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Capitolul 1

ÎN LOC DE
PREFAŢĂ



O universitate referenţială are nevoie de o misiune asumată, de personalitãţi puternice şi capabile să coaguleze energii
pozitive, de un climat intra şi extraorganizaţional favorabile şi de multă muncă. În Academia de Studii Economice din Bucureşti,
trecerea de la o idee la o solidă stare de fapt cu reale reverberaţii în economia şi societatea românească sunt legate şi de
înţelegerea, de către decidenţii arhitecturilor curriculare şi de către membrii comunităţii universitare, a importanţei
multiculturalismului, a rolului esenţial pe care îl are comunicarea corectă şi fluentă în mai multe limbi de circulaţie internaţională.
În cei o sută de ani de învăţământ superior economic românesc s-a înţeles stringenţa prezenţei în planurile de învăţământ a
cunoaşterii limbilor moderne şi a importanţei înţelegerii altor culturi pentru pregătirea specialiştilor în domeniul economiei şi
afacerilor. Este un imperativ care asigură capacitatea de comunicare a absolvenţilor noştri într-un climat de afaceri devenit
pronunţat multilingv. Acestea sunt fundamentele unei misiuni generoase şi capabile să producă efecte de antrenare. Stă mărturie,
în acest sens, faptul că Decretul Regal de înfiinţare a AISCI din 1913 menţiona la Art. 4: “Dintre limbile străine sunt obligatorii:
corespondenţa şi convorbirea franceză, germană si italiană, cât şi – după alegerea studentului – a uneia din limbile: engleză,
rusă, greacă modernă, bulgară sau sârbă”. În toţi cei 100 de ani ai devenirii noastre academice slovele acestui document au fost
citite cu respect, înţelese în adâncimea lor şi aplicate coerent şi consecvent.

Disciplinele de limbi moderne şi comunicare în afaceri au căutat şi găsit complementaritatea cu celelalte discipline din
planurile de învăţământ ale programelor de studii ale facultăţilor din Academia de Studii Economice, au fost predate de un corp
profesoral de cea mai înaltă competenţă profesională, au stat la baza diversificării gamei de servicii educaţionale la nivel universitar
şi au făcut diferenţa dintre competenţele obţinute de absolvenţii facultăţilor noastre şi cele dobândite de absolvenţii altor instituţii
de învăţământ superior. Transpunerea în practică a misiunii, canalizarea energiilor pozitive, asigurarea efectului de sinergie
academică şi promovarea celei mai moderne metodici didactice au fost posibile doar pentru că, în decursul anilor, peisajul nostru
academic a fost populat cu personalităţi profesionale şi ştiinţifice de înaltă cultură, capabile de altruism şi mereu dedicate lucrului
bine făcut. În tot acest proces, rolul esenţial a revenit unor dascăli de excepţie, posesori ai unui spirit vizionar şi dedicaţi ideilor
generoase şi de mare perenitate. Disciplinele de limbi moderne au avut ca principal deziderat îmbunătăţirea instrumentarului de
comunicare în afaceri, decriptarea nuanţelor specifice acestui peisaj cultural aparte, gestionarea adecvată a componentei inter şi
transculturale a mediului internaţional de afaceri. Toate acestea au contribuit la formarea unor studenţi cu un solid bagaj de
cunoaştere, nu doar de natură lingvistică ci şi de natură culturală, în sens cuprinzător, oferindu-le competenţe de tip transversal
susţinute de aptitudini şi capabilităţi de comunicare de cea mai bună calitate.

Nu-i putem învăţa pe studenţii noştri să trăiască „un prezent care se hrăneşte cu trecut transformat în viitor“ decât punându-
le la dispoziţie lucrări cum este cea de faţă în care se capitalizează un adevărat tezaur curricular, se scot în evidenţă profiluri
exemplare de dascăli autentici, se invită la descoperirea trecutului, dar şi la scrutarea viitorului, se face o convingătoare pledoarie
pentru relaţionarea cu celelalte şcoli universitare referenţiale şi se pun în pagină teme de reflecţie. Le felicit pe iniţiatoarele acestui
proiect editorial exemplar, pe cei care l-au făcut posibil prin sârguinţa lor redacţională şi pe cei care vor avea curiozitatea ştiinţifică
şi răbdarea să îl citească.

Prof. univ. dr. Dumitru Miron
Decan

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

ARGUMENT



De ce acest cuvânt înainte? Nu neapărat deoarece înainte de orice semnificativ legat de evoluţia umană a fost
CUVÂNTUL. Nici din dorinţa de conformitate la canoanele scrierii de carte, ci din nevoia acut resimţită pe parcursul
îndelungatului travaliu reprezentat de naşterea acestei cărţi de a explica ce este şi, mai ales, ce nu este această lucrare fie
pentru că nu ne-am propus acest lucru, fie pentru că nu am reuşit în totalitate ceea ce ne-am propus.

Această carte îşi propune să fie oarecum diferită de celelalte de acest gen. De ce? Pentru că la prima vedere, această
carte este un volum aniversar care se opreşte în mod tradiţional la momentele de succes şi cele plăcute ale segmentelor de
existenţă pe care ne-am propus să vi le prezentăm. Noi însă încercăm să vă prezentăm o monografie a domeniului limbii
moderne aplicate în economie şi afaceri în universitatea ASE - de la începuturile din 1913 până în prezent. Veţi afla
parcurgând volumul despre realizări, dar şi despre neîmpliniri, despre bucurii, dar şi despre momente dificile şi veţi putea
reconstitui dumneavoastră, cititorii, dincolo de cuvintele şi imaginile pe care autorii s-au străduit să le adune în această carte,
cum arăta viaţa universitară în timpuri despre care încă nu putem vorbi liber şi detaşat pentru că rănile au crusta foarte
fragilă sau chiar, uneori, sângerează. Chiar şi aşa, viaţa instituţională a existat, domeniul a supravieţuit pentru că au fost
în permanenţă oameni care s-au gândit nu la confortul şi siguranţa personală, ci la binele studenţilor noştri şi al profesiei
când ea încă nu era considerată ca atare. De ce este această carte diferită? Pentru că, strict metodologic, este un amalgam
de abordări, de la introspecţie şi recurgere la documente personale, la naraţiunea critică, de la studii cantitative la abordări
calitative, de la documentare şi cercetare în arhivă, la interviu şi, adesea, la sondarea memoriei colective prin exerciţii de
tip brainstorming sau focus group. De ce este această carte diferită? Pentru că, spre deosebire de majoritatea lucrărilor
academice, acest volum în ultimul capitol, renunţă la primatul textului şi vă prezintă imagini comentate ale istoriei recente
a domeniului în încercarea de a elibera textul academic românesc din închistarea formală în care s-a autoexilat şi de a-l
reda cititorului educat şi avizat, interesat primordial de informaţie şi nu de interpretări mai mult sau mai puţin „neutre“.

De ce era necesară o astfel de carte? Din mai multe motive dintre care enumerăm: momentul aniversar, nevoia de
documentare a unei istorii fragile prin efemeritatea ei (ca şi evenimentul actoricesc, cel pedagogic trăieşte doar în amintirea
celor care au participat la el), datoria faţă de propria istorie profesională şi recunoştinţa faţă de instituţie, colegi şi noi
înşine cu cercul nostru de legături umane şi profesionale.

Momentul aniversar este unul remarcabil în orice context, cu atât mai mult într-o lume în care instituţiile nu reuşesc
cu uşurinţă să aibă o istorie centenară. Trecutul nu este inert, nu este pasiv pentru organizaţiile dinamice care se uită spre
viitor. Cunoaşterea trecutului nu este un lux, o investiţie într-o cercetare poate nerelevantă pentru publicarea în reviste de
o anumită clasificare – întotdeauna tot mai restrictivă şi exclusivistă. Trecutul este, pentru cei deschişi şi curioşi, cu noi
şi în noi: prin el suntem azi ceea ce suntem şi tot prin el, dar nu neapărat prin dependenţa de o anumită cale, putem avea
un viitor cu identitate specifică, chiar şi într-o lume globală care ne va accepta şi, mai ales, ne va respecta nu prin
conformitatea la modelele pe care le are şi le propune, /impune, ci prin diferenţele specific care ne fac unici şi, de ce nu,
dezirabili.

De aceea, am considerat că o astfel de lucrare este o datorie de onoare faţă de universitatea noastră şi faţă de
domeniul nostru profesional. Susţinerea pe care am primit-o şi din interior, de la colegi, managementul direct şi cel de vârf

CUVÂNT ÎNAINTE



al ASE Bucureşti, şi, remarc cu bucurie, de la partenerii noştri din ţară şi din străinătate ne-au confirmat că această lucrare
era aşteptată şi necesară.

Istoria şi-a lăsat amprenta şi pe dezvoltarea universităţilor. De la evul mediu, la renaştere, reformă, iluminism şi
diversele perioade revoluţionare, universităţile s-au transformat, au crescut, s-au înmulţit, ajungând la ceea ce numim
astăzi universităţi moderne de educaţie şi cercetare. Indiferent însă de epoca istorică la care ne raportăm, unul din aspectele
esenţiale caracterizând universitatea sau, în general, învăţământul superior a fost şi este libertatea academică. Libertatea
academică este un atribut esenţial al misiunii unei universităţi şi reprezintă convingerea că membrii comunităţii academice,
atât profesori cât şi studenţi, au dreptul să predea/înveţe şi să-şi comunice ideile liber, fără să se teamă de repercusiuni,
discriminări, pierderea slujbei, etc. Avem libertate academică în universitatea noastră? Cititorul care va avea răbdarea să
parcurgă această carte va decoperi că, în pofida unui discurs majoritar critic, în pofida unor constrângeri reale de diverse
naturi, libertatea academică, chiar şi când a fost îngrădită de presiuni venite din afara universităţii, a fost apărată şi păstrată
în universitatea noastră de cei mai buni dintre înaintaşii noştri, uneori chiar cu preţul vieţii. Este datoria noastră să păstrăm
vie această flacără, uneori doar scânteie, pentru a o trece mai departe celor care vor continua să considere că învăţământul
superior este o chemare, un har, nu doar o carieră.

Prezenta lucrare este structurată astfel: un argument venit din partea decanului Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale, saluturi aniversare de la parteneri din ţară şi din străinătate, un studiu cu privire la rolul limbilor străine în
formarea economiştilor profesionişti, elaborate şi redactat de Viorela Dima, dar realizat printr-un impresionant efort de
echipă de la prof.univ.dr. Georgeta Ghiga, şefa Catedrei de Limbi Germanice, la toţi profesorii care au administrat
chestionarul şi studenţii care au introdus datele pentru a fi apoi interpretate; un scurt istoric al predării limbilor străine
aplicate în ASE Bucureşşti, care cuprinde pe lângă istoria oamenilor şi structurilor prin care s-au realizat acele activităţi
şi secţiuni despre proiectul PROSPER care a avut impact asupra schimbării şi dezvoltării profesionale a domeniului de limbi
moderne aplicate din toată ţara, contribuind essential la structurarea lui; despre Centrul de limbi străine PROSPER-ASE;
despre Lectoratul francez. Un capitol special, intitulat profiluri de dascăli, este dedicat oamenilor care au făcut istoria
domeniului. Din motive multiple, unele obiective ţinând de lipsa informaţiilor necesare redactării, altele subiective, ţinând
de neputinţă sau indiferenţă, acest capitol este lacunar ca prezenţă şi compozit ca prezentare. Alegerea persoanelor care
sunt prezentate este o opţiune care a ţinut cont în primul rând de accesibilitatea surselor de informare, de capacitatea
instituţională şi personală de a ne organiza şi, nu în ultimul rând, de popularitatea respectivului profil în mentalul colectiv
al domeniului. Urmează un capitol care prezintă Publicaţii în limbile engleză şi germană ale Departamentului de Limbi
Moderne şi Comunicare în Afaceri şi altul despre Publicaţii în limbile franceză, italiană, spaniolă şi rusă ale
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Am optat pentru această prezentare, sub acest titlu, deoarece
a fost cel mai convenabil şi coerent. Desele schimbări de structuri şi titulaturi sub care au lucrat de-a lungul timpului
specialiştii din domeniul limbilor moderne aplicate au făcut aproape imposibilă o altfel de prezentare din care oricum, în
mod evident, lipsesc lucrări şi persoane. Un alt capitol important este cel referitor la Conferinţe naţionale şi internaţionale
ale Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri completat de imaginile din capitolul 10. Am considerat
utilă prezentarea unei liste la zi cu membrii Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, care
consemnează şi cadrele asociate departamentului nostru cărora le suntem desigur recunoscători pentru că ne îmbogăţesc
oferta educaţională şi de servicii universitare, şi o listă cu pensionarii Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare
în Afaceri. Fără ei n-am fi fost ceea ce suntem astăzi. Cartea se încheie cu Istoria în imagini a predării limbilor moderne
în ASE Bucureşti. Am optat pentru o bibliografie finală minimală deoarece fiecare capitol are propriile note bibliografice,
iar Capitolul 3 ne propune o bibliografie substanţială.

