
 
           
 

 

 

  

Informații personale  

 Bartoş A. Bianca-Livia 

 Cluj-Napoca, strada Mogoșoaia, nr. 7, bloc L1, ap. 15, sc. 2 

Jud. Cluj, România. 

          Mobil: +40 745 338 006 

 
 

biancabartos@yahoo.com 

Data nașterii 22.07.1990 

  

Loc de muncă actual Profesor titular de limba franceză, grad didactic definitiv 

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, jud. Cluj 

Experiența profesională 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

                  

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate  

Septembrie 2020 până în prezent  

Cadru didactic în învățământul preuniversitar de stat, profesor titular 

de limba franceză, grad didactic definitiv. 

 

Activități didactice: 

Normă didactică la ciclul gimnazial și liceal 

 

Responsabilități 

Membru Consiliu de Administrație 

Membru Comisia de orar și serviciu pe școală. 

 

Alte activități profesionale:  

- august 2022: participare la Reședința ProFutur, organizată în 

Varșovia, Polonia, în calitate de bursieră reprezentantă a 

profesorilor de limba franceză din România. 

- August 2021: participare la Forumul Profutur, organizată de 

CREFECO și OIF în Sofia, Bulgaria. 

- participare cu elevii la proiecte internaționale de tip Etwinning, 

concursuri regionale și naționale, coordonare de parteneriate cu 

Facultatea de Litere și ISJ Cluj, organizare de conferințe pentru 

elevi, susținute de invitați străini, precum bursieri camerunezi (Le 

français et la francophonie) sau medici rezidenți (Le français en 

médecine). 

 

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” 

Strada Carpați, nr 10, Florești, jud. Cluj. 

 

Învățământ preuniversitar. 



Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate  

Septembrie 2012 – august 2022  

Cadru didactic în învățământul preuniversitar de stat, profesor titular 

de limba franceză, grad didactic definitiv. 

 

Activități didactice: 

Normă didactică la ciclul gimnazial. 

 

Responsabilități 

Membru Consiliu de Administrație. 

Responsabil Comisia de orar și serviciu pe școală. 

Secretar Consiliu Profesoral 

Dirigenție 

 

Alte activități profesionale:  

- participare cu elevii la proiecte internaționale de tip Etwinning, la 

concursuri regionale și naționale, soldate cu premii I, II și III, 

premiul special din partea AUF Sibiu, interviu pentru Radio Cultural 

privind implicarea elevilor școlii în proiectele eTwinning. 

- Îndrumarea elevilor pentru a participa la olimpiadele școlare de 

limba franceză, nivel local și județean (premii II, III și mențiune) 

- coordonare de parteneriate cu Facultatea de Litere, ISJ Cluj, Liceul 

de Arte Romulus Ladea Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Căpușu 

Mare, Luna de Sus, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu ș.a. 

- organizare de conferințe pentru elevi, susținute de invitați străini, 

precum stagiari ai Institutului Francez. 

 

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” 

Strada Andrei Mureșanu nr. 1, Florești, jud. Cluj. 

 

Învățământ preuniversitar. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate 

2015-2017 

2017 până în prezent 

Expert relații internaționale 

 

Responsabilități 

Pregătirea medicilor stomatologi în vederea promovării interviului în 

fața Colegiului Medicilor. 

Întocmirea de contracte, menținerea corespondenței cu medicii 

francezi, întocmirea ofertelor și publicarea lor pe site-ul firmei. 

 

SC Santemed Consulting SRL 

Strada Frunzișului, nr 35 E 

Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Privat 

 



Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

 

 

 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate  

Octombrie 2019 – iulie 2022  

Cadru didactic asociat în cadrul Departamentelor de Limbi și Literaturi 

Romanice, respectiv Limbi Moderne Aplicate. 

 

Activități didactice: 

Seminar de Literatură secol XIX, nivel Licență, anul I Franceză A și 

B. 

Curs Practic de Gramatică și Retroversiuni, nivel Licență, anul I, 

Franceză B. 

Curs Practic de Exprimare Orală, nivel Licență, anul I, Franceză B, 

Curs Practic de Fonetică, nivel Licență, anul I LMA. 

 

Organizare de manifestări științifice 

 

- 8 decembrie 2022 – Dynamiser le FLE par le biais du théâtre. 

