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1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Institutul Politehnic "Gh. 

Asachi "Iaşi.  

Facultatea de Tehnologie 

Chimică,   

Chimie-Fizică 1986-1990 Licențiat în chimie, 

specializarea Chimie-

Fizică 



2 Universitatea "Al. I. Cuza", 

Facultatea de Litere - Studii 

Academice Postuniversitare - 

Jurnalistică 

 

Jurnalistică  1996 – 1998  

 
- Studii Academice 

Postuniversitare - 

Jurnalistică 

 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea "Al. I. Cuza" Iași, 

 

Științe ale 

comunicării 

2000-2007 Doctor în Științe ale 

comunicării 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

     

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. 
I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1. Universitate "Al. I. Cuza", 

Facultatea de Litere, 

Departamentul 

Jurnalistică. 

 

Jurnalistică Oct.2003–Oct.2005 Cadru didactic asociat 

Lector doctor 

2. Universitatea"Mihail 

Kogălniceanu", secţia 

Relaţii Internaţionale şi 

Studii Europene 

 

Relaţii 

Internaţionale 

şi Studii 

Europene 

Oct.2002-Dec.2010 

 

 

Inuarie 2011- Oct. 

2015  

Cadru didactic asociat 

Lector dr. 

 

 Lector dr. – perioadă 

nedeterminată 

3. Universitatea "Apollonia" 

Iaşi, Facultatea Ştiinţele 

Comunicării. 

Științe ale 

Comunicării 

Oct.2009–Oct.2010 Lector dr. 



 Universitatea  "Al. I. 

Cuza" Iaşi, Facultatea de 

Filozofie,Secţia 

Comunicare şi Relaţii  

Publice. 

 

Științe ale 

Comunicării 

oct. 2007 – oct.2008 Cadru didactic asociat 

Lector dr. 

4 Universitatea ”Danubius” 

din Galați 

Facultatea de Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale 

 

Științe ale 

Comunicării 

Oct. 2017-Ian.2019 Cadru didactic asociat 

Lector dr. 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice 

Relevanța și 

impactul 

rezultatelor 

științifice ale 

candidatului 

Subiectul abordat în teza de doctorat Verbal și paraverbal în discursul 

radiofonic. Obiectivul lucrării este analiza comunicării radio din 

perspectivă simbolică și a modului în care mesajul radiofonic descrie 

realitatea. În lucrare am aprofundat criteriile care stau la baza construirii 

unui discurs audio şi a condiţiilor în care acesta devine performant analizând 

regulile sale, de la structura profundă spre cea de suprafaţă. Performanţa 

unui astfel de discurs subordonat temporal depinde de coeziunea tuturor 

acestor niveluri, dar are şi o componentă suplimentară dată de enunţare. De 
multe ori, posturile radio păcătuiesc faţă de ascultător prin  lipsa de  coerenţă 

a  discursului, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi din punct de 

vedere al enunţării. De aceea, am fost interesată să cercetez organizat acestă 

relaţie izomorfă dintre enunţ şi enunţare, dintre conţinut şi relaţie, depăşind 

cadrul empiric al jurnalistului care învaţă din experienţă, şi să includ în  

enciclopedia proprie informaţii din alte domenii indisolubil legate de 

jurnalism precum gramatica, pragmatica, semantica, stilistica şi poate ca o 

umbrelă care  cuprinde şi aceste domenii, dar şi altele înrudite, semiotica. 

Pe lângă acestea, ca o suprastructură aşezată pe bazele nominalizate 

anterior, am avut nevoie de informaţii din domenii precum psiholingvistica, 

filosofia limbajului, sociologia, psihologia socială, psihologia cognitivă, 

antropologie, etologie. 

Lucrarea are două părţi. Prima parte conţine informaţiile teoretice, 

preliminare procesului de analiză al programelor radiofonice. Iar în partea 

a doua am analizat tipurile de materiale jurnalistice audio din perspectivă 

sintactică, semantică, stilistică, pragmatică şi semiotică. Discursurile audio 

au fost selectate din programele posturilor de radio româneşti. 



 

Articolele știintifice publicate și conferințele la care am participat m-au 

ajutat să aprofundez procesul comunicării din diverse perspective 

continuând cercetarea începută în perioada pregătirii tezei de doctorat.  

