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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FELECAN DAIANA 

  

          

Site http://onomastica.ubm.ro/felecandaiana/ 

E-mail daiana18felecan@yahoo.com 

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 18. 02. 1974 

  

  

  

Locul de muncă  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL 
UNIVERSITAR NORD, BAIA MARE, FACULTATEA DE LITERE, 
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE ȘI STUDII CULTURALE 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada    2007 - prezent   

Funcţia sau postul ocupat   conferențiar univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale (discipline predate) 

 Limba română contemporană (Sintaxa), Istoria limbii române, Teoria 
literaturii, Pragmalingvistică, Istoria limbii române literare, Norma și uzul în 
limbă, Probleme controversate de gramatică. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, 
Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie și Studii Culturale, Str. 
Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

  

Perioada 2004 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat   lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Istoria limbii române, Limba 
latină 
2007: am câştigat, în urma concursului naţional organizat de Institutul 
Limbii Române, postul de lector de Limba şi literatura română la 
Universitatea din Lisabona. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 
literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 
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Perioada 2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat lector univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Istoria limbii române, Limba 
latină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 
literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

Perioada 1999 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat asistent univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Istoria limbii române, Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Limba 
latină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 
literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

Perioada  1997 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat  preparator univ. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Istoria limbii române, Teoria literaturii, Limba latină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 
literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

  

Educație și formare  

Perioada  1998 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor 
 Universitatea de Vest din Timişoara, 2004: doctor în Filologie, cu teza:    
Limbajul dramaturgiei româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea,  
sub îndrumarea prof. univ. dr. Ştefan Munteanu 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Pragmalingvistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie 

Nivelul în clasificarea națională 
/ internațională 

 Doctor în Filologie 

Perioada  1992 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licență 
 Titlul lucrării de licenţă: Redescoperirea lui Dumitru Ţepeneag: noi înţelesuri   
ale operei; coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Ilie Gyurcsik;  
 Media celor cinci ani de studii: 9,82 
 Media la examenul de diplomă: 10 
 Media la examenul de licenţă: 9,83 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Limba și literatura română – Limba și literatura latină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie 
 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Nivelul în clasificarea națională 
/ internațională 

 Licențiată în Filologie 

Perioada  1998 – 1992 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Limba și literatura română, Limba și literatura latină, Limba și literatura 
franceză, Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Latină, italiană, franceză 

  

Competenţe de comunicare  - capacitate de comunicare, obținută în urma interacțiunii directe cu studenții 
de-a lungul a 16 ani de  activitate 
 - capacitate de comunicare cu majoritatea tipurilor de interlocutori 

Competenţe organizaţionale 
/ manageriale 

 -  spirit de echipă evident în:  
 – activitatea desfășurată în calitate de manager de proiect de cercetare 
științifică (vezi site-ul proiectului: http://onomastica.ubm.ro/felecandaiana/) 
 – activitatea desfășurată în cadrul departamentului 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

- capacitate dezvoltată de integrare socială 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale – participări la congrese / 
conferințe în  Africa de Sud, Austria, Bulgaria, Canada, Croația, Franţa, 
Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Spania, Suedia, 
Ungaria 

Competenţe informatice - bună cunoaştere a programelor Microsoft Office, Internet Explorer 

Permis de conducere  Categoria B 

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de organizare a întâlnirilor de lucru, de coordonare a activității 
de cercetare și de perfecționare a cadrelor didactice 
- 2013: coorganizator al Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele 
și numirea”. Onomastica în spațiul public actual, ediția a II-a, Baia Mare, 9-
11 mai (vezi site-ul conferinței: http://onomastica.ubm.ro/). 
- 2011: coorganizator al Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele 
și numirea”. Interferențe multietnice în antroponimie. 50 de ani de 
învățământ superior în Baia Mare, ediția I, Baia Mare, 19–21 septembrie. 
- 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. 
- 2006: coorganizator al celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de 
Dialectologie, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de 
Nord din Baia Mare, şi membru în colectivul de redacţie al volumului ce 
reuneşte lucrările prezentate. 
 

http://onomastica.ubm.ro/
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ALTE COMPETENȚE 
AFILIERE 

PROFESIONALĂ 

- 2013: membră a American Name Society (ANS). 
- 2011: membră a International Council of Onomastic Sciences (ICOS). 
- 2010: membră a Société de Linguistique Romane (SLiR). 
- 2009: membră a International Association for Dialogue Analysis (IADA). 
- 2009: membră a Societăţii de Studii Clasice. 
- 2009: membră a The Names Society of Southern Africa (NSA). 
- 2006: membră a Societăţii Române de Ştiinţe Dialectologice. 
 