Atelier de formation animé par l’acteur polonais Jan Nowak. 

Activitate desfășurată în partenariat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj. 

- 12 martie 2022, Féminités actuelles, în colaborare cu prof. univ. 

dr. Yvonne Goga, conf. univ. dr. habil. Simona Jișa, Cristelle 

Reggiani și Gabriela Miron. 

- 20 martie 2021, L’excipit, une provocation littéraire, în colaborare 

cu prof. univ. dr. Yvonne Goga, conf. univ. dr. habil. Simona Jișa 

și Gabriela Miron. 

- 21 septembrie 2019, L’incipit, une provocation littéraire, în 

colaborare cu prof. univ. dr. Yvonne Goga, conf. univ. dr. habil. 

Simona Jișa și Gabriela Miron. 

 

Alte activități profesionale 

- Iunie 2022 – coordonarea studentei Cozaciuc Denisa, anul II, în 

vederea susținerii prelegerii pentru liceeni: Je suis étudiante en 

Lettres, activitate desfășurată la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan”, 

Florești. 

- Aprilie 2021 – Conferința Hervé Bazin : du mythe à la narration 

poétique, pentru studenții anului I de Master ai Universității de 

Vest Timișoara. 

- Iulie 2019 – supravegherea examenului de admitere nivel Licență. 

- Parteneriate cu Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești: La 

Facultate și înapoi la școală.  

 

Universitatea „Babeş-Bolyai“, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, 

Cluj-Napoca, România 

Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice și 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate 

Str. Horea, Nr. 31,  

400202, Cluj-Napoca, România 

 

Academic 

 

  



Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 
 
 

Tipul activității sau sectorul 

de activitate  

Octombrie 2014 – octombrie 2018 

Doctorandă cu frecvență în cadrul Școlii Doctorale de Studii 

Lingvistice și Literare a Universității Babeș-Bolyai.  

 

Activități didactice: 

Seminare de pregătire pentru Licență, anul III, Franceză A și B. 

Cursuri de aducere la nivel, anul I, Franceză A și B. 

 

Activități de cercetare și profesionale 

- 2014 până în prezent: membră a CERFA, Centrul de Studii a 

Romanului Francez Actual. 

- Octombrie-decembrie 2015: mobilitate cu finanțare POSDRU, la 

Universitatea din Angers, Franța. 

- Iulie-decembrie 2015 bursieră POSDRU. 

 

Organizare de manifestări științifice 

 

- 12 mai 2018, L’Écriture de la filiation, în colaborare cu prof. univ. 

dr. Yvonne Goga și conf. univ. dr. Simona Jișa. 

- 23-25 aprilie 2018, Sylvie Germain et les mythes, în colaborare cu 

prof. univ. dr. Yvonne Goga și conf. univ. dr. Simona Jișa. 

- 22 aprilie 2017, Réecrire les mythes, în colaborare cu prof. univ. 

dr. Yvonne Goga și conf. univ. dr. Simona Jișa. 

 

Universitatea „Babeş-Bolyai“, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, 

Cluj-Napoca, România 

Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, 

Str. Horea, Nr. 31. 

400202, Cluj-Napoca, România 

 

Academic 

 

 

 

Educație și formare 
 

2021-2022  

• august 2022: bursieră ProFutur, participare la Reședința 

ProFutur, organizată în Varșovia, Polonia, în calitate de 

reprezentantă a profesorilor de limba franceză din România. 

Proiect cu titlul: Crearea unui centru de formare pentru profesorii 

de FLE în Cluj-Napoca. 

 

• august 2021: bursieră ProFutur. Participare la Forumul Profutur, 

organizată de CREFECO și OIF în Sofia, Bulgaria. 
 

• 15-17 noiembrie 2021 - Formation des formateurs, organizat de 

l’Alliance Française Nice Côte d’Azur. Atelier de Fonetică 

susținut de Sten Roi și Jérémy Jolivalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprilie 2019: obținerea titlului de doctor în Filologie. 

 

• 18 octombrie 2018 – susținerea publică a tezei de doctorat cu 

titlul Hervé Bazin : avatars d’une écriture poétique. 

 

Coordonator: prof. univ. dr. Yvonne Goga 

 

Distincție: Summa cum laude.  

