
Carreer and
Teaching experience
(experienţă didactică):

● 2014:conducător de doctorat în cadrul Școlii doctorale de filologie
din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca.

● 2011: responsabil cu activitatea științifică pe domeniul filologie la
Universitatea de Nord.

●2010: susţin în cadrul masteratului Limba română în context european
(spaţiu, cultură, comunicare) disciplina Limba română ca limbă străină;

●2009: susţin în cadrul masteratului Dinamica limbii române materia
Dinamica vocabularului românesc;

●2009: susţin în cadrul masteratului Limba română în context european
(spaţiu, cultură, comunicare) disciplinele Geneza limbilor romanice (de
la latina populară la limbile romanice), Vocabularul fundamental al
limbilor romanice, Antroponimie romanică;

●2008: director al masteratului (tip Bologna) Limba română în context
european (spaţiu, cultură, comunicare);

●2007: conferenţiaruniversitardoctor la Universitatea de Nord din Baia
Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba şi literatura română, pentru
disciplinele: filologie romanică, LRC vocabular şi limba latină, limba greacă
●2007: cursul opţional de limba română pentru studenţii filologi din anul
terminal;

●2006: cursul de limba greacă pentru studenţii de la specializarea filozofie şi
cursul de limbi clasice pentru studenţii de la specializarea teologie ortodoxă
●2005: în cadrul masteratului de Limbă şi cultură populară: cursul şi
seminarul de antroponimie

●2004: lector universitar doctor la Universitatea de Nord, Facultatea de
Litere, Catedra de Limba şi literatura română; susţin cursul practic de limba
latină şi de limba greacă, de asemenea, cursul şi seminarul de filologie
romanică; seminarul de lexicologie

●2002 – 2004: lector universitar doctorand la Universitatea de Nord,
Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi literatura română; susţin cursul
practic de limba latină şi de limba greacă, de asemenea, cursul şi seminarul de
filologie romanică

●1999 – 2002: asistent universitar doctorand la Universitatea de Nord,
Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi literatura română; am susţinut curs
practic de limba latină şi limba greacă; am susţinut cursul şi seminarul de
filologie romanică

●1998,1999: cursuri de limba latină şi la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”



din Arad, filiala Satu Mare

●1997 – 1999: preparator universitar la Universitatea de Nord din Baia
Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba şi literatura română; am susţinut
curs practic de limba latină şi limba greacă şi seminar de filologie romanică

Supervised PhD
Dissertations,
MASTER
THESIS (MA),
BACHELOR
THESIS (BA)
(coordonare teze
de doctorat,
masterat, licenţă)

◊Conducător de doctorat în domeniul Filologie din cadrul Centrului
Universitar Nord Baia Mare.

◊Coordonare lucrări de licenţă şi de disertaţie;

◊ Îndrumător de an pentru studenţi;

◊ Preşedinte la mai multe comisii naţionale de bacalaureat: Bistriţa 2004,
Sfântu Gheorghe şi Întorsura Buzăului 2006, Baia Mare 2007, 2009,
Sighişoara 2008, Cluj-Napoca 2011.

◊ Membru în comisii de acordare a titlului de doctor în filologie(Baia Mare,
Constanța, Timișoara, Torino) .

Programm
Commitee and
Review activities
(activitate
înprograme,
comisii, comitete
redacţionale,
referent ale unor
reviste de
specialitate)

◊ Îndrumător de lucrări de Gradul I;

◊ Participant la activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice
preuniversitare la definitivat şi Gradul II;

◊Membru în comisii în vederea promovării pe un post didactic: Timișoara.

◊ Expert ARACIS.

Co-review
activities,
journals (activităţi
de coreferent
publicaţii)

● 2013: Membru al comitetului peer review al revistei „Philologica
Jassyensia”, editată de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” –
Filiala din Iaşi a Academiei Române şi de Asociaţia Culturală „A.
Philippide” din Iaşi, indexată BDI (CEEOL, EBSCO, DOAJ, FABULA,
ULRICHSWEB...)

●2014: referent științific pentru volumul Nova Studia Clasica, coordonat de
Liviu Franga, București: Editura Universității din București, 2014.

●2012: Membru în Comitetul de corespondenți internaționali pentru
„Rivista italiana di onomastica (RIOn)”, Roma, Società Editrice Romana
(ERIH) (2012).

● 2012: Membru al comitetului peer review al revistei „Limbă și literatură
– reper identitare în context european” (“Language and Literature –



European Landmarks of Identity”), Pitești, revistă indexată fabula, EBSCO,
indexcopernicus (2012).

●2008: consultant lingvistic pentru volumul Transfer de tehnologie –
transfer de terminologie. Studii asupra comunicării în condiţiile
fenomenului de contact lingvistic în mediul economic din Baia Mare şi
împrejurimi din perspectiva spaţiului de comunicare, coordonat de Rodica-
Cristina Ţurcanu, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, Cluj-Napoca,
Editura Risoprint, 2008.

●2013: organizator al Conferinței internaționale de onomastică „Numele și
numirea”. Ediția a II-a. Onomastica din spațiul public actual, Baia Mare.
Cronici în:
-„Rivista Italiana di Onomastica (RIOn”), vol. XVIX, Anno XVIX, no 1,
2013, p. 355-361; 374;
-„Hermannstädter Zeitung”, Nr. 2333/46, 24 Mai 2013, Sibiu, p. 5 (Sigrid
Haldenwang);
-„Graiul Maramureșului”, Serie Nouă, Anul XXV, nr. 7062, marți 4 iunie
2013, p. 11.
-„Rivista Italiana di Onomastica (RIOn”), vol. XIX, Anno XIX, no 2, 2013,
p. 806, 829.
-„Problems of Onomastics”, No. 2 (15), Ekaterinburg, Ural University
Press, 2013, p. 200-203 (S.O. Goryaev).
-„Studia UniversitatisMoldaviae”, Seria Științe umaniste, Nr. 4 (64),
Chișinău,2013, p. 229-230 (Vladimir Zagaevschi).

●2011: organizator al Conferinței internaționale de onomastică „Numele și
numirea”. Interferențe multietnice în antroponimie. Ediția I, Baia Mare.
Cronici în :
- „Philologia”, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie,
LIII, Nr. 5-6 (257-258), septembrie-decembrie 2011, p. 169-171.
- „Rivista Italiana di Onomastica (RIOn”), vol. XVII, Anno XVII, no 1,
2011, p. 303-304;
- „SCL”, LXII, nr. 2/2011, București, Editura Academiei Române, p. 293-
295 (Ioana Vintilă-Rădulescu);
- „Cahiers de la Société française d’Onomastique”, No 03 (automne 2011),
p. 176-188 (Michel Rateau).

Co-review
activities,
conferences
(activitate de
coreferent în
organizarea de
conferinţe)

●2008: coorganizator al celui de-al XIII-lea Simpozion Internaţional de
Dialectologie, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de
Nord din Baia Mare şi membru în colectivul de redacţie al volumelor ce
reunesc lucrările prezentate.

●2006: coorganizator al celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de
Dialectologie şi membru în colectivul de redacţie al volumului ce reuneşte
lucrările prezentate;


