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Informaţii personale  

Nume / Prenume ALDEA Maria 

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax  

E-mail maria.aldea@ubbcluj.ro 
 

 

Naționalitate Română 
 

 

Data nașterii 29.12.1972 
 

 

Sex Femeiesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2004 → prezent 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar titular 

Activități și responsabilități Activităţi de predare-cercetare în domeniul filologiei - limbii române (sincronie și diacronie)  

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, 
http://lett.ubbcluj.ro/ 

Domeniu de activitate/sector Instituţie publică de învățământ superior 

  

Perioada 1 iulie 2014 → 1 octombrie 2014 

Funcția sau postul ocupat Bibliotecar S2, Dezvoltarea colecțiilor și evidența publicațiilor 

Activități și responsabilități Activități de documentare și cercetare 

Numele și adresa angajatorului Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 
Str. Clinicilor 2,  400006 Cluj-Napoca, https://www.bcucluj.ro/ 

Domeniu de activitate/sector Instituţie de cercetare-dezvoltare 

  

Perioada octombrie 2004 – ianuarie 2010 

Funcția sau postul ocupat Lector de limbă, cultură şi civilizaţie românească 

Activități și responsabilități Activităţi de predare-cercetare în domeniul limbii, culturii și civilizației românești 

Numele și adresa angajatorului  Université Aix-Marseille I  

9, avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, Franța 

Domeniu de activitate/sector Instituţie publică de învățământ superior 

  

Perioada februarie 2001 – februarie 2004 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activități și responsabilități Activităţi de predare-cercetare în domeniul filologiei - limbii române (sincronie și diacronie) 

http://lett.ubbcluj.ro/


Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 
str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, http://lett.ubbcluj.ro/ 

Domeniu de activitate/sector  Instituţie publică de învățământ superior 
 

Perioada octombrie 1998 – februarie 2001 

Funcția sau postul ocupat Doctorand la zi 

Activități și responsabilități Activităţi de predare-cercetare în domeniul filologiei - limbii române (sincronie și diacronie) 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 
str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca, http://lett.ubbcluj.ro/ 

Domeniu de activitate/sector Instituţie publică de învățământ superior 

  

Perioada septembrie 1996 – septembrie 1998 

Funcția sau postul ocupat Bibliotecar S, Sala de Referinţe a Bibliotecii Facultăţii de Litere 

Activități și responsabilități Informare și documentare; catalogare; clasificare. 

Numele și adresa angajatorului Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 
Str. Clinicilor 2,  400006 Cluj-Napoca, https://www.bcucluj.ro/ 

Domeniu de activitate/sector Instituţie de cercetare-dezvoltare 

  

                       Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme de Master Arts, Lettres, Langues et Civilisations, à finalité Professionnelle, Mention 
Littératures Mondiales et Interculturalité 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare: literatură universală, interculturalitate, traducere literară; competenţe filologice generale 
şi specifice; competenţe de cercetare a câmpului socio-uman 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Université Aix-Marseille I  

9, avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1, Franța 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare (masterat profesional) 

  

Perioada 1998-2005 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de Doctor în Filologie (distincție magna cum laude) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Specializare: limba română; competenţe filologice generale şi specifice; competenţe de cercetare a 

câmpului socio-uman; Titlul tezei: Categoria gramaticală a determinării în limba română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere 

str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare (doctorat) 

  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de Studii Aprofundate în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare: Limba română şi Lingvistică integrală; competenţe de specialitate, competenţe 
psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere 

str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca 

http://lett.ubbcluj.ro/
http://lett.ubbcluj.ro/


Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare (studii aprofundate) 
 
 
 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de licenţă în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Specializare: Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză; competenţe de 
specialitate, competenţe psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere 

str. Horea 31, 400202 Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

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 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   C2  C2  C2  C2  C2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale ● Spirit de echipă; capacitate de relaţionare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  ● Rigoare și spirit metodic dobândite ca urmare a activităților de predare-cercetare și a celor 

organizatorice desfășurate în cadrul Universității Babeș-Bolyai. 

 ● Experiență în redactarea și gestionarea proiectelor științifice. 

 ● Experienţă managerială ca director al proiectului CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2011-3-0170, nr. 58 

/ 05.10.2011, cu titlul Lexiconul de la Buda (1825). Ediție emendată și prelucrată electronic pentru 

consultare on-line (2011 – 2013).  

 ● Membră în diferite proiecte de cercetare : Referinţa şi grupul nominal în limba română vorbită pe 

teritoriul României. Cercetare gramaticală, stilistică şi pragmatică (Director de grant prof. dr. Elena 

Dragoş, M.E.C.-C.N.C.S.I.S. 402/ 2006); Dynamyka foriem vyznamu v romanskych jazykoch z 

lingvistickeho a prekladatelskeho hladiska (Evoluţia formelor semnificative în limbile romanice din punct 

de vedere lingvistic şi traductologic) (grantul internaţional KEGA 3/4007/06, finanţat de Ministerul 

Educaţiei al Republicii Slovace, 2006-2008, director de grant Doc. dr. Jan Taraba, PhD) ș.a. 

 ● Responsabilă de Asigurarea calității și managementului strategic al învățământului superior la 

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai (2003). 

 ● Organizarea programului Limba română pentru cercetătorii străini la Facultatea de Litere, 

Universitatea Babeș-Bolyai (2003). 

 ● Responsabilă de Educația adulților la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai (2004). 

 ● Responsabilă cercul științific DiaLex (din 2016-2017 - ). 

  



  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

● Întrebuințarea unor programe Microsoft. 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini ● Responsabilitate; creativitate; capacitate de analiză; capacitate de a lua decizii; rezistenţă la efort 
intelectual. 

  

     
  

Informaţii suplimentare  Membră: ● Société de Linguistique Romane (din 2012); ● European Association for Lexicography (din 
2012) ; ● Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca (din 2000) etc. 

  

  

 

Cluj-Napoca, 

22 martie 2020 


