bacau, Colegiul National D. Cantemir Onesti, Biblioteca 

municipala Radu Rosetti Onesti. Parteneri: Asociatia Languedoc-Roumanie, Franta, 

Helmo/Esas Liège, Asociaţia Forum, Oneşti, Lvov, Ucraina. 

17. 2017 Simpozionul CIPET (Creativity, Innovation and  Practice in English Teaching 

Symposium for pre-university teachers):Unlocking Creativity. Organizatori : Facultatea de 

Litere, Departamentul de limbi şi literaturi straine, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean 

Bacău şi Casa Corpului Didactic Bacău, 20 mai, ediţia I. 

18. 2017 Colocviul Plurilingvism şi interculturalitate: „Sfârşitul utopiei”? Exil, migraţie, 

interculturalitate, ediţia a VIII-a, 2 noiembrie, iniţiat de Grupul de cercetare interdisciplinară 

LOGOS (afiliat Centrului INTERSTUD), organizat în colaborare cu DLLRSC de la Facultatea 

de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” şi  în parteneriat cu Centrul de Cultură „George 

Apostu” din Bacău. 

19. 2018 Conferinţa internaţională Forme discursive. Interacţiune, naraţiune, reprezentare, 

organizată de Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

INTERSTUD (grupurile de cercetare Espaces de la fiction, Cultural Spaces, Logos, Gasie), 

Cetal, în colaborare cu Universitatea din Lorena (Franța), Universitatea „Jean Monnet”, Saint-

Étienne, (Franța) Universitatea „Blaise Pascal”, Clermont Ferrand, (Franța), Universitatea 

Bordeaux 3 (Franța), HELMO/ESAS, (Belgia), Universitatea Atatürk, Erzurum (Turcia), 

Agenția Universitară Francofonă, Asociația pentru Dezvoltarea Francofoniei, Bacău 

(România), 25-26 mai 

20. 2018 Colocviul „Plurilingvism și interculturalitate”. Ediția a IX-a. Contribuții românești la 

patrimoniul european. Tristan Tzara 55, Benjamin Fondane 120. Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 09–10.11. 

21. 2021 The international virtual conference Discursive forms. Memory an identity, 15-16.04, 

organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (centrele Interstud și Cetal), 

Université de Lorraine (Centre de recherche sur les médiations), Faculté des Lettres, 

Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Université de Corse Pasquale Paoli (France), 

Université de Messine (Italie), Université Atatürk, Erzurum (Turquie), Université Bordeaux 3 

(France), HELMO/ESAS, École supérieure d’action sociale (Belgium), Université kirghize-

turque de Manas (Kirghizistan), ABDEF 

 

Dialoguri academice  (conferențiari din străinătate) 

 24-31 octombrie 2009 – Oscar Brenifier, Institut de pratiques philosophiques, a organizat la 

Facultatea de Litere un Stagiu de practici filosofice, în cadrul căruia a susținut o serie de 

conferințe și a animat ateliere cu participarea studenților si profesorilor facultății și 

universității 

 22 martie-27 aprilie 2012 – Philippe Rousseau – profesor, dramaturg, regizor de la 

Universitatea Michel de Montagne Bordeaux 3 a organizat o serie de conferințe și ateliere în 

cadrul festivalului internațional de teatru „Du théâtre francophone à l’Europe”: Le texte – de la 

lecture à la représentation, Pédagogie de la mise en scène. Corps, parole, jeu théâtral. 



 2 aprilie 2014 - Raphaël Bruchet, lecteur de français, chargé de mission de coopération 

éducative, Institut français de Roumanie – Antenne de Iasi a susținut conferința Le français: 

un atout pour une carrière internationale 

 7 mai 2014 - Anne Béchart-Léauté, conferențiar universitar, centrul de cercetare CIEREC, de 

la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne a susținut 

conferința La traduction du livre d’art 

 14 mai 2014 – Jean-Christophe Pitavy, conferențiar universitar, centrul de cercetare CIEREC, 

de la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne a susținut 

conferința Des langues „comme si”: l’imaginaire entre langues, nations et cultures 

 22 aprilie 2013 - Jean-Christophe Pitavy, conferențiar universitar, centrul de cercetare 

CIEREC, de la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne 

a susținut conferința La pragmaticalisation et la traduction de l’intraduisible 

 24 aprilie 2014 - Jean-Christophe Pitavy, conferențiar universitar, centrul de cercetare 

CIEREC, de la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne 

a susținut conferința Les marqueurs polyphoniques en français contemporain 

 23 martie 2016 – Anne Béchart-Léauté, conferențiar universitar, centrul de cercetare CIEREC, 

de la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne a susținut 

conferința D’une langue de travail à une autre: le parcours linguistique de Nikolaus Pevsner, 

historien de l’architecture (1902-1983) 

 22 martie 2017 - Jean-Christophe Pitavy, conferențiar universitar, centrul de cercetare 

CIEREC, de la Facultatea Arts, Lettres, Langues, Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne 

a susținut conferința Evolution des formes d’argot dans le roman policier français 

 5 octombrie 2017 – Mohamed Ketata, director BECO al AUF a susținut o conferință despre 

problemele actuale ale francofoniei și a participat la o serie de comunicări și o masă rotundă 

despre francofonia în învățământul din Bacău. http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1371-

la-francophonie-a-bacau 
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