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Curriculum vitae  Europass  

 
  

Informaţii personale  
Nume / Prenume ROMEDEA Adriana-Gertruda 

Adresă(e) Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău 
Telefon(oane) 0234-588.884   

E-mail(uri) romedea.adriana@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16.11.1951 
  

Sex F 
  

Experienţa profesională 2016 până în prezent  vice-preşedinte al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, membru al Consiliului Facultăţii de Litere   2016 (februarie-martie) rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău  2015 (septembrie) – 2016 (martie)  Director al Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
  

Perioada 2012 până în prezent  
Funcţia sau postul ocupat prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti şi membru al Consiliului de administraţie, prof. univ. dr. în Departamentul de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri şi seminarii, cercetare ştiinţifică în domeniul lingvisticii și analizei discursului, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale Coordonarea activităţilor de elaborare a dosarelor de reevaluare; elaborarea de regulamente şi metodologii; coordonarea acţiunilor de elaborare, completare şi semnare a Fişei postului didactic pentru tot personalul didactic al Universităţii; verificarea Planurilor de învăţământ, de la toate programele de studii; reorganizarea site-ului în limbile română, engleză şi franceză; coordonarea activităţilor studenţilor în căminele şi restaurantul universităţii, organizare de manifestări artistice etc. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
 Perioada  2008-2012  

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Litere 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea şi fundamentarea strategiei Facultăţii de Litere, coordonarea activităţii din facultate, elaborarea strategiei de promovarea a facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret nr. 8,  Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
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 Perioada  2011-2012: membru al Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării;  
Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea şi fundamentarea strategiei Facultăţii de Litere, coordonarea activităţii din facultate, elaborarea strategiei de promovarea a facultăţii 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret nr. 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
  

Perioada  2010-2011: membru al Catedrei de Ştiinţe ale comunicării 
Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea şi fundamentarea strategiei Facultăţii de Litere, coordonarea activităţii din facultate, elaborarea strategiei de promovarea a facultăţii 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret nr. 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
 Perioada  2004-2008  

Funcţia sau postul ocupat Prorector cu probleme de învăţământ, Universitatea din Bacău, preşedinta Comisiei de Învăţământ, coordonator al Departamentului de Studii Postuniversitare şi Formare Continuă şi al Departamentului  de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă   
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea Planurilor de învăţământ, de la toate programele de studii; elaborarea de regulamente și metodologii, la nivelul Universității  

 Perioada  2004-2006 
Funcţia sau postul ocupat membru în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic din Bacău    

 Perioada  2001-2012 
Funcţia sau postul ocupat membru în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

 Perioada  2001-2004  
Funcţia sau postul ocupat Șef al Catedrei de Limba şi literatura franceză, Facultatea de Litere  

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea  Planurilor de învățământ, a statelor de funcții, gestionarea activității din cadrul catedrei  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale  Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 2003-2007 Conferenţiar universitar doctor, Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere Predare de cursuri și seminarii, cercetare ştiinţifică în domeniile: limba franceză contemporană, analiza discursului și actele de limbaj Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere Universitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale  Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 2001-2003 Lector universitar doctor, Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere Predare de cursuri și seminarii, cercetare ştiinţifică în domeniile: limba franceză contemporană, analiza discursului și actele de limbaj Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere Universitar 
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 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 1996-2012 Membru în Consiliul Facultăţii de Litere Responsabilități în cadrul Consiliului Facultății Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere Universitar 
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale  Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

1993-2001  Lector universitar, Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere  Predare de cursuri și seminarii, participări la manifestări ştiinţifice, activitate de cercetare în domeniile: limbă franceză contemporană, semiotică Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere Universitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 1994-2008  Profesor asociat  Limba franceză a afacerilor Universitatea „George  Bacovia“ Bacău Universitar 
 Perioada  Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 1992-2005  Profesor asociat  Profesor de limba franceză  Colegiul Naţional “V. Alecsandri” Bacău Preuniversitar  1998-2004: membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional “V. Alecsandri” Bacău  
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 1992-1993   Profesor detașat Profesor de limba și literatura franceză  Liceul “V. Alecsandri” Bacău  Preuniversitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