 

Membrii comisiei de doctorat : președinte : prodecan conf. univ. 

dr. Dorin Chira. Membri : prof. univ. dr. Yvonne Goga, prof. 

univ. dr. Alexandrina Mustățea, conf. univ. dr. Livia Titieni, conf. 

univ. dr. Ramona Malița.  

 

Membrii comisiei de îndrumare: prof. univ. dr. Rodica Pop, conf. 

univ. dr. Livia Titieni, conf. univ. dr. Simona Jișa. 

 

• 2014-2018 : doctorandă cu frecvență sub coordonarea doamnei 

prof. univ. dr. Yvonne Goga la Școala Doctorală de Studii 

Lingvistice și Literare, Institutul de Studii Doctorale, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
 

• iulie 2015 - decembrie 2015 : bursieră POSDRU 155383 : 

Calitate, Excelență, Mobilitate Transnațională în cercetarea 

doctorală, cu o mobilitate de două luni la Universitatea din 

Angers, Franța. 

 

 

2012-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Diplomă de Master 

 

 Literatură și Civilizație: dialog intercultural în spațiul francofon. 

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

 

Lucrare de disertație: Hervé Bazin: de l’humour à l’art poétique, 

sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Yvonne Goga. Media 10. 

 

Disciplinele principale studiate : literatura secolului XX, literatură 

africană, literatură canadiană, traduceri literare. 

 

• Diplomă de Licență în specializarea Limbă și literatură franceză 

– Limbă și Literatură Română, Facultatea de Litere, Universitatea 

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. 

Examen scris de licență media 10. 

 

Disciplinele principale studiate: Limba și literatura franceză, 

Limba și literatura română, teoria literaturii, lingvistică, 

semantică, morfologie și sintaxă. 

 



 

2005-2009    

 

 

 

 1997-2005 

 
 

• Liceul „Gheorghe Șincai”, Baia Mare cu specializarea Științe 

Sociale. Participare la Olimpiada Națională de Limba Franceză – 

mențiuni.  

 

• Şcoala Generală cu clasele I-VIII „Simion Bărnuţiu”, Baia Mare, 

jud. Maramureș. 

Competențe dobândite • Capacitatea de a colabora, de a lucra în echipă și de a îndruma, 

experiențe dobândite în urma a numeroase proiecte și 

parteneriate inițiate și/sau realizate la inițiativa altor instituții. 

• Abilități psihopedagogice, de comunicare, relaționale și de 

organizare a grupei de studenți, dobândite în urma celor șapte ani 

de activitate cu studenții Facultății de Litere. 

• Capacitatea de adaptare și de integrare în diverse medii academice 

și de formare, dobândită în urma burselor de studiu în Franța 

(Universitatea din Angers), precum și a celor de formare în 

Bulgaria și Polonia.  

• Abilități dobândite în timpul activității de expert relații 

internaționale: vocabular medical de specialitate în limba 

franceză. 

• Competențe administrative, manageriale și de conducere, 

dobândite în perioada de activitate ca membru al Consiliului de 

Administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai” și a 

Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan”, Florești. 

• Capacitatea de a lucra sub presiunea termenelor limită, dobândită 

în urma a opt ani de activitate ca membru și apoi responsabilă a 

comisiei de orar și serviciu pe școală. 

 

  

Aptitudini și 

competențe personale 

• 2022 – Atestat de Formator eliberat de Asociația Didakticos 

Timișoara. Media 10. 

• 2021 – Atestat de Mentor eliberat de Asociația „Centrul Național 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy”, cu mențiunea 

Foarte Bine. 

• 2021 – Atestat de Metodist eliberat de Asociația Didakticos 

Timișoara. Media 10. 

• 2012 – Atestat de Traducător și Interpret pentru Ministerul 

Justiției. 

• 2008 – ECDL Complet (European Computer Driving Licence). 
 