Suntem conştienţi de limitele documentării, cercetării şi eforturilor noastre pentru realizarea acestei lucrări. Ne
dorim ca ea să fie un început, un punct de pornire la care se vor adăuga, sperăm, alte studii, alte rezultate, alte interpretări.



Chiar şi aşa acest volum este rezultatul unui efort interdisciplinar desfăşurat pe o perioadă de cel puţin doi ani de zile, cu
resurse limitate, dar care ne-au dezvoltat spiritul creativ şi inventivitatea managerială.

Se cuvine să aducem mulţumiri multor persoane şi instituţii. Le mulţumim partenerilor noştri din ţară şi din
străinătate pentru că au răspuns prompt la rugămintea de a fi alături de noi în acest moment aniversar şi de a evoca
momentele de colaborare avute. Le mulţumim colegilor din departament care au găsit răgazul de a partmerge cu noi pe un
drum dificil de descoperire sau, pentru unii, de reconstituire a identităţii noastre profesionale, în condiţiile în care dinamica
vieţii sociale şi, mai ales, a celei instituţionale nu ne-a oferit, decât arareori, luxul clipelor de linişte şi reflecţie. În mod
deosebit vreau să mulţumesc, cu riscul supărării celor pe care-i omit din această scurtă enumerare, colegelor Delia Vasiliu,
Rodica Stanciu Capotă, Carmen Stoean, Lora Constantinescu şi Laura Mureşan pentru răbdarea de care au dat dovadă în
identificarea unor momente şi persoane din istoria noastră profesională comună. Trebuie să menţionez aici pe Mihai Korka
şi Dumitru Miron pentru timpul pe care şi l-au petrecut ca să identifice surse posibile ale istoriei noastre instituţionale.
Desigur că enumerarea mea n-ar fi corectă dacă n-aş menţiona contribuţia de-a lungul timpului a Mariei Mureşan care este
o sursă mereu inedită de informaţii.

Fără îndoială că această carte n-ar fi fost atât de bogat documentată fără munca minuţioasă, plină de abnegaţie
colegială şi onest dezinteresată a lui Flori Paşol care ne-a pus la dispoziţie o impresionantă documentare efectuată pe
parcursul mai multor luni la Arhivele Statului sau a lui Octavian Oprică în arhivele ASE-ului. Doar o parte a efortului lor
de documentare şi-a găsit locul în acest volum, restul materialelor aşteptând la Centrul de Resurse al Departamentului pe
cei care doresc să exploreze trecutul pentru a găsi posibile căi de acţiune pentru viitor.

Nu se poate să încheiem aceste rânduri de mulţumire fără a ne exprima recunoştinţa faţă de compania ARSIS,
susţinătoarea unei comunicări dinamice, eficiente şi inovatoare, prin a cărei generozitate apare această carte, faţă de colegii
de la Editura ASE, în special Simona Buşoi, pentru răbdare şi profesionalism şi, desigur, prietenilor Andreea şi Nicolae
Chiru, Editura CISON, care au făcut imposibilul posibil.

Cuvintele de încheiere nu sunt un şablon, nu sunt gratuite. Ele reflectă un adevăr pe care ni-l asumăm în întregime
– toate realizările şi împlinirile legate de această lucrare sunt meritul şi efortul comun, de echipă al celor menţionaţi într-
un fel sau altul în această carte. Toate lipsurile şi inconsecvenţele îmi aparţin în întregime. Sunt singura care ar fi trebuit
să fiu un organizator mai bun, un catalist mai eficient şi, în general, să ofer un cadru mai structurat pentru ca această
lucrare să fi ajuns în mâinile dumneavoastră, ale cititorilor, aşa cum am visat-o – cât mai completă şi cu puţine
imperfecţiuni.

Mariana NICOLAE
Prof. univ. dr. (Educaţie & Management)

Director Departament Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
Facultatea REI, ASE Bucureşti



Volumul Istoria limbilor moderne în ASE. O perspectivă centenară, publicat cu ocazia aniversării a 100 de ani de
la înfiinţarea Academiei de Studii Economice din Bucureşti nu îşi propune o prezentare a acestui colectiv de la origini până
în prezent, a evoluţiei şi diversităţii acestuia, ci o scurtă privire de ansamblu a Departamentului, cu un accent deosebit asupra
ultimelor decenii.

Mulţumim în acest sens tuturor celor care au contribuit la realizarea volumului, începând cu cea căreia i-a aparţinut
ideea construirii sale, respectiv doamnei prof. univ. dr. Mariana Nicolae, dar şi celor câţiva, nu foarte numeroşi, care şi-
au găsit timp să se aplece asupra oamenilor pe care i-au cunoscut şi a vremurilor pe care le-au traversat în scopul de a le
rememora pentru noi toţi: Monica Condruz-Băcescu, Lora Constantinescu, Rodica Capotă, Maria Dărăbanţ, Nilgün İsmail,
Marina Militaru, Florina Mohanu, Cristina Prelipceanu, Mariana Săndulescu, Delia Vasiliu, Mihai Şerban.

Mulţumim de asemenea colegilor de la alte universităţi din ţară care ne-au trimis în câteva cuvinte impresiile şi
experienţele lor despre cei din Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, cu care au colaborat de-a
lungul timpului.

În acest volum veţi regăsi portretele câtorva dintre foştii colegi, aşa cum apar ei în amintirea unora dintre noi,
sentimentele şi ideile lor fiind însoţite de fotografii elocvente.

Cu siguranţă de-a lungul timpului au activat în acest colectiv oameni care au realizat lucruri frumoase în viaţă,
fiecare cu povestea lui, care au reprezentat ceva la un anumit moment pentru colectiv şi pe care totuşi nu îi veţi regăsi în
volum.

Ne cerem scuze pentru absenţa lor, dar numai ritmul alert şi lipsa timpului ne-a împiedicat să le spunem povestea.
De asemenea, lista publicaţiilor membrilor Departamentului şi a conferinţelor organizate de către aceştia nu este

foarte exhaustivă, ea fiind mai ales limitată la distanţa pe care o poate parcurge memoria colectivă a celor prezenţi printre
noi.

Nu încercăm prin acest volum să stabilim „adevăruri ştiinţifice“, ci doar să arătăm rolul şi importanţa noastră ca şi
colectiv în timpul celor o sută de ani de existenţă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, instituţia care ne
găzduieşte din 1913.

Mara Magda Maftei

CÂTEVA PRECIZĂRI



R E Z U M A T

Lucrarea Istoria limbilor moderne în ASE. O perspectivă
centenară este parte a unui un proiect de cercetare mai amplu care-şi
propune să documenteze şi să propună o monografie a dezvoltării
limbilor moderne aplicate la domeniul economic şi de afaceri din
România. Acest volum este rezultatul unui efort interdisciplinar
desfăşurat pe o perioadă de cel puţin doi ani de zile, cu resurse limitate,
dar care au dezvoltat spiritul creativ şi inventivitatea managerială a
celor care au contribuit la realizarea lui.

Prezenta lucrare este structurată astfel: un argument venit din
partea decanului Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale,
saluturi aniversare de la parteneri din ţară şi din străinătate, un studiu
cu privire la rolul limbilor străine în formarea economiştilor
profesionişti, elaborat şi redactat de Viorela Dima, dar realizat prin
efort de echipă. Urmează un scurt istoric al predării limbilor străine
aplicate în ASE Bucureşti. Această parte cuprinde, pe lângă istoria
oamenilor şi structurilor prin care s-au realizat acele activităţi, şi un
capitol despre proiectul PROSPER care a avut impact asupra
schimbării şi dezvoltării profesionale a domeniului de limbi moderne
aplicate din toată ţara, contribuind esenţial la structurarea lui; despre
Centrul de limbă engleză PROSPER-ASE; despre Lectoratul francez.
O parte specială, intitulată profiluri de dascăli, este dedicată oamenilor
care au făcut istoria domeniului. Din motive multiple, unele obiective
ţinând de lipsa informaţiilor necesare redactării, altele subiective,
ţinând de neputinţă sau indiferenţă, acest capitol este lacunar ca
prezenţă şi compozit ca prezentare. Alegerea persoanelor care sunt
prezentate este o opţiune care a ţinut cont în primul rând de
accesibilitatea surselor de informare, de capacitatea instituţională şi
personală de a ne organiza şi, nu în ultimul rând, de popularitatea
respectivului profil în mentalul colectiv al domeniului. Urmează un
capitol care prezintă Publicaţii în limbile engleză şi germană ale
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri şi altul
despre Publicaţii în limbile franceză, italiană, spaniolă şi rusă ale
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Am
optat pentru această prezentare, sub acest titlu, deoarece a fost cel mai
simplu şi coerent. Desele schimbări de structuri şi titulaturi sub care au
lucrat de-a lungul timpului specialiştii din domeniul limbilor moderne
aplicate au făcut aproape imposibilă o altfel de prezentare din care
oricum, în mod evident, lipsesc lucrări şi persoane. Un alt capitol
important este cel referitor la Conferinţe naţionale şi internaţionale

ale Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
completat de imaginile din capitolul 10. Urmează o listă la zi cu
membrii Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri, care consemnează şi cadrele asociate departamentului şi o
listă cu pensionarii Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare
în Afaceri. Cartea se încheie cu Istoria în imagini a predării limbilor
moderne în ASE Bucureşti. Există o bibliografie finală minimală
deoarece fiecare capitol are propriile note bibliografice, iar Capitolul
3 ne propune o bibliografie substanţială.

R É S U M É

L’ouvrage L’histoire des langues modernes à l’Académie
d’Études Économiques. Une perspective centenaire fait partie d’un
projet de recherche plus ample qui a comme finalité de proposer une
monographie documentée concernant l’évolution du domaine des
langues modernes appliquées à l’économique et aux affaires en
Roumanie. Le présent volume est le résultat d’un travail de recherche
interdisciplinaire et de documentation qui s’est déroulé sur une période
d’au moins deux ans, avec des ressources limitées, mais qui ont
développé l’esprit créatif et l’inventivité managériale de ceux qui ont
contribué à sa réalisation.

Le volume débute par un Argument, rédigé par le Doyen de la
Faculté des Relations Économiques Internationales. Cette introduction
est suivie des messages d’anniversaire de la part de nos partenaires
roumains et étrangers et d’une étude concernant le rôle des langues
étrangères dans la formation des professionnels en économie. Cette
dernière est coordonnée et rédigée par Viorela Dima et réalisée grâce
aux efforts soutenus de toute une équipe. Il suit un bref historique de
l’enseignement, à l’Académie d’Etudes Économiques, des langues
étrangères appliquées. À côté de l’histoire des gens et des événements
qui ont rendu possible cette activité, cette partie comprend également
un chapitre concernant le projet PROSPER, qui a eu un impact
significatif sur le renouvellement de l’enseignement des langues au
niveau national. Le Centre de langue anglaise PROSPER-ASE et le
Lectorat Français de l’Académie d’Études Économiques de Bucarest
y sont aussi présentés. Une partie spéciale, intitulée Portraits
d’enseignants, est dédiée à ceux qui ont écrit l’histoire de ce domaine.
Pour des raisons diverses, certaines objectives, liées au manque
d’informations, d’autres subjectives, liées à l’impossibilité ou à



l’indifférence, ce chapitre est lacunaire tant du point de vue de la forme
que du contenu. Le choix des personnes présentées a été déterminé
tout d’abord par l’accès aux sources d’information, ensuite par la
capacité institutionnelle et personnelle de s’organiser et, enfin, par la
mémoire de chaque portrait dans le mental collectif de ce domaine.

Les chapitres qui suivent sont consacrés aux Publications en
anglais et allemand et aux Publications en français, italien, espagnol
et russe des membres du Département des Langues Modernes et
Communication en Affaires. Nous avons opté pour cette manière de
présentation, car, au moment de la conception du volume, elle était la
plus simple et cohérente. Les fréquentes réorganisations des structures
dans lesquelles ont déroulé leur activité les spécialistes des langues
modernes l’Académie d’Études Économiques de Bucarest ont rendu
presque impossible un autre type de présentation. Celle-ci n’est
d’ailleurs pas exhaustive, car certaines personnes et ouvrages publiés
ne s’y retrouvent pas. Un autre chapitre important est celui dédié aux
Conférences nationales et internationales organisées par le
Département des Langues Modernes et Communication en Affaires,
complété par les images du chapitre 10. Une liste des membres de ce
Département, qui contient également les noms des enseignants
associés et des enseignants actuellement à la retraite, vient compléter
cette présentation. Enfin, le volume se termine par L’histoire en images
de l’enseignement des langues modernes à l’Académie d’Études
Économiques de Bucarest. La bibliographie finale est minimale, car
chaque chapitre comprend ses propres notes bibliographiques et le
troisième chapitre propose une bibliographie substantielle.

A B S T R A C T

The volume The History of Modern languages in the ASE. A
centenary perspective is part of a larger research project which aims to
document and propose a monograph of the development of modern
languages in the field of economics and business in Romania. This
volume is the result of an interdisciplinary effort conducted over a
period of at least two years, with limited resources, but which have
developed the creative spirit and managerial ingenuity of those who
contributed to it.