În perioada 2003-2018 am publicat articole ştiinţifice în reviste indexate și 

cotate BDI și am publicat articole în volumele conferinţelor naţionale şi 

internaţionale la care am participat. 

Capacitatea 

candidatului de a 

îndruma studenţi 

sau tineri 

cercetători şi 

competenţele 

didactice ale 

candidatului 

Am început activitatea didactică universitară în anul 2002 având experiență 

anterioară de doisprezece ani în învățământul preuniversiar și definitavarea în 

învățământul preuniversitar. Acest examen presupune verificarea modului în 

care cadrul didactic stăpânește metodele și tehnicile de predare și evaluare, 

precum și aprofundarea teoretică a informațiilor de metodică, psihologie și 

pedagogie. 

În privința activităților cu studenții am început în anul 2002 cu activitatea 

didactică și de cercetare la specializarea Relații Internaționale și Studii 

Europene, la Universitatea "Mihail Kogălniceanu" Iași, apoi în 2003 am predat 

și la Universitatea "Al. I. Cuza" cursul și aplicațiile practice pentru Laborator 

Radio.  

În anul 2012 am făcut parte din colectivul care a lucrat la înființarea secției de 

Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității "Mihail Kogălniceanu", 

iar între anii 2012-2015 am fost Coordonator al acestei secții ocupându-mă de 

partea de organizare a activității didactice, dar și de cercetarea desfășurată de 

cadrele didactice și de studenți. Am coordonat cu rezultate foarte bune tezele 

de licență  ale studenților, care au susținut licența la Universitatea "Vasile 

Alecsandri" Bacău. 

În paralel am fost formator pentru cursuri de Comunicare și relații publice 

organizate de diverse firme și ONG-uri. 

Activitatea mea didactică a fost apreciată atât de studenți, cât și de colegii 

de departament, calificativele obținute în urma evaluării fiind apreciative.  

Evaluarea din partea studenţilor a evidenţiat pregătirea profesională și 

modul de transmitere al informațiilor, au apreciat capacitatea de 

comunicare, creativitatea, metodele pedagogice utilizate, conţinutul 

cursurilor şi modul de predare, precum și activităţile didactice desfăşurate 

la seminarii, proiecte. 

Pentru completarea competențele profesionale am urmat și absolvit cursuri 

de specializare și perfecționare precum: 



   2015 – Certificat de absolvire a programului de specializare Operator pe 

calculator. 

   2015 – Certificat de absolvire a programului de specializare Evaluator de 

proiecte. 

   2014 - Certificat de absolvire a programului de specializare  Evaluator 

de Furnizori și Programe de Formare. 

2013 - Certificat de absolvire a programului de specializare  Manager 

resurse umane. 

2013 - Certificat de absolvire a programului de perfecționare Manager de 

proiect. 

  2013 - Certificat de absolvire a programului de specializare Manager al   

Sistemelor de Management al Calității. 

  2010 - Certificat de absolvire la finalizarea  cursurilor programului de 

perfecţionare pentru ocupaţia de Evaluator de Competenţe Profesionale. 

  2009 - Certificat de absolvire la finalizarea cursurilor programului de 

perfecţionare pentru ocupaţia  Formator. 

 

În perioada 2002-2018 am elaborat suporturi de curs pe suport online,  am 

publicat o carte la Editura Universității "Al. I. Cuza" recunoscută pe plan 

național (Verbal și paraverbal în discursul radiofonic), am publicat în reviste 

științifice de specialitate și în volumele conferințelor științifice la care am 

participat. 

Capacitatea 

candidatului de a 

conduce proiecte 

de cercetare-

dezvoltare 

Activitatea de cercetare am desfășurat-o în cadrul Universității "Mihail 

Kogălniceanu" și rezultatele le-am făcut publice prin participarea la 

organizarea conferințelor științifice din cadrul universității, cât și prin 

participarea la conferințe naționale și internaționale. 

Am participat ca formator pe comunicare și relații publice în cadrul unor 

proiecte: 

2013 - Pregătirea pentru Optimizare, Durabilitate și Competitivitate în 

Aministratia Publică din Județul Vâlcea, proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității 

Administrative 2007-2013. Am predat cursul de Comunicare și relații 

publice pentru funcționarii publici. 

2014 Formator pentru cursul Asistent relații publice și comunicare realizat 

în cadrul proiectului Creșterea șanselor de ocupare prin reorientare 

profesională finanțat prin POSDRU ID 126762, Asociația INDECO Iași. 