  

Limbă maternă Română 

Limbi străine Franceză, Engleză, Spaniolă 

Autoevaluare  Înțelegere Exprimare Orală Exprima

re scrisă 

Nivel european  (*)  Ascultare Citire  Participare la 

conversație 

Discurs oral  

Franceză  

 
C2 

Utilizator 

experimentat 

 
C2 

Utilizator 

experimentat 

 C2 
Utilizator experimentat 

 
C2 

Utilizator 

experimentat 

 

C2 
Utilizator 

experimen

tat 



Engleză 
                                                  

Spaniolă 

 

 

        B1 
Utilizator 

independent 

 
B1 

Utilizator 

independent 

 B1 
Utilizator independent 

 
B1 

Utilizator 

independent 

 

B1 
Utilizator 

independe

nt 

B1 
Utilizator 

independent 

 
B1 

Utilizator 

independent 

 A2 
Utilizator elementar 

 
A2 

Utilizator 

elementar 

 
A2 

Utilizator 

elementar 

 

  

Competențe numerice ECDL Complet, 2008. 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher), Windows, 

Internet Explorer. 

 

     

   Anexe  

 

1. Premii  

2. Impactul cercetării științifice  

3. Participări la conferințe și colocvii. 

 

 

PREMII  

 

2022 – Premiul I la Conferința Națională Etwinning pentru proiectul Nemo 2022 sous nos mers. 

2020 – Premiul special Peyo Yavarov la Conferința Europeană Etwinning pentru proiectul 

Twinfeuill'ton : amours et préjugés de jadis à nos jours. 

2013 – Premiul II la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Limbă 

și literatură franceză. 

2012 – Premiul I la Sesiunea Internațională de Comunicări a Studenților Sententia, Târgu Jiu. 

2012 – Premiul I la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Limbă 

și literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea-Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

2011 – Premiul  III la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea 

Limbă și literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea-Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

2010 – Premiul I la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Limbă 

și literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea-Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

2010 – Mențiune I la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea 

Direcții actuale în lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea-Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

 

 

IMPACTUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

2022 – Adriana Gușă, recenzie pentru Le Théesée d’André Gide : entre tradition et innovation 

(Bartoș Bianca-Livia, editura Classiques Garnier) în Studia UBB Philologia, pp. 363-365. 

2022, august : Prezentarea Centrului CERFA, a volumelor scrise în colaborare și a celor două volume 

personale scrise pe Hervé Bazin, respectiv André Gide la evenimentul Résidence ProFutur, 

desfășurat în Varșovia, Polonia. 



2022 – Teodora Pop, recenzie pentru Incipit et excipit. Une provocation littéraire, dir. Simona Jișa, 

Bianca-Livia Bartoș, Yvonne Goga și Gabriela Miron, publicată în revista Studia UBB 

Philologia, pp. 397-399. 

2022 – Evaluare a unui articol (nr. 230) privind autorul Milan Kundera, pentru revista Romanica 

Olomucensia, Cehia. 

2021 – Interviu acordat pentru revista Français dans le monde, no. 437. 

2021 – Interviu pentru EBS Radio Cluj-Napoca, privind diseminarea proiectului Vanuatu, pentru care 

elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai”, Florești au fost recompensați cu premiul I și 

premiul special al francofoniei, decernat de AUF Sibiu pentru pronunția deosebită în limba 

franceză. 

2020 – Gabriella Bosco, recenzie pentru L’Ecriture de la filiation, dir. Simona Jișa, Bianca-Livia 

Bartoș, Yvonne Goga, publicată în revista Studi francesi, online, 1 aprilie 2020. 

2020 – Ramona Malița, recenzie pentru Hervé Bazin : avatars d’une écriture poétique (Bartoș 

Bianca-Livia, editura L’Harmattan) publicată în revista Analele Universității de Vest 

Timișoara, pp. 328-332. 

2020 – „Interviu cu Bartoș Bianca-Livia”, revista Booknation. URL : https://booknation.ro/interviu-

cu-bartos-bianca-livia/ 

2020 – Interviu pentru Radio Cultural privind implicarea elevilor Școlii Gimnaziale „Gheorghe 

Șincai”, Florești în cadrul proiectelor eTwinning și premiile obținute la Conferința Europeană 

eTwinning. 

2019 – Ramona Malița și Daniela Leancă, recenzie pentru L’Ecriture de la filiation, dir. Simona Jișa, 

Bianca-Livia Bartoș, Yvonne Goga, publicată în revista Agapes francophones 2019, pp. 413-

415. 