This paper is structured as follows: an argument/opening remarks
from the Dean of the Faculty of International Economic Relations,

aniversary greetings from partners from home and abroad, a study on
the role of language in shaping professional economists and business
people, developed and written by Viorel Dima, but achieved through
team effort. This is followed by a brief history of teaching applied
modern language in the ASE Bucharest. This part includes, besides
the history of the people and structures through which those activities
were carried out, a chapter on the PROSPER project, which impacted
the change and professional development of the field of applied
modern languages throughout the country, contributing significantly
to its structuring; a chapter on thPROSPER-ASE Centre of English
Language and a chapter about the French Lectorate.

There is a special section entitled „Teachers’ Profiles”, dedicated
to the people who made the history of the field of modern languages.
For various reasons, some due to the lack of necessary information,
some more subjective, due to helplessness or indifference, this chapter
is incomplete as presence and composite as presentation. Choosing the
people that have been presented was an option which primarily took
into account the availability of the information, the institutional and
personal capacity to organize ourselves and, not least, the popularity
of that person in the collective mind of the domain.

There is a chapter that presents the English and German
publications of the Department of Modern Languages and Business
Communication and another chapter that deals with the French,
Italian, Spanish and Russian Publications of the Department of
Modern Languages and Business Communication.We have decided
on this presentation, under this title, beacuse it was the most simple and
coherent. The continuous changes of structures and titles under which
the experts in the field of applied modern languages have worked have
made such a presentation nearly impossible and obviously there are
people and papers missing.

Another important chapter is the one referring to National and
International Conferences of the Department of Modern Languages
and Business Communication which is completed by the images in
chapter 10. There is also an updated list of the members of the
Department of Modern Languages and Business Communication
which also contains associate teachers and a list of the retired teachers
from the Department of Modern Languages and Business
Communication. The book ends with A History in Pictures of Teaching
Modern Languages in the ASE Bucharest. There is a basic final
bibliography because each chapter contains its own bibliographical
notes and Chapter 3 suggests a comprehensive bibliography.



Capitolul 2

SALUTURI
ANIVERSARE



Centenarul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este un eveniment important pentru comunitatea profesioniştilor
din domeniul limbilor moderne aplicate. Îmi face nespusă plăcere să îmi exprim cu această ocazie aniversară sentimentele
referitoare la colaborarea cu doamna profesor doctor Mariana Nicolae la desfăşurarea programului masteral pe care îl conduc,
intitulat Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene, în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Limbi
şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Participarea doamnei profesor se înscrie în continuarea unei prietenii care ne leagă din perioada facultăţii. Acceptul doamnei
prof. dr. Mariana Nicolae de a ne sprijini în acest demers a reprezentat un argument hotărâtor în evaluarea şi acreditarea dosarului
de către A.R.A.C.I.S. în 2009.

Ar trebui aici să adaug ecoul cursurilor ţinute de doamna profesor – Leadership şi Cultură Organizaţională: entuziasmul
masteranzilor a fost şi continuă să însoţească prezenţa lor la cursuri.

Doamna prof. dr. Mariana Nicolae deţine acel misterios dar care face din dascăl o persoană care rămâne în amintirea
generaţiilor de studenţi ca model de omenie şi profesionalism.

Conf. univ. dr. Diana Ioniţă
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Director al Departamentul de Limbi Moderne
Coordonator al Departamentului de Limbi Moderne Aplicate

Director al Centrului de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti

UNIVERSITATEA BUCUREŞTI



Către Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri

Stimate colege / Stimaţi colegi
Semnificativ, pentru instituţiile din care facem parte, este momentul fondării lor şi auspiciile sub care şi-au început

activitatea: Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti a fost înfiinţată în 1913, prin decret regal, iar cea
din Cluj în 1920, printr-un act similar. Cele două instituţii au devenit, de-a lungul timpului, piloni esenţiali în dezvoltarea
învăţământului superior economic din România.

La fel de semnificativă este, din punctul de vedere al tradiţiei în care ne înscriem, importanţa acordată în aceste decrete
pregătirii viitorilor specialişti, nu numai sub aspectul cunoştinţelor de natură economică ci şi sub cel al capacităţii lor de integrare
în spaţiul european, prin rolul major acordat limbilor moderne aplicate domeniului economic. Să ne reamintim că acel prim decret
de înfiinţare a instituţiei dumneavoastră recomanda studierea, pentru scopuri de afaceri, a trei limbi, dintr-o listă considerabilă,
iar documentele din perioada de început a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj includ şi ele limbile ce
se studiau, insistând pe scopul lor specific.

Este cât se poate de actuală viziunea spiritelor fondatoare ale celor două instituţii, care au înţeles că deschiderea spre
spaţiul economic european şi mondial se poate face doar prin cunoaşterea a cât mai multor limbi. Înfiinţate după 1990, depar-
tamentele de limbi moderne aplicate şi comunicare de afaceri, din Bucureşti şi Cluj, sunt continuatoarele acestei tradiţii, care se
înscrie firesc în tendinţele actuale, promovate de instituţiile europene. Prin întreaga activitate, susţinem necesitatea studierii
obligatorii a cel puţin două limbi de circulaţie internaţională şi contribuim la însuşirea deprinderilor de comunicare eficientă,
coordonate esenţiale într-un mediu globalizat.

Acest moment aniversar este încă o ocazie de a ne exprima aprecierea pentru colaborarea şi sprijinul de care ne-am bucurat
de-a lungul timpului din partea unor membrii marcanţi ai departamentului dumneavoastră. Am fost alături în proiecte de nivel
naţional, precum PROSPER (iniţiat şi finanţat de Consiliul Britanic), la conferinţe sau la alte activităţi cu impact asupra dezvoltării
noastre profesionale. Este şi un răstimp în care putem reflecta mai profund asupra modalităţilor de a continua şi optimiza această
colaborare.

Cei care activăm în acest domeniu al limbilor moderne aplicate în context de afaceri avem, fără îndoială, un scop comun:
acela de a găsi modalităţile cele mai eficiente prin care putem contribui la profesionalizarea specialiştilor din sfera economică,
sub aspectul înzestrării lor cu deprinderi de comunicare eficientă, în limbi de circulaţie internaţională. Iar pentru viitor, ne dorim
ca eforturile pe care le facem, pentru a răspunde nevoilor studenţilor noştri de a se integra pe o piaţă a muncii tot mai complexă,
să fie sprijinite la nivel instituţional, ne dorim să putem realiza alte proiecte specifice prin care scopul menţionat să fie atins.

Cu ocazia centenarului instituţiei dumneavoastră, vă dorim să găsiţi mereu entuziasmul necesar pentru a continua o tradiţie
remarcabilă şi succes în ceea ce vă propuneţi!

Conf. dr. Delia Marga
Director departament

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI“ – CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri

Mesaj cu ocazia centenarului Academiei de Studii Economice din Bucureşti



Ingrediente:
• Colectivul de limba engleză din cadrul ASE
• Misiunea ASE
• Înaltă pregătire profesională
• Management inteligent
• Muncă de echipă
• Reţea de colaboratori de elită
• Dezvoltare permanentă
• Viziune de perspectivă

Modul de preparare:
Cei douăzeci de ani reprezentând intervalul de timp de când cunosc activitatea acestui colectiv mi-au dat posibilitatea să

urmăresc realizarea poveştii de succes şi să examinez modul de dozare şi folosire a ingredientelor. Este o reţetă pe care o pot
recomanda oricui cu convingerea că nu va da greş.

Colectivul pe care l-am cunoscut în urmă cu două decenii a ştiut să beneficieze din plin de perspectivele deschise la
începutul anilor 90 – susţinere din partea conducerii ASE, sprijin din partea Consiliului Britanic, principalii factori în pregătirea
şi perfecţionarea resurselor umane şi materiale.

Cheia succesului ulterior a constat în înţelegerea deplină a necesităţii de dezvoltare continuă. Astfel, s-au pus bazele unui
stil de lucru care a fost preluat de toţi membrii echipei. Stilul de lucru a presupus şi crearea unei atmosfere fireşti pentru o
dezvoltare permanentă.

Colectivul de engleză a devenit o voce auzită şi apreciată în comunitatea academică a ASE-ului prin: rezultatele activităţii
de predare, antrenarea studenţilor în diverse activităţi didactice şi de cercetare, rezultatele activităţii de cercetare, diversificarea
tipurilor de activităţi desfăşurate. Competenţele şi deprinderile de comunicare în limba engleză predate studenţilor au dat roade,
reflectându-se în aprecierile venite din partea angajatorilor.

Participarea activă a Colectivului de engleză în entităţi profesionale din străinătate, participarea la manifestări ştiinţifice,
participarea în calitate de formatori şi consultanţi, implicarea în proiecte de anvergură româneşti şi străine au însemnat şi
recunoaşterea în afara graniţelor ţării.

Aşa cum în orice reţetă, pe lângă ingrediente, succesul este asigurat de calitatea umană care se implică în realizarea ei, la
fel s-a întâmplat şi în cazul Colectivului de engleză – colaborarea iniţiată cu colegii din acest colectiv a dăinuit peste ani şi fiecare
reîntâlnire este un prilej de bucurie, un prilej de a împărtăşi noi realizări şi noi succese pe baza aceleiaşi reţete, cu aceleaşi
ingrediente.

Prof. univ. dr. Georgeta Ciobanu

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA“ – TIMIŞOARA
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

Reţeta unei poveşti de succes



Îmi face o reală plăcere ca în an jubiliar pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, să pot evoca unele momente
frumoase petrecute alături de membrii colectivului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din cadrul Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale a respectivei Academii.

Din anii ’90 încoace am avut şansa să–i întâlnesc şi să-i reîntâlnesc pe o parte din membrii catedrei de limbi străine –
Alexander Hollinger, Virginia Barghiel, Georgeta Ghica, Mariana Nicolae, Laura Muresan, Maria Enache, printre alţii. La început,
cu ocazia iniţierii de către Consiliul Britanic din România, în anul 1992, a proiectului PROSPER (Project of English for Specific
Purposes in Romania) – care avea să cuprindă activităţi dedicate predării limbii engleze aplicate, în facultăţile de profil din
universităţile româneşti, şi să aducă astfel deseori împreună pe atunci tinerele echipe ESP din ţară (o spun, fireşte, cu nostalgie),
respectiv de la Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara şi Braşov. Mi-aduc aminte de întâlnirile noastre fie la sediul Consiliului Britanic
din Bucureşti, fie la Sinaia, Braşov, Iaşi, ori în alte centre universitare, neuitând desigur de stagiul de pregătire post-universitară
de la Lancaster. Pe lângă dezvoltările personale şi instituţionale pe care în mod indiscutabil aceste întâlniri l-au avut, facilitate de
profesori invitaţi de renume ai domeniului, ele au jucat şi un rol important în dezvoltarea şi susţinerea coeziunii echipelor noastre
şi în descoperirea unui potenţial creativ la membrii acestora. Acest potenţial a fost cultivat prin diverse exerciţii didactice şi în
final capitalizat într-un volum colectiv: English for Business and Administration, Editura Cavallioti, Bucureşti, 1995. Acel volum
a fost reeditat în câteva rânduri şi serveşte şi astăzi, spre bucuria noastră, studenţilor economişti şi profesioniştilor din domeniu.

Mai apoi, sesiunile noastre de brainstorming, în vederea creării materialelor adecvate studiului limbii engleze pentru
afaceri, au venit cu surprize din cele mai plăcute. Nu pot uita dezbaterile noastre însufleţite de colegele Virginia Barghiel, Laura
Mureşan, Mariana Nicolae şi Maria Enache, printre altele. În final intervenea modest, dar cu argumente din cele mai convingătoare,
Alexander Hollinger – un adevărat profesionist şi model pentru colegii mai tineri. Avea un mod de a pune problema limpede şi
nealterat de orgolii sau de autosuficienţă, dar în acelaşi timp reverenţios şi nobil. Pe Laura Mureşan (printre altele, membră
fondatoare a Asociaţiilor PROSPER-ASE şi QUEST-Romania), cu care am mai colaborat de multe ori în timp, de atunci, mi-o
aduc aminte ca pe un arbitru înţelept, mai ales atunci când unii dintre noi ne îndrăgosteam prea tare de propriile idei ori obiceiuri.
Dar o făcea cu o moderaţie admirabilă, demnă de omul de la catedră care este şi astăzi. Mariana Nicolae, pe care am avut-o în
toţi aceşti ani de multe ori oaspete de seama la conferinţele noastre ESP de la Iaşi, promitea de pe atunci o carieră în leadership,
era militantă, diplomată şi hotărâtă în acelaşi timp, cu deosebite abilităţi de negociere şi comunicare, pe care nu e de mirare că şi
le-a pus în slujba celorlalţi (este actualmente director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, precum
şi director al unui program de Master în Comunicare de Afaceri în Limba Engleză). Georgeta Ghiga, Virginia Barghiel şi Maria
Enache, deşi le-am întâlnit mai rar în ultimii ani, nu au încetat să rămână în memoria mea ca persoane tonice, pozitive, tolerante
şi încurajatoare, mai ales atunci când echipa ESP (care mai există şi astăzi, şi continuă să se manifeste în plan didactic şi ştiinţific!)
era în impas.

