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Rezumatul tezei de abilitare “Structures et signification” 

După susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Bucureşti sub coordonarea 

Prof.Alexandra Cuniţă şi după obţinerea titlului de doctor în filologie în anul 

2004, ne-am continuat activitatea de cercetare ştiinţifică care s-a manifestat prin 

participarea la colocvii naţionale şi internaţionale, prin publicarea de cărţi, studii 

şi articole şi prin activitatea didactică, prin cursurile pe care le-am susţinut în 

faţa studenţilor de la nivelul de licenţă si de master de la Facultatea de Litere. 

Am avut ca preocupare permanentă reînnoirea şi aducerea la zi a cursurilor 

predate, care, în plus, au fost adaptate nevoilor beneficiarilor.  

Prima secţiune a tezei de abilitare cuprinde prezentarea direcţiilor de cercetare 

pe care le-am urmat, în număr de opt, precum şi prezentarea studiilor, cărţilor şi 

articolelor publicate ca rezultat al cercetării noastre. Studiile şi articolele au fost 

prezentate la colocvii naţionale şi internaţionale, după care au fost acceptate spre 

publicare în actele şi volumele acelor conferinţe şi colocvii.  

Cele opt direcţii cărora ne-am consacrat activitatea ştiinţifică şi de cercetare sunt 

sub-domenii ale ştiinţelor limbajului: sintaxa, semantica, lingvistica textuală, 

analiza discursului, analiza contrastivă, teoria traducerii, frazeologia şi 

metodologia cercetării ştiinţifice. Pentru fiecare din cele opt direcţii am 

prezentat principalele noastre realizări, materializate în articole, studii şi cărţi al 

căror conţinut a fost prezentat pe scurt în teză. Totodată, am pus în evidenţă 

originalitatea cercetărilor noastre şi pertinenţa lor pentru cercetarea în domeniu.  

Am publicat până în prezent 7 cărţi în calitate de autor unic şi am avut câteva 

colaborări la volume colective. Trei din publicaţiile în care am publicat 

articolele noastre au fost indexate ISI.  Am publicat în reviste de specialitate 

româneşti care fac parte din bazele de date internaţionale sau recunoscute de 

CNCSIS ca reviste de categoria B sau C.  

Am participat la diferite colocvii sau conferinţe internaţionale în calitate de key-

note speaker. Am organizat noi înşine colocvii ştiinţifice cu participarea unor 

specialişti români şi străini.  
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În teza de abilitare am consacrat un sub-capitol activităţii instituţionale, întrucât 

am fost director de program de studii la Limbi Moderne Aplicate timp de 7 ani 

şi ne ocupăm, de la înfiinţarea lui, de programul de studii masterale ”Traducere 

şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)”. Am 

conceput şi actualizat curriculum acestui program de studii şi am încercat să-l 

îmbunătăţim datorită experienţei dobândite prin participarea la un proiect 

european, având ca partener principal Universitatea Rennes 2. Pentru a prezenta 

studenţilor activitatea celorlalte mastere europene de acelaşi tip, organizăm, de 

doi ani deja, un seminar de formare pentru studenţii de la masterul de traducere, 

cu participarea unor profesori din  străinătate care predau la mastere similare în 

universităţile din ţara lor.  

O mare parte din activitatea noastră e dedicată activităţii didactice, respectiv 

conceperea şi susţinerea cursurilor de la licenţă şi de la master. Încercăm să ne 

ţinem la curent cu noile direcţii de cercetare în domeniile respective, cu structura 

acelor cursuri la universităţi din ţară şi din străinatate şi încercăm în acelaşi timp 

să adaptăm cursurile la cerinţele pieţei muncii.  

Am consacrat un sub-capitol al tezei de abilitare proiectelor de dezvoltare în 

cariera profesională şi ştiinţifică. În cea mai mare parte, direcţiile către care ne 

vom orienta sunt cele urmate până în prezent, cu excepţia celor la care am fost 

nevoiţi să renunţăm şi ne-am orientat către alte domenii. Cum ne ocupăm ca 

director de program de studii de masterul de traducere, evident că preocupările 

noastre se îndreaptă către activitatea de traducere, către noile concepte din teoria 

traducerii şi, evident, către abordarea contrastivă.  

În teza noastră de abilitare menţionăm câteva proiecte privind publicarea unor 

studii de sintaxă contrastivă şi a unui studiu aprofundat şi actualizat bazat pe 

cartea noastră de semantică. Am menţionat de asemenea intenţia de a publica o 

carte despre Redactarea de texte tehnice, în conformitate cu exigenţele de pe 

piaţa de munca românească şi străină, spre a oferi noi perspective şi oportunităţi 

studenţilor.  
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Ne-am exprimat şi intenţia de a relua un proiect ştiinţific cu participarea 

colegilor şi specialiştilor în informatică din Nancy, întrucât ei şi ei şi-au 

exprimat dorinţa de a realiza totuşi această cercetare pe care ne-am propus-o 

pentru apelul la proiecte din 2014 (proiecte în colaborare cu Franta), propunere 

care nu a fost acceptată.  

Evident, vom continua să participăm la congrese, colocvii şi conferinţe naţionale 

şi internaţionale care prezintă interes pentru noi şi vom continua să ne 

preocupăm de îmbunătăţirea programului de studii de master de care răspundem.  
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