 

 



6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  

a) deţinerea diplomei de doctor; 

Titlul tezei:Verbal și paraverbal în discursul radiofonic, Universitatea "Al.I. Cuza" Iași, 

Conducător de doctorat: Prof.univ.dr. Maria Carpov, susținere publică: 23.03.2007. 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice 

de lector/şef lucrări, prevăzute de metodologia universităţii: 

CĂRȚI ȘTIINȚIFICE ȘI CAPITOLE CĂRȚI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

 Cărți 

1. Verbal și paraverbal în discursul radiofonic (2009), Florentina Popa, Editura Universitaţii "Al. I. 

Cuza" Iaşi, ISBN 978-973-703-368-0, 2009, 305 pg. 

 Capitole în cărți 

Florentina Popa, Maria Carpov (coordonator),  Specificitatea radioului – interacţiune prin 

comunicare radio, (2004), în cartea Ipostaze ale interacţiunii, Editura Alma Mater, ISBN 973-

8392-10-1, pp.151-170. 

 

I. PUBLICAȚII DIDACTICE: 

 Publicații didactice  

1. Multimedia – Note de curs (2017), Florentina Popa, publicată pe portalul electonic Danubius 

Online 

http://online.univ-danubius.ro: 

2. Comunicare de criză – Note de curs (2018), Florentina Popa, publicată pe portalul electonic 

Danubius Online 

http://online.univ-danubius.ro: 

3. Comunicare internă - Note de curs (2018), Florentina Popa, publicată pe portalul electronic 

Danubius Online.  

http://online.univ-danubius.ro:  

 

III. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE: 

 articole în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată BDI)  

 

 Online Communication and the semiotic audit, (2013), Florentina Popa, în Buletinul 

Ştiinţific nr 2/ 2013 vol. 22al Universităţii "Mihail Kogălniceanu" Iaşi. ISSN 1221-4876. 

https://www.umk.ro/en/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/305-buletinul-

stiintific-nr-232014.html 

 The corporation brand and the social responsability, (2013), Florentina Popa, în Buletinul 

Ştiinţific nr 1 vol. 22/ 2013 al Universităţii "Mihail Kogălniceanu" Iaşi. ISSN 1221-4876. 

http://online.univ-danubius.ro:8080/access/content/group/CC3101-IF-S1-2014-2015-555033/Resurse%20curs/Etica%20si%20deontologie%20profesionala-%20Note%20de%20curs.pdf


https://www.umk.ro/en/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/304-buletinul-

stiintific-nr-222013.html 

 Interview in mass media. Speech strategies,(2009), Florentina Popa, în Buletinul Ştiinţific 

nr 18/ 2009 al Universităţii "Mihail Kogălniceanu" Iaşi. ISSN 1221-4876. 

https://www.umk.ro/en/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/156-buletin-

stiintific-nr-18-2009/283-interview-in-mass-media-speech-strategies.html 

 Enunţ şi enunţare în discursul știrilor, (2008), Florentina Popa, în Buletinul Ştiinţific nr 

17/ 2008 al Universităţii "Mihail Kogălniceanu"Iaşi, pg. 236–249,ISSN 1221-4876. 

https://www.umk.ro/en/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/158-buletin-

stiintific-nr-17-2008.html 

 Pragmatica reportajului radiofonic, (2007), Florentina Popa, în Buletinul Ştiinţific nr 16/ 

2007 al Universităţii " Mihail Kogălniceanu" Iaşi, pg.. 174 – 187, ISSN1221-4876. 

https://www.umk.ro/en/buletin-stiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/159-buletin-

stiintific-nr-16-2007.html 

 

IV. LUCRĂRI PREZENTATE ȘI PUBLICATE: 

 lucrări ştiinţifice prezentate oral si publicate în volum la conferinţe internaţionale organizate în 

România  

 2018 - „Rețelele sociale și comunicarea interpersonală”,  a IX-a Conferință Științifică 

Internațională  – Comunicare interpersonală. Repere psihologice și educative, Academia Română, 

Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh Zane”, Secția Psihologie – Pedagogie, 

publicată în volumul Comunicarea interpersoanlă. Dialogul social, Editura ARS LONGA, Iași.  