Sunt doar câteva frânturi din cutia mea cu amintiri, dar ele conturează un colectiv demn de toată lauda, căruia îi doresc
ani mulţi şi cât mai multe realizări în continuare.

Luminiţa Andrei Cocârţă
Conf. dr. în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA“ – IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale

Din cutia cu amintiri



Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a Academiei
de Studii Ecomonice din Bucureşti a fost un partener constant al Disciplinei de Limbi Moderne şi Limba Română pentru Studenţii
Străini din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa din Iaşi.

Colaborarea profesională de excepţie dintre departamentele noastre s-a consolidat şi a dobândit substanţă în ultimii 15 ani
datorită parteneriatelor pentru realizarea câtorva obiective de interes comun cristalizate în timp: atenţia specială pentru o educaţie
de calitate, bazată pe dezvoltarea de competenţe profesionale specifice şi direct legată de nevoile studentului, în armonie cu cele
ale pieţii muncii pe domeniile vocaţionale pe care facultăţile noastre le acoperă, preocuparea pentru cercetarea în domeniu
coroborată cu aspecte transdisciplinare specifice, precum şi alinierea la cerinţele actuale de educaţie europeană, inclusiv cu
componenţă digitală.

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri al Academiei de Studii Economice are iniţiative exemplare
care pot oricând servi de model şi altor departamente lingvistice din Bucureşti, din ţară, din Europa. De exemplu, modelul de
dezvoltare profesională propus cadrelor didactice ale universităţii prin programul de masterat „Comunicare în limba engleză
pentru predare şi cercetare economică“ (EDU-RES), oferit de către Departamentul de Limbi Moderne, este un exerciţiu de bună
practică valabil pentru orice departament academic orientat spre educaţia permanentă şi către colaborarea transdisciplinară.
Calitatea iniţiativei a fost premiată în 2012 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de către Comisia
Europeană cu distincţia European Label, premiu care celebrează anual iniţiativa, inovaţia şi creativitatea în domeniul
predării/învăţării limbilor ca instrument de comunicare profesională şi interculturală în slujba dezvoltării economice sustenabile.

Relaţionarea cu cercetarea internaţională este o altă direcţie unde preocupările noastre coincid: recomandări reciproce de
experţi, de resurse, de evenimente, de reprezentativitate. În acest sens, colaborarea departamentului cu Asociaţia Română pentru
Servicii Lingvistice de Calitate QUEST a intermediat o serie de contacte cu Asociaţia Internaţională EAQUALS şi o foarte bună
informare asupra orientărilor de ultimă oră în domeniul instrumentelor şi proceselor de (auto)evaluare a calităţii în educaţia
lingvistică la nivel naţional şi mondial.

Contactul cu PROSPER-ASE Language Centre – Centrul de limbi moderne aflat sub distinsul patronaj al Facultăţii de
Relaţii Economice Internaţionale – a fost fără îndoială un plus al legăturii profesionale dintre cele două instituţii academice,
întrucât abordarea aplicată şi profesională a activităţii de predare/învătare din perspectiva plurilingvă şi interculturală promovată
de Centrul PROSPER-ASE a constituit o ocazie specială de validare la diverse ore de limbi străine a unor teorii şi abordări
academice care necesitau feedback şi pilotare pentru limbi, în funcţie de nivelul de competenţă lingvistică şi vârsta cursanţilor.

Nu în ultimul rând, participarea la evenimente profesionale, conferinţe naţionale şi internaţionale comune, la proiecte
europene, a condus către o bună cunoaştere interdepartamentală şi personală, la construirea de proiecte de echipă şi la o relaţionare
intergeneraţională de bun augur pentru toţi cei implicaţi.

Urăm colegilor noştri de la Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri de la Academia de Studii
Economice din Bucureşti o aniversare minunată, care să confirme poziţia lor de lider în educaţie şi care să îi inspire spre noi
direcţii de activitate didactică şi de cercetare.

Prof. univ. dr. Anca Colibaba
Coordonator activitate didactică www.umfiasi.ro

Presedinte Executiv Fundatia EuroEd, Iaşi, România www.euroed.ro
Vice-Presedinte, QUEST România www.quest.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA“ – IAŞI
Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română pentru Studenţii Străini



To Professor Laura Mureşan
Department of Modern Languages and Business Communication
The Bucharest University of Economic Studies

Dear Laura,
Congratulations to ASE on reaching its centenary.
ASE played a significant role in partnership with the British Council, in setting up the first of a series of private language centres
at PROSPER-ASE in Bucharest in 1994.
Drawing on university-based English language teachers, many of whom had benefited from British Council funded training, the
Language Centres project created five regional language centres in the mid-1990s in Iaşi, Braşov, Constanţa and Cluj as well as
Bucharest.
The PROSPER-ASE Language Centre was also a key founder member of QUEST, the Romanian Association for Quality Lan-
guage Services which was created in 1996.
I am proud to have been closely associated with the Language Centres project, and look forward to seeing what pioneering work
ASE will carry out in its next hundred years!

Michael Hall
Head of Short Courses, Centre for International Language Teacher Education (CILTE)

School Governor, Eggbuckland Community College
International Associate, Faculty of Education Health & Welfare

University of St Mark & St John
www.marjon.ac.uk/courses/international/
Advisor to the Language Centres Project
British Council Romania (1994 – 1996)

UNIVERSITATEA St. MARK & St. JOHN – MAREA BRITANIE

Mesaj cu ocazia centenarului Academiei de Studii Economice din Bucureşti





St Valentine’s Day, 2013

The Department of Modern Languages & Business Communication is the only ASE department that I know. But if all the
others are only half as vibrant and adventurous, then the ASE is an excellent institution.

My association with the Department began about five years ago when I was invited to lecture on the personal and
organizational dimensions of creative thinking. It has developed into a close association with some of its staff and students, all
of whom have enriched my thinking, as well as my understanding of business communication and of translation issues raised by
modern languages.

In particular, I have discovered how multi-disciplinary business communication is and how rich a field is covered by the
study of modern languages. The Department has embraced this diversity and celebrated it in many ways. There are regular two
way exchanges with Monash University in Melbourne, Australia, and a Monash academic has even lectured to ASE students over
the telephone. A senior member of the Department has produced a doctoral thesis on leadership in a Romanian environment,
which has morphed into a thought provoking and user friendly student textbook. Recently, a junior member was awarded a coveted
three year Ph.D. scholarship by Ireland’s Dublin City University. She is studying problems attached to translating English into
Romanian. And a member of Monash University has been assisted with his translations of some of the poems of Mihai Eminescu,
who is Romania’s national poet.

The Department’s research findings are often presented at international conferences related to educational, linguistic and
business issues, as well as in books that have been published by its members. And Synergy, its highly regarded and peer-reviewed
academic journal, publishes cutting edge papers on subjects like the way in which languages and cultures shape each other in
dynamic and unpredictable ways.

Professor Mariana Nicolae has led the Department into and through these activities. With the assistance of her colleagues,
she has built a secure platform for its journey into the next century of the ASE’s life. It’s a pleasure to congratulate her and her
colleagues on what they have achieved. In the years ahead, it’s going to be even more of a pleasure to receive their on-going
innovations in teaching, research and international collaboration.

Dr. James Moulder
Monash University’s MBA Program, Melbourne, Australia.

MONASH UNIVERSITY – MELBOURNE (AUSTRALIA)
Programul MBA



Sfântul Valentin, 2013

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri este singurul departament pe care îl cunosc în ASE. Dar, dacă
toate celelalte departamente sunt doar pe jumătate la fel de vibrante şi aventuroase ca acesta, atunci ASE-ul este o instituţie
excelentă.

Asocierea mea cu acest departament a început aproximativ cu cinci ani în urmă, când am fost invitat să ţin un curs despre
dimensiunile personale şi organizaţionale ale gândirii creative. Acest curs s-a dezvoltat într-o legătură apropiată cu o parte dintre
profesori şi studenţi. Toţi mi-au îmbogăţit gândirea şi totodată înţelegerea de către mine a comunicării în afaceri şi a problemelor
de traducere care apar prin folosirea limbilor moderne.

În particular, am descoperit cât de multidisciplinară este comunicarea în afaceri şi cât de bogat este domeniul legat de
studierea limbilor moderne. Acest departament a încurajat această diversitate şi a celebrat-o în diferite feluri. Există schimburi de
experienţă regulate cu Universitatea Monash din Melbourne, Australia, iar un cadru didactic de la Monash a predat studenţilor
din ASE chiar un curs prin telefon. O membră a departamentului a produs o teză de doctorat despre leadership în România, teză
care s-a metamorfozat într-un manual incitant şi util pentru studenţi. De curând, o tânără membră a primit de la Universitatea
Dublin City din Irlanda o mult râvnită bursă de doctorat pentru o perioadă de trei ani. Ea studiază probleme referitoare la traduceri
din limba engleză în limba română. Un membru de la Universitatea din Monash a fost ajutat în încercarea de traducere a unor poezii
scrise de Mihai Eminescu, poetul naţional al României.

Rezultatele activităţilor de cercetare din acest departament sunt adesea prezentate în conferinţe internaţionale pe teme de
educaţie, lingvistică şi afaceri, dar şi în cărţi publicate de membrii departamentului. Şi Synergy, jurnalul academic al
departamentului, având o reputaţie bună şi o procedură de revizie colegială, publică lucrări inedite despre subiecte precum felul
în care limbile şi culturile se modelează reciproc în modalităţi dinamice şi neprevăzute.

Prof. univ. dr. Mariana Nicolae a îndrumat departamentul către şi prin activităţile de mai sus. Cu ajutorul colegilor ei a
construit o platformă sigură pentru călătoria departamentului prin următorul secol de viaţă al ASE-ului. Este o plăcere să o felicit
atât pe ea cât şi pe colegii ei pentru ceea ce au realizat. În anii care vor urma voi primi cu o plăcere şi mai mare inovaţiile lor
continue în predare, cercetare şi colaborare internaţională.

Dr. James Moulder
Universitatea Monash, Programul MBA, Melbourne, Australia.



February 17, 2013

Dr. Mariana Nicolae
Department Head
Modern Languages and Business Communications
Faculty of International Business & Economics
Bucharest University of Economic Studies
Bucharest, RO

Dear Dr. Nicolae:

It is with honor and respect that I share a few words regarding
ASE at a great milestone in their history. The University and their
respective faculty provide the leadership in education and research that
will help propel Romania to be a world force in today’s global society.
The faculty is progressive in research and drive the link between
findings and the classroom. As well, they are extensively involved on
the world stage making their impact in policy making as a part of the
European Union.

As a Fulbright scholar, ASE was instrumental in creating a
profound and enduring experience that was gratifying as well as
insightful. The faculty and staff were always helpful and truly made
my experience as an instructor and researcher possible because of their
extensive knowledge and appreciation of different cultures and their
devotion to quality research. I am truly grateful for the support and
collaboration I found at ASE and look forward to opportunities to work
with such an outstanding institution in the future.

Sincerely,
Victoria Seitz, Ph. D.

Professor and Chair
Marketing Department
California State University, San Bernardino

17 Februarie 2013

Dr. Mariana Nicolae
Director de Departament
Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Bucureşti, ROMÂNIA

Stimată Doamnă Prof. Univ. Dr. Nicolae:

Am plăcerea şi onoarea să vă împărtăşesc câteva gânduri
despre ASE la un moment marcant din istoria sa. Universitatea şi
cadrele ei didactice asigură conducerea în educaţie şi cercetare ceea
ce va contribui la propulsarea României spre a deveni o forţă a lumii
în societatea globală de astăzi. Cadrele didactice progresează în
activitatea lor de cercetare şi sunt vectorul pentru o mai bună legătură
dintre rezultatele cercetării şi activitatea la clasă. De asemenea, sunt
foarte implicate în procesul de internaţionalizare, punându-şi amprenta
asupra deciziilor politice luate de un stat membru al Uniunii Europene.

În perioada în care am fost profesor Fulbright în România, ASE
mi-a fost de ajutor în crearea unei experienţe profunde şi de durată
care a fost atât plăcută cât şi revelatorie. Cadrele didactice şi personalul
de sprijin mi-au fost mereu de ajutor şi au făcut ca experienţa mea de
instructor şi cercetător să devină cu adevărat posibilă datorită
cunoştinţelor extinse asupra şi a aprecierii lor pentru culturi diferite
cât şi a devotamentului lor pentru cercetarea de calitate. Sunt cu
adevărat recunoscătoare pentru sprijinul şi colaborarea pe care le-am
găsit în ASE şi privesc cu încredere spre noi oportunităţi de a lucra şi
în viitor cu o instituţie atât de prestigioasă.