  1991-1992 : studii în Franţa Profesor titular (concediu fără plată) Profesor de limba și literatura franceză  Şcoala Nr. 19 Bacău Preuniversitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 1988-1991 Profesor detașat Profesor de limba și literatura franceză  Şcoala Nr. 1 Bacău - detaşată Preuniversitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 1978-1988 Profesor titular Profesor de limba și literatura franceză  Şcoala generală Bijghir, Comuna Buhoci, Jud. Bacău Preuniversitar 
 Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 1973-1978 Profesor titular Profesor de limba și literatura franceză Şcoala generală Răcătău - Recea, Comuna Horgeşti, Jud. Bacău Preuniversitar 
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Educație și formare  

  
Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul Filozofie, Tema: Actele de discurs: o perspectivă semiotică, conducător ştiinţific, prof. univ. dr. Petru Ioan 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Logică, Semiotică, Pragmatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de Filozofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 

  
Perioada 1991-1992  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă anuală de Limbă şi Civilizaţie franceză  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Literatură și civilizație franceză, Studii stilistice, Geografia economică și socială în Franța     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea  Sorbona Paris, Franţa 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Internațională 

   1991-1992    Certificat practic de franceză comercială şi economică la Camera   de Comerţ şi Industrie din Paris, Franţa  
Perioada 1974-1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limba franceză contemporană, Limba română contemporană, Literatură franceză/română Specializarea Franceză - Romană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti, Facultatea Limbi Străine, specializarea Limba Franceză - Limba Română 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 

  
Perioada 1970-1973 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limba franceză contemporană, Limba română contemporană, Literatură franceză/română Specializarea Franceză - Romană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutului Pedagogic de 3 ani  Bacău, Facultatea de Filologie  
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 

 Perioada  1966-1970 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limba și literatura română/engleză/franceză, Limba latină, Filozofie, Psihologie, Istorie Secția umanistă 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul „V. Alecsandri” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 
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Perioada 1958-1966: Şcoala de muzică Bacău (clasele I-VIII)  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de 8 clase 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite pian 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala de muzică Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 
  

Stagii de perfecționare  
Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire în specializarea Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de specializare cu durata de 30 ore  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Bacău 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cursuri de pregătire în domeniul informaticii economice (modulul de perfecționare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „George Bacovia” Bacău, Departamentul de informare, formare și perfecționare în domeniul informaticii economice Bacău 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Națională 

  
Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Profesor universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 1643/ 02.08.2007 
  

Perioada 2003 
Calificarea / diploma obţinută Conferenţiar universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 4084/04.06.2003 

  
Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Filozofie, domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste, domeniul Filosofie, specializare Logică, prin Ordinul M.Ed.C. nr. 3951/ 05.06.2001  
  

Perioada 1990 
Calificarea / diploma obţinută Certificat pentru obținerea  gradului II, la specializarea limba franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
  

Perioada 1977 
Calificarea / diploma obţinută examen de definitivat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare I.C.P.P.D. București 
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Aptitudini şi competenţe personale 

 
  

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2 Utilizator independent C2 Utilizator independent C2 Utilizator independent C2 Utilizator independent C2 Utilizator independent 
Limba engleză  B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale • calităţi empatice; • abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în medii multiculturale;  • deprinderi de comunicare şi inter-relaţionare; • spirit de echipă dobândit ca urmare a activităţii de cercetare în cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD şi al grupului de cercetare „Espace(s) de la fiction”;  • o bună capacitate de comunicare prin interacţiunea cu studenţii şi participarea la manifestări ştiinţifice. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice • spirit organizatoric (organizarea a 3 conferințe internaţionale ale Facultății de Litere și membru organizator la 4 conferințe);  • abilităţi manageriale dobândite în cele 2 mandate de prorector și în mandatul de decan la  Facultatea de Litere. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului • bazele tehnologiilor informaționale și sisteme de operare (Windows); • editare de texte și calcul tabelar (Word-Excel); • prezentări multimedia (Power Point); • Internet și poștă electronică (Internet Explorer-Microsoft Outlook). 
  

Competenţe şi aptitudini artistice • pian, Școala de Muzică, clasele ï-VIII.  
  

Alte competenţe şi aptitudini • gimnastică (campioană regională 1964, juniori II); • tenis de masă (campioană judeţeană, seniori: 1968,1969); • handbal (echipa Liceului „Vasile Alecsandri” din Bacău). 
  

Permis de conducere Categoria B din 1973 
Informaţii suplimentare  

Evaluator ARACIS Evaluator în domeniile Limbă și literatură/Filosofie 2008-2012 
Evaluator internațional  Proiectul BelPD-COFUND, Universitatea din Liège, Belgia, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului FP7-People-COFUND, 2014-2016 

Distincţii 16 septembrie 2005: 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) 

  Actualizat la data de 10.01.2019 