  2015 - Publicitatea Imaginarul Colectiv și Lectura Inconștientă, (Florentina Popa, Doina 

Mihaela Popa), Rolul Limbilor și al Literaturilor în societatea pluralistă, Editura CEP USM  

Chișinău,  pg.196-200, ISBN 978-9975-71-647-5  

 2014 - L’intelligence musicale-rythmique et la tolérence au stress. Stratégies de communication 

interne dans les organisations, Conferința Națională Artă și Personalitate. Dimensiuni filosofice 

și psihologice ale creației, 2014, Departamentul de Psihologie și Științe ale    educației Academia 

Română, Filiala Iași, Editura ARS LONGA 2014, pg. 249-264 ISBN 978-973-148-5 

 2011 – Media culture and Social Representations, publicată în Anuarul Universității "Petre 

Andrei" din Iași, ISSN 2248 – 1079,  

 2010 - Comunicarea nonverbală şi competenţa culturală. Publicată în Studii şi Cercetări 

Ştiinţifice. Seria Filologie. No 23/2010, Plurilingvism şi Interculturalitate, Revista Facultăţii de 

Litere, Universitatea "Vasile Alexandri" Bacău. ISSN 1224 – 841 X.  

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/nr-17-2007/Home/30-2014/29-2013-1/29-2013/27-

2012/25-26-2011/24-2010/23-2010 

 

 2010 - Implicaţiile Crizei Economico-Financiare asupra Publicităţii. Publicată în Anuarul 

Universităţii "Petre Andrei" Iaşi, Fascicula Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe Politice, An 2010, 

Tomul 5, Decembrie, pg. 160, ISSN: 1454-4814. Verbal şi paraverbal în discursul religios.  



Publicată în volumul Conferinţei "Text şi discurs religios", nr 2/2010, pg. 303 – 313, Editura 

Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi. 

  2010 - Verbal şi paraverbal în discursul religios,  Conferinţa Națională "Text şi discurs religios", 

Revista Conferinței nr 2/2010, Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, pg. 303 – 313. Indexată în 

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, SCIPIO. http://www.cntdr.ro/volumul2 

 2009 - Interview in mass media. Speech strategies, Iaşi, publicată în Buletinul Ştiinţific nr 18/ 

2009 al Universităţii "Mihail Kogălniceanu" Iaşi. ISSN 1221-4876.  

 2008 - Comunicarea paraverbală.  O analiză semiotică. Publicată în volumul: Spaţiul lingvistic 

şi literar românesc în orizont european, lucrările Sesiunii de comunicări din cadrul Zilelor 

Universităţii  "Al. I. Cuza" Iaşi, 7-8 noiembrie 2008, pg. 45 -56. Editura Universităţii "Al. I. Cuza" 

Iaşi. ISBN 978-973-703-458-8. 

 2008 - Pragmatica ştirilor I, publicată în volumul Studii şi Cercetări ştiinţifice, Seria: Filologie,  

Nr. 19/2008. 

 2008 - Pragmatica ştirilor II, publicată în volumul Studii şi Cercetări ştiinţifice, Seria: Filologie,  

Nr. 20/2008.  

 2008 - Ritmul creator de sens în discursul radiofonic, publicată în volumul Colocviului 

Internaţional " Filologia modernă. Realizări şi perspective în context european."  Semiotica şi 

hermeneutica textului, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Facultatea de 

Litere a Universităţii de Stat din Moldova.  

 2008 - The News, Between the Private Space and the Social Space, publicată în  Revista Centrului 

Interdisciplinar de Studiu al Formelor Discursive Contemporane (INTERSTUDIA), nr 2/2008, cu 

tema: Otherness and identity. Journeys back to the self (writing and discursive practices),  pg. 200 

– 209, Editura Alma Mater Bacău. ISSN 2065 – 3204. Cotată B 

 2007 - Discursul radiofonic religios între tradiţie şi modernitate, publicată în volumul Studii şi 

Cercetări ştiinţifice, Seria: Filologie nr. 18/2007 cu tema: Plurilingvism şi interculturalitate II, 

Editura Alma Mater, Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere., pg. 6 –79, ISSN 1224 – 841X, 

Editura Alma Mater Bacău. 

 

V. Lucrări prezentate la Conferințe: 

 

Iași, (2018) - Social media and Interpersonal Communication, Conferința Științifică 

Internațională – Comunicarea interpersonală. Repere psihologice și educative, Departamentul de 

Psihologie și Științe ale educației Academia Română, Filiala Iași. 