Cu sinceritate,

Prof. Univ. Dr. Victoria Seitz
Şef al Departamentului de Marketing
Universitatea de Stat din California, San Bernardino

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY – SAN BERNARDINO (S.U.A.)
Departamentul de Marketing



În aprilie 2013 se împlinesc 100 ani de la înfiinţarea Academiei de Studii
Economice din Bucureşti. Faptul că Decretul Regal de înfiinţare a „Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale” a fost semnat de regele Carol I la 6 aprilie
1913, iar fondatori ai Academiei studiaseră anterior în Germania reprezintă o
legătură istorică între Germania şi România, care se păstrează şi în zilele noastre.

100 de ani reprezintă pentru un om vârsta senectuţii – însă pentru o instituţie
universitară înseamnă experienţă, stabilitate şi prestigiu. Limba germană este
predată în Academia de Studii Economice încă din primii ani de înfiinţare, iar
excelenta colaborare între ASE şi Institutul Goethe durează deja de mai bine de 20
de ani.

Cultivarea limbii germane prin intermediul ASE şi al Institutului Goethe
precum şi eforturile Academiei de a creşte vizibilitatea limbii germane şi de a oferi
un învăţământ de excelentă calitate au dus la organizarea în colaborare a numeroase
conferinţe şi împreună cu organizaţii precum QUEST şi EAQUELS. Conferinţele
studenţeşti organizate anual în ASE au fost sprijinite cu bucurie de Institutul
Goethe. Vice versa Academia de Studii Economice a fost întotdeauna un partener
de nădejde al Institutului Goethe în organizarea seminarelor de formare multimedia
a profesorilor de limba germană din România şi din Republica Moldova. FABIZ –
Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine – are o secţie în
limba germană, iar împreună cu cadrele didactice universitare din ASE Institutul
Goethe a derulat un excelent proiect regional privind predarea limbii germane în
învăţământul superior specializat.

Institutul Goethe transmite felicitări Academiei de Studii Economice cu
prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţare şi îşi exprimă bucuria cu privire la
colaborări viitoare.

Cătălin-Tiberiu Nedin
Director departamentul cursuri,
examene şi cooperare
*********************************
Institutul Goethe Bucureşti
Str. Tudor Arghezi 8-10
020945 Bucureşti 2, România
Tel. +4 021 311 9762, 021 311 9782
Fax +4 021 312 0585
www.goethe.de/bukarest

INSTITUTUL GOETHE – BUCUREŞTI



Bucureşti, 25 februarie, 2013
Biroul Directorului

Academia de Studii Economice, ASE, îşi va sărbători a 100-a aniversare în
data de 13 aprilie 2013.

Cu această ocazie, Institutul Francez din România doreşte să adreseze cele
mai bune urări acestei prestigioase instituţii, deosebit de importantă în învăţământul
superior din România.

Limba franceză a fost întotdeauna prezentă în această universitate, încă de
la înfiinţare. Intr-adevăr, încă de la crearea sa în 1913, ASE, pe atunci Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale, prevedea în regulamentele ei predarea
„corespondenţei“ şi „comunicării“ în limba franceză.

Această importanţă a limbii franceze nu s-a dezminţit în timp şi franceza
îşi menţine şi astăzi locul la ASE, cu o echipă de circa cincisprezece profesori-
cercetători în limba franceză, câteva mii de studenţi care învaţă franceza în fiecare
an şi o revistă, Dialogos, fondată în anul 2000, de o echipă de profesori din cadrul
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri al Academiei de
Studii Economice.

Anul 2013 vede crearea unui nou curs de pregătire pentru diplomele de
studii în limba franceză (DELF) în parteneriat cu Institutul Francez.

De asemenea, ASE propune astăzi filiere universitare francofone: Licenţă şi
Master de administrare a afacerilor în franceză (350 studenti) la Facultatea FABIZ
(Administrarea afacerilor); Master de comunicare în afaceri în context multicultural
la Facultatea REI (Relaţii economice internaţionale).

De altfel, sprijinul acordat de Ambasada Franţei s-a menţinut în toţi aceşti
ani: bursieri ai guvernului francez, sprijin pentru programele bilaterale, lectorat de
franceză (5000 volume în limba franceză) şi lector francez. În paralel, au continuat
parteneriatele cu universităţi franceze (CNAM, Universitateadin Orléans).

Institutul Francez din România îi doreşte ASE o excelentă aniversare şi
numeroase succese în viitor, un viitor pe care ni-l imaginăm propice pentru
francofonie, pentru învăţarea unei franceze de specialitate care va lărgi
competenţele studenţilor de la ASE şi şansele lor pe piaţa muncii.

Institutul Francez din România rămâne la dispoziţia ASE pentru a participa
la orice iniţiativă în aceste domenii.

Director
Stanislas PIERRET

INSTITUTUL FRANCEZ – ROMÂNIA
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Către:
Prof. univ. dr. Mariana Nicolae
Director de Departament Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Academia de Studii Economice din Bucureşti

13 februarie 2013
Stimată doamnă profesor Nicolae,

Pentru Comisia Fulbright Româno – Americană, ASE reprezintă o
comunitate de profesionişti dinamici, orientaţi către viitor care au adoptat cu
entuziasm spiritul Programului Fulbright în toată complexitatea sa încă de la
începuturile lui. Parteneriatul nostru îndelungat a fost benefic pentru ambele părţi:
privind în urmă către cele peste cinci decenii de cooperare între ASE şi Fullbright,
suntem încântaţi să vedem un număr impresionant de granturi acordate personalului
ASE pe o gamă largă de discipline, cât şi un număr însemnat de bursieri americani
din partea Fulbright găzduiţi de ASE care au avut oportunitatea de a preda, anima
şi contribui la şlefuirea unei noi perspective.

Viziunea generoasă a Fulbright privind schimburile educaţionale pune preţ
pe înţelegere reciprocă, respect şi apreciere între cultura românească şi cea
americană, iar educatorii ASE care au fost ambasadorii României în cadrul
programului au promovat cu multă îndemânare această abordare. Împreună cu
comunitatea internaţională Fullbright şi, inspiraţi fiind de valorile Senatului
Fulbright, au cutezat să „gândească gânduri de negândit“ ce au jucat un rol esenţial
în înlesnirea progresului, democraţiei, economiei de piaţă liberă şi unui scop social
constructiv. Şi au fost sprijiniţi în acest demers de omologii lor americani din cadrul
Fulbright care au găsit în ASE un cămin departe de căminul din ţara natală.

Odată cu cea de-a 100-a aniversare a ASE-ului, ne alăturăm sărbătoririi unei
instituţii solide care a trasat noi teritorii educaţionale în România. Dorim ca ASE
să se afle în continuare în fruntea educaţiei sociale şi economice în această ţară
prin munca dedicată a personalului său, mai bogat odată cu experienţa Fullbright
şi inspirat de învăţământul cuprinzător şi cercetările cele mai avansate puse la
dispoziţie de cele mai competitive universităţi din lume. Programul Fulbright este
onorat să fie podul aurit între ASE şi universităţile din SUA, oferindu-şi
oportunităţile excepţionale pentru studiu, educaţie şi cercetare.

Salutări cordiale,
Prof. univ. dr. Rodica Mihăilă

Director Executiv

COMISIA FULBRIGHT – ROMANIA



Către: Prof.univ.dr.dr. Mariana NICOLAE
Director, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi Comunicare în Afaceri
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
Academia de Studii Economice din Bucureşti

17 februarie 2013

Centenarul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este un moment semnificativ nu numai pentru
tradiţia învăţământului superior economic şi de afaceri din România, în care universitatea dumneavoastră este
întemeietor şi lider, dar şi pentru dezvoltarea şi modernizarea instituţională a României moderne. Chiar de la
începuturi, în însuşi Decretul Regal din 6 aprilie 1913, studiul limbilor străine era puternic recomandat, iar
tradiţia exprimării corecte, concise şi complete era considerată vitală pentru succesul viitorilor specialişti în
comerţ şi industrie.

Îmi face plăcere să subliniez că aceste valori se regăsesc în rândul celor sprijinite şi promovate de
Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză din România ca parte a aproape centenarei organizaţii britanico-
americane The English-Speaking Union fondată în 1918. Acesta este, probabil, unul din motivele pentru care
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, prin Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri, a avut întotdeauna deschiderea de a fi, alături de organizaţia noastră, gazdă a multor evenimente
remarcabile. Îmi face plăcere să amintesc aici organizarea Concursului Naţional de Discurs Public, faza pentru
studenţi, precum şi organizarea de întâlniri şi conferinţe pe teme de actualitate sau istorice. În 2003 Onorabilul
Gerard Noel, FRSL, a ţinut o conferinţă despre Regina Maria pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii
REI, iar în noiembrie 2007, Lordul Alan Watson a fost invitat să ţină o prelegere la deschiderea conferinţei The
Future of Europe. De asemenea, unul din primele manuale moderne, însoţite de casetă audio înregistrate cu
vorbitori nativi, Communicate in Business, a fost realizat împreună cu organizaţia noastră.

Iată de ce este pentru organizaţia noastră o mare plăcere şi onoare să adreseze cele mai sincere felicitări
pentru Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri şi urări de succes şi împliniri viitoare în
activităţile pe care şi le-a asumat în folosul studenţilor universităţii şi ai comunităţii în general.

Arh. dr. Alexandru BUDIŞTEANU

Preşedinte Emerit al Filialei din România
a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU)

Membru în Consiliul Ştiintific al Institutului Naţional
pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi – Republica Moldova
Preşedintele Fundaţiei Culturale „Alexandru Budişteanu”

Ofiţer al Ordinului Naţional Serviciul Credincios al României
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1. Context european, naţional şi instituţional

a. Context european
În ultimul deceniu, Comisia Europeană a desfăşurat o intensă

activitate de promovare a studiului limbilor străine în toate Statele
Membre ale Uniunii Europene. În acest sens, au fost elaborate o serie
de documente programatice – dintre acestea, amintim: Promoting
Language Learning and Linguistic Diversity – 2003 (Promovarea
învăţării limbilor străine şi a diversităţi lingvistice) şi A New
Framework Strategy for Multilingualism – 2005, 2008 (Un nou cadru
strategic pentru multilingvism). În aceste documente se arată că limbile
străine şi multilingvismul joacă un rol esenţial în economia europeană,
în comunicarea şi înţelegerea reciprocă dintre cetăţenii europeni,
precum şi în schimbul de informaţii extrem de necesare privind
legislaţia si activitatea Uniunii Europene [apud 16: p. 2].

În acest context, există un studiu extrem de recent, dat publicităţii
de Comisia Europeană în iunie 2012, în care sunt evaluate rezultatele
acţiunilor întreprinse privind promovarea multilingvismului în toate
Statele Membre. Studiul este intitulat Special Eurobarometer 386 şi
din el supunem atenţiei cititorului următoarele date:

• 88% dintre europeni consideră că este foarte folositor să cunoască
limbi străine

• topul celor mai cunoscute limbi străine la nivelul Uniunii
Europene este alcătuit din: engleză (38%), franceză (12%),
germană (11%), spaniolă (7%), rusă (5%)

• lucrul în străinătate reprezintă cel mai des menţionat motiv pentru
care 61% dintre europeni doresc să înveţe o limbă străină

• traducerile au un rol extrem de important în multiple domenii –
educaţie (76%), sănătate (71%), la serviciu (68%), informare
privind evenimentele care au loc pe glob (67%), informare
privind activităţile Uniunii Europene (60%), servicii publice
(59%), petrecerea timpului liber (57%)

• la serviciu, limbile străine sunt folosite pentru: comunicare orală
(38%), documentare (23%), redactare de e-mail-uri (24%),
călătorii în interes de serviciu (15%) [16: pp. 5-9].

Aspectele enumerate mai sus subliniază faptul că învăţarea
limbilor străine la nivel european are o puternică motivaţie economică
şi profesională. După cum se va vedea în cea de-a doua secţiune a
capitolului, studenţii ASE Bucureşti confirmă această tendinţă
europeană.

Un alt studiu dat publicităţii în 2012 de către Comisia Europeană
este cel intitulat European Language Label Empowering People.
Publicarea acestui document se face cu ocazia aniversării a 10 ani de
la Declaraţia de la Barcelona. În Cuvântul introductiv al documentului
se arată că în anul 2002 Consiliul European a enunţat un obiectiv
extrem de ambiţios: „Limba Maternă +2”; cu alte cuvinte, cetăţenii
Uniunii Europene sunt încurajaţi să îşi însuşească două limbi străine,
alături de limba lor maternă. Ca urmare a acestei Declaraţii, în ultimul
deceniu s-au desfăşurat 1500 de proiecte multilingve în toate Statele
Membre ale Uniunii Europene.

Academia de Studii Economice din Bucureşti este o universitate românească de prim rang, aflată în categoria univer-
sităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Această calitate i-a fost atribuită în anul 2011 în urma evaluării naţionale efectuate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sprijinul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA). Prin această
clasificare se recunoaşte înalta calitate a proceselor de cercetare şi educaţie desfăşurate în cadrul universităţii. Pentru a asigura
calitatea proceselor amintite, comunitatea academică a ASE monitorizează constant – printre altele – legătura fină şi indisolubilă
dintre rezultatele activităţii din cadrul ASE şi impactul acestora pe piaţa muncii. În cele ce urmează ne propunem să evidenţiem
contribuţia orelor de limbi străine desfăşurate la ASE Bucureşti în formarea economiştilor profesionişti.
Capitolul este organizat în trei secţiuni. Prima secţiune prezintă cadrul european, naţional şi instituţional în care se desfăşoară
activităţile de predare-învăţare a limbilor străine; cea de-a doua secţiune, mai amplă, prezintă rezultatele unui studiu de caz
efectuat de cadrele didactice de la Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri cu privire la orele de limbi străine
care au loc la ASE Bucureşti; cea din urmă secţiune prezintă concluziile acestui capitol.