  

Coordonare lucrări 
științifice 

- referent în comisii de doctorat 
- coordonare lucrări de licenţă, disertaţii de masterat 
- îndrumător de lucrări pentru obţinerea gradului didactic I 

  

Activitate în programe / 
comisii 

- președinte în comisii naționale de bacalaureat 
- participant la activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 
preuniversitare la definitivat şi gradul II 
- îndrumător de an pentru studenţi 

  

Activități de coreferent în 
publicații 

- 2011: referent științific al volumului Numele și numirea. Actele Conferinței 
Internaționale de Onomastică, ediția I, Interferențe multietnice în 
antroponimie, Baia Mare, 19-21 septembrie 2011, Oliviu Felecan (coord.), 
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011. 
- 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. 
 

  

Granturi câştigate prin 
concurs – în calitate de 
director de proiect sau 

membru în echipă 
 

● 2011: director de proiect de cercetare CNCS de tip TE (2011-2014)   
(Program Resurse Umane: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii 
de tinere echipe de cercetare independente), cod proiect PN-II-RU-TE-2011-3-
0007, nr. contract 103/25.10.2011, finanțat de CNCS cu suma de 750.000 lei, 
cu titlul Unconventional Romanian Anthroponyms in European Context: 
Formation Patterns and Discoursive Function [Antroponime neconvenționale 
românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă]. 
● 2010: membră în proiectul de cercetare CNCS de tip TE (2010-2013) (în 
cadrul programului Resurse Umane (proiecte pentru stimularea constituirii de 
tinere echipe de cercetare independente), cod 3/2010, nr. contract 57/2010, 
finanţat de CNCS cu suma de 600.000 lei, cu titlul Onomastica din spaţiul 
public românesc actual: studiu socio- şi psiholingvistic; director de proiect: 
conf. univ. dr. Oliviu Felecan. 
● 2009: membră în proiectul de cercetare exploratorie CNCS, câştigat în 
cadrul competiţiei CNCS PN II (2009-2011), cod 251, finanțat de CNCS cu 
suma de 553.645 lei, cu titlul Interferenţe multietnice reflectate în 
antroponimia maramureşeană, spaţiu central-european; director de proiect: 
conf. univ. dr. Oliviu Felecan. 
● 2008: membră în proiectul de cercetare nr. 124/25 martie 2008, cu titlul 
Imaginea străinului în literatura română cultă şi populară. Studiu imagologic, 
organizat de Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Creaţiei Populare 
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Maramureş, Universitatea de Nord din Baia Mare şi Asociaţia Culturală şi de 
Cercetare Ştiinţifică KSERO; director de proiect: conf. univ. dr. Carmen 
Dărăbuş. 
 
 
 
 
 

 
 

Participări la conferințe / congrese (vezi infra) 
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Participări la conferințe / congrese în țară 

 

♦ Opera primilor dramaturgi români între Orient şi Occident (Iaşi, Convegno Umanesimo Latino „La cultura 

rumena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo”, Universitatea Al. I. Cuza, 

2004).  

♦ Valoarea stilistică a regionalismului în Cartea cuceririlor, de Cornel Ivanciuc (Baia Mare, Al XII –lea 

Simpozion Naţional de Dialectologie, 2006). 

♦ Aspecte ale limbii române contemporane în presa scrisă (Cluj-Napoca, Al V-lea Simpozion naţional de 

jurnalism cu tema Stil şi limbaj în mass-media din România, Universitatea Babeş-Bolyai, 2006). 

♦ Realizări ale enunţului în proza literară contemporană (Cluj-Napoca, Colocviul internaţional „Limba română 

– Abordări tradiţionale şi moderne”, Universitatea Babeş-Bolyai, 2007). 

♦ Politeness Strategies in the Work of the First Romanian Dramatists (Baia Mare, „Spaţii culturale şi fond 

arhaic. Conferinţă internaţională de studii interculturale şi comparatism”, 8–10 mai, 2008). 

♦ Coerenţa în textul dialectal (Baia Mare, Al XIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, 19–21 

septembrie, 2008). 