Iași, (2018) - The semiologic audit – a way to analyze the codes of communication used by the 

mobile phone companies in Iasi, a X-a Conferință Internațională Lumen, Suceava. 

 http://conferinta.info /downloads/ 
 

 Iași, (2014) - L’intelligence musicale-rythmique et la tolérence au stress. Stratégies de 

communication interne dans les organisations, Conferința Națională Artă și Personalitate. 

Dimensiuni filosofice și psihologice ale creației, Departamentul de Psihologie și Științe ale    

educației Academia Română, Filiala Iași. 

http://conferinta.info/downloads/


Iași (2013) -  Brandul de corporație și responsabilitatea socială, Conferință Internațională 

Anuală a XX-a ediție “ Universality Multidisciplinarity Knowledge “Universitatea "Mihail 

Kogălniceanu".  
https://www.umk.ro/en/arhiva/1824-anul-2013-editia-a-xxi-a.html 

Bacău, (2013) - Discursul de relații publice în condiții de criză, Colocviul Plurilingvism și 

Interculturalitate cu tema: „Discurs teatral, teatralitatea discursului şi (mizan)scena cotidianului”, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbă și 

Literatură Română și Ştiințele Comunicării. 

Baia Mare,(2013) - Pragmatic Speech of PR and Media Culture, Conferința Internațională cu 

tema Experience &Explanation in Knowledge Society, organizată de Academia Română, Institutul 

de Cercetări Economice și Sociale ˶Gh Zane˝ Iași. 

Iași,(2013) - Mass-media arhivă sau modelator al memoriei colective, Academia Română, 

Institutul de Cercetări Economice și Sociale ˶Gh Zane˝, Sesiunea de comunicări ˶Societatea 

românească în fața provovărilor mileniului III˝. 
 

Iași,(2012) - Publicitatea între artă și marketing în cadrul Sesiunii științifice cu tema: Teorie și 

interpretare în artele contemporane, Zilele Academice Ieșene.  

Iași, (2012) – Identitatea brandului și relația brand-consumator în zona Moldovei, Conferință 

Internațională Anuală a XX-a ediție “ Universality Multidisciplinarity Knowledge “ 

Universitatea "Mihail Kogălniceanu". https://www.umk.ro/en/arhiva/935-anul-2012.html 

Bacău, (2011) - Television and romanian political life, Colocviul naţional cu participare 

internaţională Plurilingvism şi interculturalitate, Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău. 

Chişinău,(2011) - Rolul culturii media în construcţia identitară, Colocviului Internaţional anual 

FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european - Reprezentări identitare 

în discursul lingvistic şi literar actual, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

în colaborare cu Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” din Braşov.  

Nicosia,(2011), - Publicity and the semantics of emotions, Colocviul  internaţional  Emotion, 

Cognition, Communication, Université  de Chypre et Université  Sorbonne nouvelle Paris 3.  

Iaşi,(2010) - Retorica discursului religios şi comunicarea online, Conferinţa Naţională Text şi 

discurs religios, Universitatea "Al. I. Cuza"Iași.    

Iaşi,(2010) -  Implicaţiile crizei economico-financiare asupra publicităţii, Sesiunea anuală de 

comunicări ştiinţifice, Universitatea "Petre Andrei " din Iaşi.  

Iaşi,(2010), Viaţa politică românească ca spectacol televizat, Conferinţa naţională cu participare 

internaţională, Universitatea "Mihail Kogălniceanu". 

Bacău,(2010) Comunicarea nonverbală şi competenţa culturală, Colocviul naţional cu 

participare internaţională "Plurilingvism şi interculturalitate" organizat de Catedra de Limba şi 

Literatura Română şi grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS. 



Iaşi,(2009) -  Verbal şi paraverbal în discursul religios, Conferinţa Naţională Text şi discurs 

religios, ediţia a III-a, Universitatea "Al. I. Cuza" Iași. 

Bacău,(2009) - Comunicarea media şi construcţia identitară, Conferinţa internaţională Semne 

particulare. Spaţii culturale şi identităţi în (inter)acţiune, ediţia a III-a, Universitatea Vasile 

Alecsandri Bacău.  

Iaşi,(2009) - Importanţa contextului în discursul politic, Universitatea "Mihail Kogălniceanu" 
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