Volumul aniversar European Language Label Empowering
People poate fi considerat un catalog al celor mai de succes proiecte
pe teme legate de multilingvism desfăşurate în ultimii 10 ani pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene. Pentru acest prilej
aniversar, fiecare Stat Membru a nominalizat un proiect reprezentativ.

Proiectul considerat reprezentativ pentru România (selectat din
multitudinea de proiecte depuse în aceşti 10 ani de către instituţii de
educaţie din România) este cel intitulat „EuroIntegrELP. Equal
Chances to European Integration through the Use of the European
Language Portfolio” (EuroIntegrELP. Şanse egale privind integrarea
europeană prin intermediul Portofoliului Lingvistic European). Acest
proiect a fost coordonat de PROSPER–ASE Language Centre,
reprezentat de două cadre didactice de la ASE Bucureşti,
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri: Laura
Mureşan şi Liliana Dellevoet. Printre numeroasele merite ale acestui
proiect sunt amintite:

– a avut în vedere diferite categorii de public ţintă (factori de
decizie, instituţii de educaţie, cadre didactice, formatori,
angajatori, beneficiari ai cursurilor de limbi străine de vârste
diferite şi provenind din medii diferite de lucru)

– s-a concretizat prin elaborarea unor materiale în 15 limbi mai
mult sau mai puţin cunoscute, organizarea de conferinţe,
ateliere de lucru, sesiuni de formare şi informare în peste 20 de
ţări

– a avut nu doar un impact naţional şi european, ci şi unul interna-
ţional, materialele produse în timpul proiectului fiind folosite şi
în Algeria sau China [3: p. 56].

Pentru toate aceste merite, proiectul a primit în septembrie 2012
distincţia European Language Label of Labels (Eticheta lingvistică
europeană). Această distincţie a fost oferită unui număr de cinci
proiecte provenite din Belgia, Italia, Lituania, Norvegia şi România,
pentru dimensiunea europeană a acestor proiecte şi impactul lor asupra
îmbunătăţirii competenţelor lingvistice ale grupului ţintă.

Proiectul amintit nu este singurul iniţiat de către cadrele didactice
de la Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Mai
jos amintim câteva dintre cele mai reprezentative proiecte:

– „European Resource and Language Centres Network”, 2001-
2004

– „Quality Assurance and Self-Assessment for Schools and
Teachers”, 2001-2003

– „QualiTraining – Training Guide for Quality Assurance in
Language Education”, 2004-2007

– „Drawing up a glossary of Advertising terms” – a contract
drawn and subsidised by the Latin Union, 2005

– „Harmonizing the teaching-learning process for Business
French with the CEFR (Common European Framework of
Reference) principles”, 2005-2007

– „Parents (and Grandparents) as Language Learning Partners
(PALLPS)”, Grundtvig project, 2007-2009

– „QualiTraining at Grassroots Level”, 2008-2009
– „Romanian Economic Personalities and Institutions –

Romanian Value Added to European Identity (EPIR)”, 2007-
2010

– „The theoretical and practical dynamics of leadership in the
context of Romania’s accession to the European Union
(LIDEROM)”, 2007-2010

Documentele prezentate până în acest moment evidenţiază
importanţa pe care Comisia Europeană şi europenii înşişi o asociază
studierii limbilor străine. O atitudine similară îi caracterizează şi pe
studenţii ASE, fapt demonstrat de răspunsurile pe care le-au dat în
cadrul studiului de caz privind Impactul studierii limbilor străine
asupra parcursului academic şi professional.

b. Context naţional
La nivel naţional, există o preocupare crescândă privind

compatibilitatea dintre competenţele dezvoltate de programele
universităţilor şi cerinţele pieţei muncii. Dintre cele mai recente studii
în această privinţă le menţionăm pe cele efectuate de Luminiţa
Nicolescu (2007), Luminiţa Nicolescu şi Cristian Păun (2009),
Gabriela Stănciulescu şi Bogdan Ursuleanu (2010) sau E. Maxim, T.
Jijie şi T. Roman (2012).

În ultimul dintre studiile enumerate se arată că angajatorii au
aşteptări ridicate în privinţa competenţelor dobândite pe parcursul
anilor de studiu de către absolvenţii de universitate. Dintre
competenţele menţionate în studiu, cele de limbi străine ocupă un loc
important. Astfel, se arată că aproximativ 51% dintre angajatori
„consideră importantă şi foarte importantă abilitatea de a vorbi într-o
limbă străină”, iar cca 44% dintre angajatori „consideră importantă şi
foarte importantă abilitatea de a scrie într-o limbă străină” [7: p.16].

Date importante privind utilitatea studierii limbilor străine pe
parcursul studiilor universitare sunt oferite şi de raportul final elaborat
în cadrul proiectului POSDRU desfăşurat în perioada 2010-2012 şi
intitulat „Absolvenţii şi piaţa muncii”. Instituţiile beneficiare ale
proiectului au fost: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului



Superior, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior. La acest proiect au participat cca 130.000 de absolvenţi din
55 de universităţi din ţară, promoţiile 2005 şi 2009. [15: p.4]. Printre
aspectele menţionate în raportul final al proiectului, le subliniem pe
acelea direct legate de importanţa studierii limbilor străine într-o
universitate economică (şi nu numai):

– dintre absolvenţii economişti din anul 2005: 10% au participat
la studii în străinătate pe parcursul facultăţii; 56% au
competenţe ridicate sau foarte ridicate de limbi străine la
momentul absolvirii; 68% îşi îmbunătăţesc aceste competenţe
după ce se angajează; nivelul de competenţe de limbi străine
solicitate la serviciu este cu 0,3% mai ridicat decât nivelul de
competenţe la momentul absolvirii [15: p.11]

– dintre absolvenţii economişti din anul 2009: 9% au participat la
studii în străinătate pe parcursul facultăţii; 50% au competenţe
ridicate sau foarte ridicate de limbi străine la momentul
absolvirii; 57% îşi îmbunătăţesc aceste competenţe după ce se
angajează; nivelul de competenţe de limbi străine solicitate la
serviciu este cu 0,1% mai ridicat decât nivelul de competenţe la
momentul absolvirii [15: p. 16]

Din cele evidenţiate mai sus, reiese că studenţii economişti au
nevoie de orele de limbi străine nu doar pentru a trece cu brio
examenele prevăzute în programa de învăţământ, ci şi pentru a
participa la programe de studiu în străinătate. Pe termen lung, orele de
limbi străine se dovedesc utile pentru cariera profesională – fapt
confirmat de tendinţa de îmbunătăţire a competenţelor de limbi străine
după angajare, dar şi de cerinţele pieţei muncii (întotdeauna mai
ridicate decât nivelul competenţelor dobândite până la momentul
absolvirii).

Există şi un mini-studiu recent, publicat în 2010 de Simona Ionel,
privind percepţia angajatorilor asupra competenţelor de limbă engleză
ale absolvenţilor angajaţi. Articolul este intitulat „English in the
Workplace” (Engleza la locul de muncă) şi prezintă un studiu de caz
efectuat de autoare cu sprijinul a 45 de respondenţi, reprezentanţi ai 5
companii din domenii de activitate diferite – bănci, vânzări cu
amănuntul, industria automobilelor, industria IT. Studiul a fost realizat
pe baza unui chestionar cuprinzând 19 întrebări. Dintre rezultatele
studiului menţionăm:

– toţi respondenţii folosesc limba engleză la serviciu (alături de
limba germană în cazul a 7 dintre aceştia)

– majoritatea celor intervievaţi folosesc engleza le serviciu pentru
redactare de texte (71%) şi documentare (55%)

– respondenţii menţionează următoarele aspecte de îmbunătăţit:
62% terminologie specifică, 55% cunoştinţe gramaticale, 48%
abilităţi conversaţionale, 22% abilităţi de redactare a unui text
[6: pp. 277-279]

Alte aspecte interesante la care se face referire în articolul
Simonei Ionel sunt legate de procedurile de selecţie a candidaţilor în
companiile care doresc buni vorbitori de limbi străine (în cazul de faţă,
limba engleză). Se arată că atunci când postul pentru care se
organizează concurs presupune o cunoaştere bună a limbii engleze,
candidaţii dau un test de limba engleză (e.g. redactare de
corespondenţă internă sau externă). În aceste situaţii, deţinerea unui
certificat lingvistic internaţional nu este obligatorie şi nici nu îl scuteşte
pe candidat de susţinerea testului amintit.

Din studiile amintite în această secţiune reiese o intensă
preocupare la nivel naţional în ceea ce priveşte compatibilitatea dintre
competenţele dobândite de absolvenţi pe parcursul studiilor
universitare şi competenţele cerute pe piaţa muncii. În acest context,
competenţele de limbi străine joacă un rol important în inserţia
profesională a absolvenţilor.

c. Context instituţional
Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureşti este să

contribuie la formarea profesională adecvată a studenţilor săi şi,
implicit, la inserţia lor pe piaţa muncii. Mai mult decât atât, se doreşte
ca instituţia „să devină o universitate competitivă la nivel
internaţional” [9]. În acest sens, ASE oferă studenţilor săi atât
programe de studiu în limba română, cât şi programe de studiu în limbi
străine. În plus, orele de limbi străine sunt prevăzute în programa
analitică a fiecărei facultăţi.

În cadrul ASE Bucureşti există mai multe programe de studiu în
limbi străine, menţionate în Tabelul 1. La aceste programe de studiu
participă nu doar studenţi români ci şi studenţi străini înmatriculaţi
permanent sau veniţi temporar printr-un program de mobilităţi
internaţionale.

Programele de studiu în limba română conţin şi cursuri obligatorii
de Comunicare de afaceri în limbi străine (engleză, franceză şi/sau
germană). În plus, la cererea studenţilor, cadrele didactice de la
Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri predau şi
ore opţionale şi facultative de limbi străine: chineză, engleză, franceză,
germană, italiană, japoneză, rusă, română pentru străini, spaniolă,
turcă. Începând cu anul universitar 2012-2013, orele facultative de
limbi străine se desfăşoară fără plată pentru studenţii de anul întâi,
tocmai pentru a înlesni accesul studenţilor la aceste cursuri.



Studenţii ASE sunt încurajaţi să îşi dezvolte competenţele de
limbi străine nu doar pe parcursul orelor de limbi străine, ci şi în cadrul
centrelor de studiu individual puse la dispoziţie de către Departamentul
de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Aceste centre oferă acces
la multiple resurse de documentare în format clasic sau electronic,
precum şi la baze de date naţionale şi internaţionale: Centrul de studiu
individual pentru comunicare în afaceri în limba engleză, Centrul de
studii culturale braziliene „Celso Furtado”, Lectoratul francez şi
Campus Numérique Francophone Partenaire. De asemenea, în
aprofundarea limbilor străine studenţii beneficiază de sprijin din partea
Centrului Cultural Rus cu sediul în ASE Bucureşti, din partea

Centrului Prosper-ASE Language centre, dar şi din partea nou
înfiinţatului Centru de consultanţă, comunicare academică şi
dezvoltare profesională „Lingua economica”.

Alături de orele de Comunicare de afaceri în limbi străine
prevăzute în programele analitice ale fiecărei facultăţi, cadrele
didactice de la Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri au iniţiat şi derulează o serie de masterate în limbi străine.
Programele analitice ale acestor masterate cuprind o varietate de
cursuri în afara orelor de limbi străine propriu-zise, precum cele
enumerate în Tabelul 2:

Program de studiu Facultate organizatoare Limbă străină

Licenţă
Administrarea Afacerilor – cu predare în limbi străine engleză, franceză, germană

Relaţii Economice Internaţionale engleză

Masterat

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine engleză, franceză, germană
Administraţie şi Management Public engleză

Contabilitate şi Informatică de Gestiune engleză
Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori engleză, franceză

Relaţii Economice Internaţionale engleză
Şcoala de Studii Postuniversitare de Management engleză

Tabelul 1. Programe de studiu în limbi străine în ASE Bucureşti, an universitar 2012-2013 [13]

Tabelul 2. Spicuiri – Programe analitice – masterate organizate de DLMCA în ASE Bucureşti,
an universitar 2012-2013 [12]

Program de masterat Cursuri organizate

Comunicare de afaceri
în limba franceză

în context multicultural

Fundamentele strategice ale comunicării profesionale
Tehnici şi strategii discursive în comunicarea instituţională
Situaţii şi strategii de comunicare în întreprindere
Culturi şi civilizaţii francofone
Psihologia şi dinamica grupurilor
Tehnici de argumentare în comunicarea profesională
Cultura de întreprindere şi managementul resurselor umane
Tehnici de comunicare comercială
Tehnici de comunicare în negociere
Comunicare de afaceri interculturală şi internaţională
Relaţii publice şi organizare de evenimente
Tipuri de text şi genuri discursive în comunicarea profesională economică
Auditul comunicării profesionale



Din cursurile enumerate în Tabelul 2 se poate deduce
complexitatea orelor de Comunicare de afaceri în limbă străină
desfăşurate în cadrul ASE Bucureşti. Prin intermediul acestor ore se
urmăreşte formarea pluridisciplinară a studenţilor, astfel încât să
crească eligibilitatea acestora pe piaţa muncii.