♦ Structuri clişeizate în redactarea horoscopului (Cluj-Napoca, Al VII-lea Simpozion Naţional de Jurnalism, cu 

participare internaţională: Limba de lemn în presă: ieri şi azi, 24–25 octombrie, 2008). 

♦ Margareta Manu Magda, Daiana Felecan, Enunţul incident, ca expresie a polifoniei, în limba română actuală 

(Bucureşti, Al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Academia Română, Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, 20–21 noiembrie 2009). 

♦ Names within the Romanian Public Space: Formation Patterns and Communicative Functions (Baia Mare, 

The International Conference of Intercultural Studies and Comparativism „Cultural Spaces and Archaic 

Foundations”, The 2
nd 

Edition, 16–18 septembrie, 2010). 

♦ Aspecte ale utilizării nickname-ului în „limba română virtuală” (perspectivă pragmatică) (Bucureşti, Al IV-

lea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti”, 5–6 noiembrie, 2010). 

♦ Observaţii referitoare la configuraţia semiotică a unor nume de firme din spaţiul public românesc actual 

(Bucureşti, Al 10-lea Colocviu Internaţional al Catedrei de Limba română, „Limba română: ipostaze ale 

variaţiei lingvistice”, 3–4 decembrie, 2010). 

♦ Comportament lingvistic politicos vs. nepoliticos în dezbaterea şi în declaraţia de presă televizate (cazul 

campaniei electorale din România, 2009) (Cluj-Napoca, Colocviul Internațional Limba română – abordări 

tradiționale și moderne, ediția a II-a, 6–7 mai, 2011).  

♦ O categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din 

domeniul showbizului românesc (Baia Mare, Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”. 
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Interferențe multietnice în antroponimie. 50 de ani de învățământ superior în Baia Mare, ediția I, 19–21 

septembrie, 2011). 

♦ Antroponime cu valoare generică în limba română (București, Al 11-lea Colocviu Internațional al 

Departamentului de Lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din București: Limba română: direcţii 

actuale în cercetarea lingvistică. The Romanian Language: Current Paths in Linguistic Research, 9–10 

decembrie, 2011). 

♦ The Pragmatics of Unconventional Personal Naming (Târgu-Mureș, The International Conference 

„Communication, Context, Interdisciplinarity”, 2
nd 

Edition, „Petru Maior” University of Târgu-Mureș, Faculty 

of Sciences and Letters, 22-23 November 2012).  

♦ Antroponimia formelor de numire neconvenționale – perspectivă lingvistică și culturală (Baia Mare, 

Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”. Onomastica în spațiul public actual, ediția a II-

a, 9-11 mai, 2013).  

♦ Nume proprii și denominații propriale, între monovalență și polifonie. (Abordare pragmalingvistică) (Târgu-

Mureș, Conferința Internațională „Integrarea europeană – între tradiție și modernitate” (IETM), ediția a V-a, 

organizată de Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe și Litere, 24–25 octombrie, 2013.) 

 

Participări la conferințe / congrese în străinătate 

 

♦ Dialogul – modalitate a pseudocomunicării (Aberystwith, Marea Britanie, Congrès International de 

linguistique et de philologie romanes XXIV
e
, CILPR, section 10: La linguistique textuelle et la pragmatique, 

2004).  

♦ Alcuni nomi di feste romene (Pisa, Italia, XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche: I nomi nel 

tempo e nello spazio, 28 agosto–4 settembre, 2005). 

♦ Nicolae Felecan, Daiana Felecan, Structuri antroponimice şi toponimice în Ţara Oaşului (Innsbruck, Austria, 

Le XXV
-e

 Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 3–8 septembrie, 2007). 

♦ Tipuri de enunţuri interogative în dramaturgia românească din prima jumătate a secolului al XIX-lea 

(Chişinău, Republica Moldova, Colocviul Internaţional „Filologia modernă. Realizări şi perspective în context 

european”, ediţia a II-a, Semiotica şi hermeneutica textului, mai, 2008). 

♦ Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Postcommunist Political Satire Illustrated in the Nicknames of Romanian 

Politicians (Toronto, Canada, The 23
rd

 International Congress of Onomastic Sciences, august, 2008). 

♦ Nicknames - Reflections of Polyphony within the Linguistic Area from the Northwestern Part of Romania 

(Durban, Africa de Sud, The 15
th

 Names Congress of the Names Society of Southern Africa, University of 

KwaZulu Natal, 2009). 