2012-2022 – Publicații în Revista Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai” Florești, în care au fost 

diseminate proiectele elevilor. Revista Luceafărul școlii a fost deseori recompensată cu 

premii la Concursul național de reviste școlare și jurnalistică, din care ultimul a fost premiul I 

în anul 2022. 

 

 

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE ȘI COLOCVII 

 

- 14-15 octombrie 2022, „De l’écolittérature chez George Sand. Indiana ou l’engagement 

contre l’esclavage” la colocviul internațional Romania Contexta III Excès et abus dans les 

langues et littératures romanes, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca. 

- 12 martie 2022, „Indiana et Madame Bovary : du spleen à la neurasthénie ou la féminité 

contre le mal du siècle” la conferința Féminités actuelles, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca. 



- 21 octombrie 2021, „Projet didactique pour la classe de FLE” în cadrul întâlnirii cu tema 

Élaborer un projet de classe en présentiel, à distance ou en hybride, organizată de 

Organizația Internațională a Francofoniei, CREFECO și Institutul Francez România. 

- 9 septembrie 2021, « Nemo 2021 » : écriture collaborative pour la protection de 

l’environnement marin la conferința 16e Grand Séminaire de Rentrée Enseigner le FLE dans 

l’école de la confiance, de la collaboration et de la créativité, organizată de Asociația 

Profesorilor de Franceză Grecia. 

- 20 martie 2021, L’excipit, une provocation littéraire. Facultatea de Litere, Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Organizare. 

- 21 septembrie 2019, L’excipit, une provocation littéraire. Facultatea de Litere, Universitatea 

Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Organizare. 

- 15-16 martie 2019 „La fenêtre : un univers de l’entre-deux chez Hervé Bazin et 

Sylvie Germain” la conferința CIEFT « Comparaison(s) », Timişoara. 

- 12 mai 2018, „L’ouvrage bazinien – une défilialisation ratée” la conferința L’Écriture de la 

filiation, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca. 

- 23-25 aprilie 2018, Sylvie Germain et les mythes, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca. Organizare. 

- 13-14 octombrie 2017 „Empirisme bazinien – au seuil de la fiction autobiographique” la 

colocviul internațional Autorité/auctorialité en discours Romania Contexta II, Facultatea de 

Litere, Cluj-Napoca. 

- 22 aprilie 2017, „La révolte prométhéenne : téléologie du personnage bazinien” la colocviul 

Réecrire les mythes, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca. 

- 19-20 mai 2016, „Searching for the bazinian esthetics : an angevine adventure” [À la 

recherche de l’esthétique bazinienne : une aventure angevine] la conferința internațională 

Globalization, Intercultural Dialogue and National indentity III, Târgu Mureș. 

- Aprilie 2016, „Le démon de minuit – une double mise en abyme” la conferința Journée des 

Jeunes Chercheurs, Institutul Francez, Cluj-Napoca. 

- 10-13 decembrie 2015, „Hervé Bazin – le brève christianisme” în cadrul conferinței 

Interdisciplinary Research within International Context, Durău. 

- 3-4 decembrie 2015 „Le recours au mythe – une aventure cathartique chez Hervé Bazin” la 

conferința internațională Literature, Discourse and Multicultural Dialogue III, Târgu Mureș. 

- 28-29 mai 2015, „La trilogie bazinienne : écriture thérapeutique entre humour et 

soulagement” la conferința internațională Globalization, Intercultural Dialogue and National 

indentity II, Târgu Mureș. 

- martie 2015 : „L’auto-guerison par l’écriture. Étude narratologique du roman bazinien La tête 

contre les murs” la conferința Journée des Jeunes Chercheurs Décrire ou raconter, Cluj-

Napoca. 



- 16-18 mai 2014, „Isabelle, maîtresse de la nature sauvage” la conferința internațională Hervé 

Bazin : du milieu de la famille à l’esthétique du roman, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca.  

- 30 mai 2014 – „Strategii de predare a limbii franceze adaptate la nevoile copiilor cu CES” la 

Simpozionul Național Optimizarea procesului instructiv-educativ și recuperator vizând 

integrarea școlară a copiilor cu CES, Cluj-Napoca. 

- 11 aprilie 2014, „Probleme de înțelegere în procesul de învățare” la Simpozionul 
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