2. Studiu de caz

Pentru a stabili exact rolul limbilor străine în formarea
economiştilor profesionişti, colectivul Departamentului Limbi Moder-
ne şi Comunicare în Afaceri a efectuat un studiu de caz în cadrul căruia
studenţilor li s-a distribuit un chestionar intitulat “Impactul studierii
limbilor străine şi a comunicării de afaceri asupra parcursului
universitar şi profesional”. Chestionarul a fost conceput şi distribuit
studenţilor în limba română pentru a evita eventualele neclarităţi.
Chestionarul are 22 de întrebări, grupate în pe arii tematice:

– date despre respondenţi
– informaţii legate de cursurile de limbi străine şi despre

contextele în care acestea sunt folosite pe parcursul anilor de
studiu la ASE

– întrebări despre aşteptările studenţilor neangajaţi privind
aspectele pentru care vor folosi limbile străine la serviciu şi
despre aspectele concrete pentru care studenţii angajaţi folosesc
limbile străine la locul de muncă (de menţionat că una dintre
aceste întrebări este preluată din articolul semnat de Simona
Ionel în 2010)

– întrebări privind competenţele transferabile dobândite la
cursurile de limbi străine

– sugestii privind îmbunătăţirea activităţilor de predare-învăţare
a limbilor străine în cadrul ASE.

Comunicare de afaceri
în limba engleză

Teorii ale comunicării şi tehnici de comunicare faţă în faţă
Leadership şi comunicare organizaţională
Comunicare şi politică
Limbajul Marketing-ului şi al publicităţii
Comunicare, gen şi afaceri
Comunicare interculturală de afaceri
Tehnici de negociere şi management-ul conflictelor
Comunicare interpresonală
Comunicare de afaceri scrisă intra- şi interorganizaţională
Ascultare eficientă şi interacţiune
Dezvoltarea gândirii creative/ critice

Comunicare în limba engleză
pentru predare

şi cercetare economică

Comunicare în limba engleză în context economic
Metodologia interactivă în predare, formare, învăţare în limba engleză
Aspecte interculturale ale comunicării în context profesional
Corelarea practicii cu cercetarea: metode şi instrumente
Cerinţe şi deprinderi avansate de comunicare în context profesional
Analiza critică a articolului de cercetare – elemente generice şi structurale
Gândirea creativă în economie şi afaceri
Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, cu accentul pe analiza calitativă
Metodologia cercetării: analiza cantitativă
Management educaţional: aspecte metodologice şi practice
Gândirea critică în predare/ formare şi cercetare în domeniul economic
Cerinţe internaţionale ale comunicării scrise în cercetare
Asigurarea calităţii în educaţie la standarde europene
Comunicarea ştiinţifică în era globalizării: cercetare bazată pe corpus şi „genre analysis”
Metodologia evaluării şi auto-evaluării în educaţia economică
Design, management şi evaluare în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale



Studiul de caz s-a desfăşurat în două etape: studiul pilot şi studiul
extins. Studiul pilot a avut loc în perioada martie-aprilie 2012. În acest
interval chestionarul a fost distribuit unui număr de cca 200 de studenţi de
la facultăţile de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Relaţii
Economice Internaţionale, Marketing. Pe baza răspunsurilor primite de la
aceşti studenţi s-a îmbunătăţit chestionarul distribuit în cadrul studiului
extins. Rezultatele iniţiale au fost prezentate în articolul „A Case Study on
the Impact of English for Special Purposes on Students’ Academic and
Professional Pursuit” publicat în iunie 2012 şi semnat de autoarele
chestionarului (Viorela-Valentina Dima, Georgeta Ghiga, Marina Luminiţa
Militaru, Antonia Enache)[2].

În perioada aprilie-iunie 2012 s-a desfăşurat studiul extins, în cadrul
căruia au fost intervievaţi 2034 de studenţi de la toate cele 11 facultăţi ale
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, datele fiind analizate de către
o echipă formată din 5 cadre didactice de la Departamentul Limbi Moderne
şi Comunicare în Afaceri (Viorela-Valentina Dima, Antonia Enache, Diana
Eugenia Ioncică, Antoaneta Lorentz, Marina Luminiţa Militaru) şi 5 studenţi
(Savian Boroancă, Adrian Damoc, Cristian-Ovidiu Ghiţă, Bogdan Hagiu,
Ionuţ Potrache), cărora le mulţumim pentru sprijinul acordat1. Figurile 1 şi
2 de mai jos prezintă distribuţia respondenţilor pe forme de învăţământ (zi/
învăţământ la distanţă) şi ani de studiu, respectiv, pe facultăţi2. Trebuie
menţionat faptul că au existat mai mulţi respondenţi studenţi de anul întâi
deoarece – la data efectuării studiului – planurile de învăţământ ale
majorităţii facultăţilor prevedeau studierea limbilor străine doar în anul întăi.
Doar căteva facultăţi prevedeau studierea limbilor străine şi în alţi ani de
studiu (de ex. Facultăţile FABIZ, COM, MKT şi REI).

Figura 3 prezintă răspunsurile celor intervievaţi la întrebarea „Ce limbă
străină studiaţi/ aţi studiat la ASE?”. După cum se poate observa, 99% dintre
respondenţi au studiat limba engleză, 21% au studiat limba franceză şi 11%
au studiat limba germană. Dintre cursurile opţionale/ facultative de limbi
străine, la italiană s-au înscris 4% din studenţii întervievaţi, la rusă şi română
pentru străini – 1%, la chineză şi japoneză – sub 1% dintre intervievaţi.

Răspunsurile la următoarele două întrebări din chestionar furnizează
date importante privind interesul studenţilor de a participa şi a contribui
activ la cursurile de limbi străine. Figura 4 arată că majoritatea studenţilor
1 Rezultate parţiale ale studiului au fost prezentate de către Diana Eugenia Ioncică şi Viorela-

Valentina Dima în septembrie 2012, la Conferinţa Internaţională Services and Economic
Development: Local and Global Challenges, organizată de ASE Bucureşti în colaborare cu
RESER – Asociaţia Europeană pentru Cercetare în Servicii. [5]

2 Legenda abrevierilor folosite pentru denumirele facultăţilor: FABIZ – Administrarea
Afacerilor (cu predare în limbi străine), AMP - Administraţie şi Managemet Public, CSIE –
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, CIG – Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, COM – Comerţ, ECON – Economie, EAM - Economie Agrară şi a Mediului,
FABBV - Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, MAN – Management, MKT –
Marketing, REI – Relaţii Economice Internaţionale.

Fig. 1 – Studenţi participanţi la studiu

Fig. 3 – Limbi străine studiate în ASE

Fig. 2 – Repartiţia studenţilor pe facultăţi



din toţi anii de studiu sunt prezenţi săptămânal la cursuri. Totuşi, prezenţa
săptămânală descreşte de la cca 80% in anii 1şi 2 la cca 53% in anul 3 –
acest fapt poate fi corelat cu tendinţele de integrare pe piaţa muncii, aşa cum
se va arăta ulterior. Figura 5 arată ca studenţii preferă să contribuie la orele
de limbi străine – cca 50% dintre respondenţi au declarat că se implică activ
în aproximativ 50% dintre cursurile frecventate şi mai puţin de 15% se
implică activ ocazional sau foarte rar.

Judecând după răspunsurile primite la întrebările anterioare, putem
considera că opiniile exprimate în legătură cu următoarele aspecte cuprinse
în chestionar sunt pertinente. Figura 6 de mai jos reflectă competenţele
lingvistice exersate în cadrul orelor de limbi străine. De menţionat că
studenţii au apreciat frecvenţa exersării acestor competenţe cu note de la 1
(foarte rar) la 5 (foarte des), iar mediile ponderate ale acestor aprecieri au
fost redate în graficul de mai jos. Se observă că se exersează cel mai des
înţelegerea unui text scris, urmată de însuşirea vocabularului de
specialitate, înţelegerea unui text ascultat, redactarea de corespondenţă,
redactarea unui eseu, interacţiune orală liberă şi efectuarea de traduceri.
Pe ultimul loc ca frecvenţă se situează interacţiunea orală într-un cadru
formal (şedinţă, negociere, etc.)

Următoarele întrebări se referă la contextele în care studenţii folosesc
limbile străine pentru materiile de specialitate, precum şi la competenţele
lingvistice necesare în aceste contexte. Din Figura 7 se observă că limbile
străine sunt folosite pe parcursul studiilor pentru documentare, audierea
cursurilor, redactarea referatelor pentru materii de specialitate, efectuarea
de prezentări orale si traduceri. De asemenea, cca 12% dintre studenţi au
răspuns că sunt interesaţi de participarea la programe de studii în străinatate,
pentru care îşi pregătesc dosarul de candidatură şi participă la interviuri în
limbile străine în care urmează să studieze.

Figura 8 prezintă competenţele de limbi străine de care studenţii au
nevoie de-a lungul studiilor. Pe primul loc se află înţelelegerea unui text

Fig. 4 – Prezenţa la orele de limbi străine

Fig. 5 – Implicarea activă la orele de limbi străine

Fig. 6 – Competenţe exersate în carrul orelor de limbi străine Fig. 7 – Contexte în care se folosesc limbile străine în ASE – procentaje



scris, urmată de înţelegerea vocabularului de specialitate şi a unui curs
predat, efectuarea de traduceri, redactarea referatelor pentru materii de
specialitate. Pe ultimul loc se află redactarea de corespondenţă şi
interacţiunea orală. Comparând graficele din figurile 6–8, se observă că
există o strânsă legătură între competenţele de limbi străine dezvoltate la
orele de limbi străine şi cele folosite pe parcursul anilor de studiu la ASE.
Cele mai frecvente trei competenţe menţionate de studenţi în ambele cazuri
sunt: întelegerea unui text scris / documentarea, însuşirea / înţelegerea unui
text de specialiate şi înţelegerea unui text ascultat / a unui curs predat. Din
acest clasament se poate trage concluzia că orele de limbi străine le sunt de
un real folos studenţilor în pregătirea pentru materiile de specialitate. Figura
9 arată că, în medie, 75% dintre respondenţi percep orele de limbi străine ca
fiind foarte utile pentru evoluţia în cadrul ASE.

Pentru a afla în ce măsură orele de limbi străine sunt la fel de utile pen-
tru pregătirea studenţilor în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă
la standarde profesionale, chestionarul a cuprins şi o serie de întrebări
privind contextele în care sunt folosite limbile străine la serviciu. Figura 10
reflectă cifrele privind inserţia studenţilor ASE pe piaţa muncii. Se observă
că la nivel de ASE 83% dintre respondenţi nu sunt angajaţi, în timp ce 16%
sunt angajaţi. Marea majoritate a studenţilor înmatriculaţi la programe de
învăţământ la zi nu sunt angajaţi – 88%, pe când marea majoritate a studen-
ţilor înmatriculaţi la programe de învăţământ la distanţă au serviciu – 72%.

Următoarele două figuri prezintă aşteptările studenţilor neangajaţi în
privinţa limbilor străine necesare la serviciu. Astfel, Figura 11 arată că 71%
dintre respondenţi cred că vor folosi la serviciu limba engleză, 28% – limba
franceză, 15% – limba germană, 6% – limba spaniolă, 2% limba italiană. O
serie întreagă de alte limbi au fost menţionate în proporţie de sub 1% –
chineză, japoneză, turcă, portugheză, suedeză, arabă, bulgară, ucraineană,
poloneză, croată sau maghiară.

Fig. 8 – Coompetenţe de limbi străine folosite la materiile de specialitate Fig. 9 – Utilitatea studierii limbilor străine pentru evoluţia în cadrul ASE

Fig. 10 – Utilitatea studierii limbilor străine pentru evoluţia în cadrul ASE

Fig. 11 – Aşteptările studenţilor privind limbile străine folosite la serviciu



Figura 12 rezumă contextele în care studenţii neangajaţi cred că vor
folosi limbile străine după ce se vor integra pe piaţa muncii. Circa 50%
dintre respondenţi au indicat următoarele contexte: participarea la
conferinţe, participarea la interviuri de selecţie pentru ocuparea unui post
vacant, documentare. Alţi 40% dintre studenţi se aşteaptă să folosească
limbile străine pentru: redactarea corespondeţei de afaceri, participarea la
cursuri de perfecţionare sau negocieri. Aproximativ 30% dintre studenţi
consideră că vor folosi limbile străine la serviciu pentru: efectuarea de
traduceri si prezentări orale, sau pentru întocmirea dosarelor de
candidatură pentru posturi vacante. Sub 1% dintre studenţi au menţionate
următoarele contexte în care vor folosi limbile străine la locul de muncă:
comunicare în cadrul firmei, promovare, călătorii sau reuniuni de afaceri.