♦ Oliviu Felecan, Daiana Felecan, Prénoms latins dans l’anthroponymie de la Romania de l’est (Lyon, Franţa, 

IX
e
 Colloque International „Latin vulgaire – Latin tardif”, Université Lumière Lyon 2, 2009). 
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♦ Le commérage – phénomène polyphonique (Barcelona, Spania, The 12
th

 International Conference on 

Dialogue Analysis, organized by the „Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge”, Pompeu Fabra 

University, 15–18 September, 2009). 

♦ Gli aspetti della cortesia e della scortesia verbale nei dibattiti e nelle dichiarazioni di stampa televiste (il 

caso della campania elettorale presidenziale da Romania, 2009) (Valencia, Spania, 26é Congrés Internacional 

de Lingüística i Filologia Romàniques, 6–11 septembrie, 2010). 

♦ Aspects de la dynamique des appellatifs non conventionnels dans l'espace publique roumain actuel 

(Barcelona, Spania, al XXIV-lea Congres Internațional de Științe Onomastice, 5–9 septembrie, 2011). 

♦ Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Considérations concernant les zoonymes: attribution et classification des 

noms dans le cas des chats de compagnie (Valencia, Spania, Congrés-Convengo di Onomastica, Indirizzo di 

Onomastica del Dottorato di Studi Euroasiatici: Indologia, Linguistica, Onomastica, Scuola di Dottorato di 

Studi Umanistici, Università di Torino, 19–20 aprilie, 2012). 

♦ Oliviu Felecan, Daiana Felecan, The Typology of Romanian Firms in Urban Areas (Berlin, Germany, 

Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universität Berlin, 2012). 

♦ English vs. Latin in the Construction of Unconventional Appellatives in Contemporary Romanian 

(Sociolinguistic Considerations) (Veliko Tarnovo, Bulgaria, The International Conference of Slavic and Balkan 

Onomastics; organizatori: „Professor Nikolai Kovachev”, Center of Bulgarian Onomastics; „St. Cyril and St. 

Methodius” University of Veliko Tarnovo, 13-15 septembrie, 2012). 

♦ Aspects of “Balkanism” Reflected in the Usage of Anthroponyms in Contemporary Romanian Public Space 

(Rijeka, Croația, Borders and Identities Conference, University of Rijeka, March 29-March 30, 2013). 

♦ Modalités linguistiques actuelles d’adresse: entre conventionnel et non conventionnel (Murcia, Spania, 

Primera Conferencia Internacional en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales en Lenguas Modernas 

(CILLEC), Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), 12–13 septembrie, 2013). 

 

Participări la conferințe / congrese în țară, înaintea datei de obținere a titlului de doctor în Filologie 

 

♦ Sugestii asupra atitudinii psalmice argheziene (cu referire la Psalmul care începe cu versul „Te drămuiesc în 

zgomot şi-n tăcere” (Satu Mare, Zilele Academice sătmărene organizate de Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad, 1998). 

♦ Mitul – patria reîntoarcerilor succesive (Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, 1999). 

♦ Mijloace de expresie în comediile primilor dramaturgi români (Baia Mare, Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

cu tema „Eminescu la interferenţa mileniilor – modernitatea şi actualitatea geniului”, 2000). 

♦ Mijloace de expresie ale comicului verbal în opera lui Vasile Alecsandri (Baia Mare, Conferinţa 

Internaţională 40 de ani de Învăţământ superior în Maramureş, 2001). 

♦ „Trăncăneala” sau simularea comunicării în proza scurtă a lui I. L. Caragiale (Baia Mare, Conferinţa 

Internaţională „Transcomunicare şi Receptare”, Universitatea de Nord, 2003). 
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Participări la conferințe / congrese în străinătate, înaintea datei de obținere a titlului de doctor în 

Filologie 

 

♦ Tinereţe fără de tinereţe sau despre revelaţia simplităţii (Budapesta, Ungaria, Colocviul Internaţional 

„Mircea Eliade”, 1998). 

♦ Influenţa franceză în opera primilor dramaturgi români (Salamanca, Spania, Al XXIII-lea Congres 

internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, 2001). 

♦ Semnificaţia numelor de personaje în opera primilor dramaturgi români (Uppsala, Suedia, Al XXI-lea 

Congres Internaţional de Ştiinţe Onomastice, 2002). 

 

 

        Conf. univ. dr. Daiana Felecan 

 