Figurile 13 şi 14 prezintă răspunsurile studenţilor angajaţi, răspunsuri
care confirmă în mare parte aşteptările studenţilor neangajaţi. Astfel,
majoritatea covărşitoare a studenţilor care au un loc de muncă folosesc
limba engleză în scopuri profesionale – 91%, în timp ce 12% folosesc limba
franceză, 10% – limba germană, 8% – limba spaniolă, 7% – limba italiană.
Sub 1% dintre studenţii angajaţi folosesc la serviciu următoarele limbi
străine: rusă, turcă, portugheză sau coreeană. În Figura 14 sunt prezentate
contextele în care studenţii angajaţi folosesc limbile străine la locul de
muncă. Aproximativ 50% dintre respondenţi au indicat redactarea
corespondenţei de afaceri, urmată de cca 40% – documentare, efectuarea de
traduceri şi participarea la conferinţe. Aproximativ 30% dintre studenţi
folosesc limbile străine la serviciu pentru negocieri, efectuarea de prezentări
orale, urmate de cca 20% – participarea la interviuri de selecţie pentru
ocuparea unui post vacant, participarea la cursuri de perfecţionare,
întocmirea dosarelor de candidatură pentru posturi vacante. Sub 1–2%
dintre studenţi au menţionat comunicare în cadrul firmei drept un alt context
în care folosesc limbile străine la serviciu. Figura 15 prezintă pe scurtFig. 13 – Limbile străine folosite de studenţi la servici

Fig. 14 – Situaţiile în care limbile străine sunt folosite la servici Fig. 15 – Contextele de comunicare în limbi străine la servici

Fig. 12 – Aşteptările studenţilor privind contextele
în care vor folosi limbile străine la servici



contextele de comunicare în limbă străină la serviciu – comunicare orală
sau scrisă, în cadrul companiei, sau cu clienţii. Este interesant de observant
că 15% dintre studenţii angajaţi declară că iau parte la călătorii de afaceri
în ţări străine.

Răspunsurile prezentate până acum arată că limbile străine sunt folosite
de studenţi la serviciu pentru o serie largă de activităţi. Prin urmare, studenţii
consideră că este extrem de util să studieze limbi străine în vederea unei
bune evoluţii profesionale. Figura 16 arată că în medie 77% dintre studenţi
consideră foarte utilă studierea limbilor străine în cadrul ASE Bucureşti.
Mai mult decât atât, Figura 17 arată că majoritatea studenţilor – 79% – îşi
doresc să studieze mai multe limbi străine decât cele prevăzute în planul de
învăţământ.

Figura 18 indică limbile străine pe care studenţii ASE ar dori să le
studieze în timpul facultăţii. Cele mai cerute limbi sunt: germana – 38%,
franceza – 23%, spaniola – 18%, italiana – 10%, chineza – 5%, japoneza –
4%, portugheza – 2%. Sub 1% dintre studenţi ar dori să studieze suedeza,
greaca, olandeza, coreeana, finlandeza, norvegiana, croata, ceha etc. Întrucât
la data studiului 9 din 11 facultăţi ale ASE Bucureşti prevedeau doar o limbă
străină în planul de învăţământ, studenţii nu aveau posibilitatea să studieze
o a doua limbă străină decât un an, în cadrul unui curs facultativ. Se va vedea
chiar că studenţii îşi doresc să studieze două-trei limbi străine pe parcursul
celor trei ani de studii.

Figura 19 prezintă principalele motive pentru care studenţii doresc să
studieze mai multe limbi străine. 73% dintre respondenţi doresc să studieze
limbi străine pentru a lucra într-o companie multinaţională, 62% – pentru
obţinerea unor certificate lingvistice internaţionale, 60% – pentru a lucra în
străinătate, 57% – pentru interes personal.

Fig. 16 – Utilitatea studierii limbilor străine pentru evoluţia profesională

Fig. 17 – Opţiunile studenţilor privind studierea mai multor limbi străine
în cadrul ASE

Fig. 18 – Limbile străine solicitate de studenţii din ASE Fig. 19 – Motivarea opţiunii de a studia mai multe limbi străine în ASE



O secţiune importantă a chestionarului distribuit în cadrul acestui
studiu de caz a solicitat sugestiile studenţilor privind îmbunătăţirea orelor de
limbi străine din cadrul ASE Bucureşti. Sugestiile au fost extreme de variate,
acoperind următoarele aspecte: dotarea tehnico-materială şi materialele
didactice, activităţi de predare-învăţare în clasă şi în afara clasei, orarul şi
planul de învăţământ, recunoaşterea studiilor sau personalitatea profesorului
de limbi străine.

Figurile 20A şi 20B prezintă sugestiile privitoare la dotarea tehnico-
materială şi pe cele privitoare la îmbunătăţirea planurilor de învăţământ.
Cele două aspecte sunt foarte importante pentru desfăşurarea orelor de limbi
străine. De exemplu, studenţii îşi doresc să înveţe folosind noile tehnologii,
să asculte mai multe materiale audio-video – acest lucru este posibil numai
prin îmbunătăţirea bazei materiale şi dotarea mai multor săli de seminar cu
aparatură corespunzătoare. Momentan, activităţile de ascultare a
materialelor audio se realizează prin utilizarea de aparatură portabilă.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea planurilor de învăţământ, principalele
sugestii vizează creşterea numărului de ore de limbi străine. Această sugestie
este nuanţată de următoarele solicitări: mai mult de un seminar pe săptămână
pentru o limbă străină, mai multe limbi străine în programa de studiu,
organizarea de cursuri facultative pentru toţi anii de studiu, dacă se poate,
fără costuri suplimentare. Ultimele sugestii au fost deja luate în calcul:
începând cu anul universitar 2012-2013 studenţii au posibilitatea de a opta
pentru unul sau mai multe cursuri facultative de limbi străine începând cu
anul întâi de studiu şi continuând pe tot parcursul studiilor universitare de
licenţă şi / sau masterat.

Întrucât orele de limbi străine din cadrul ASE Bucureşti se desfăşoară
sub forma unor cursuri de comunicare de afaceri într-o limbă străină,
studenţii au semnalat faptul că prin intermediul acestor ore îşi dezvoltă o
serie de competenţe transferabile. În ceea ce urmează, vom prezenta
răspunsurile lor privind competenţele transferabile dezvoltate în cadrul
orelor de limbi străine şi folosite fie la materiile de specialitate, fie la locul
de muncă.

Figura 21 arată că majoritatea studenţilor consideră că participând la
orele de limbi străine şi-au îmbunătătţit competenţele de redactare a unui
eseu / referat – 76%, sau competenţele privind pregătirea şi efectuarea de
prezentări orale – 57%. Alte competenţe transferabile utilizate pe parcursul
anilor de studiu sunt: efectuarea de traduceri, documentarea, însuşirea de
competenţe terminologice (vocabular de specialitate), redactare de
corespondenţă, comportament în cazuri formale, efectuare de analiză SWOT
etc.

Fig. 20A – Sugestiile studenţilor privind dotarea tehnico-materială

Fig. 20B – Sugestiile studenţilor privind îmbunătăţirea
planurilor de învăţământ

Fig. 21 – Competenţe transferabile folosite la materiile de specialitate



Figura 22 prezintă aşteptările studenţilor privind competenţele
transferabile dobândite/ exersate la cursurile şi care urmează a fi
folosite la serviciu. Studenţii menţionează: redactarea corespondenţei
de afaceri – 51%, participarea la interviuri de selecţie pentru posture
vacante – 45%, întocmirea dosarelor de candidatură pentru posturi
vacante – 42%, efectuarea de prezentări orale – 40%.

Figura 23 prezintă competenţele transferabile dobândite la
cursurile de limbi străine din cadrul ASE si folosite de studenţii
angajaţi la locul de muncă. Se observă că – în mare – aşteptările
studenţilor neangajaţi se confirmă. Astfel, 60% dintre studenţii care
au un loc de muncă menţionează redactarea corespondenţei de afaceri,
40% – efectuarea de prezentări orale, 32% – participarea la interviuri
de selecţie pentru posturi vacante, 21% – întocmirea dosarelor de
candidatură pentru posturi vacante.

Rezultatele studiului de caz prezentat în această secţiune indică
faptul că studenţii ASE Bucureşti percep orele de Comunicare de
afaceri în limbi străine ca fiind extrem de importante pentru evoluţia
lor în cadrul ASE, dar şi pentru evoluţia profesională. Mai mult decât
atât, aceste ore au un rol esenţial în dezvoltarea lor personală.

Chestionarul utilizat pentru acest studiu de caz a dat studenţilor
şansa de a îşi exprima părerea despre utilitatea orelor de limbi străine
desfăşurate în ASE. Majoritatea studenţilor au adăugat şi câte un
comentariu. În tabelul 3 de mai jos redăm opiniile lor, grupate pe
următoarele categorii de informaţii: parcurs universitar, carieră
profesională, dezvoltare personală.

Fig. 22 – Aşteptările studenţilor privind competenţele transferabile folosite la servici Fig. 23 – Competenţele transferabile folosite de studenţi la servici



Tabelul 3. Opiniile studenţilor privind utilitatea studierii limbilor străine în ASE Bucureşti

Parcurs universitar

Studierea unei limbi străine / mai multor limbi străine este foarte utilă pentru o mai bună înţelegere a contextului
economic prezentat la cursuri. (CSIE, anul 1)

Studierea limbilor străine este foarte utilă pentru înţelegerea textelor de specialitate dar şi pentru viitoarele joburi.
(MKT, anul 1)

Ne ajută foarte mult cunoaşterea limbii engleze pentru realizarea proiectelor. (MKT, anul 3)
Studierea unei limbi străine în ASE mi s-a părut utilă deoarece m-a ajutat la realizarea tezei de licenţă. (MKT,

anul 3)
Studierea unei limbi străine în cadrul facultăţii mă ajută la înţelegerea termenilor din engleză pentru a îi folosi

correct în redactarea referatelor. (MKT, anul 3)
Consider foarte utilă studierea unei limbi străine pentru evoluţia în cadrul ASE deoarece putem participa la

conferinţe, sesiuni de informare. (REI, anul 3)
Studierea unei limbi sraine imi oferă o gamă mult mai largă de informaţii (cărţi, articole, etc.) din care pot învăţa.

(REI, anul 3)
Studierea limbilor străine m-a ajutat mult pentru studierea unor materiale necesare pentru parcurgerea cursurilor

şi seminariilor de specialitate. (REI, anul 2)
Cunoaşterea unei limbi străine îmi oferă posibilitatea de a accesa materiale din publicaţii străine. (REI, anul 2)
Cunoaşterea limbilor străine este extrem de utilă deoarece dă posibilitatea cercetării pentru mai multe materii de

specialitate. (REI, anul 3)
Orice limbă străină studiată favorizează înţelegerea mai multor aspecte informaţionale predate la cursurile

materiilor de specialitate şi îţi permit studierea altor materiale informaţionale redactate într-o limbă străină.
(REI, anul 2)

Cred că este nevoie de cel puţin o limbă străină pentru a excela pe plan universitar. (CSIE, anul 2)
Orele de limbi străine ne ajută să cunoaştem mai bine termenii economici pentru a-i putea utiliza corect. (EAM,

anul 1)
Studierea limbilor străine în cadrul facultăţii ne este foarte utilă deoarece şi la alte materii putem întâlni texte în

limba studiată. (EAM, anul 1)
Ţinând cont că toate materiile sunt în strânsă legătură cu ce se întâmplă la nivel european, consider că studiul uneia

sau mai multor limbi străine devine foarte util. (CIG, anul 1)
Studierea mai multor limbi străine este folositoare în evoluţia în cadrul ASE-ului deoarece dezvoltă capacitatea de

comunicare, caracteristici ce nu pot fi obţinute prin intermediul altor materii. (MAN, anul 1)
Cunoaşterea unei limbi străine este de mare importanţă pe parcursul ciclurilor de învăţământ în cadrul ASE, de

la înţelegerea articolelor de specialitate la eventualele evenimente la care pot participa ambasadori,
personalităţi străine. (MKT, anul 3)

Plănuiesc să fac masterul în străinătate şi să am o carieră internaţională. Încă de acum, sunt implicată într-un ONG
internaţional. (FABIZ, anul 1)

Studierea limbilor străine în ASE este foarte utilă deoarece doresc să mă înscriu la un master în străinătate. (MKT,
anul 1)

Studierea unei limbi străine poate fi foarte utilă, în primul rând în vederea efectuării unor studii în străinătate şi
în al doilea rând pentru a-mi mări posibilităţile profesionale după terminarea studiilor. (REI, anul 2)

Studierea limbii ruse în cadrul ASE Bucureşti m-a ajutat să obţin o bursă de perfecţionare şi pregătire profesională
în Rusia. (REI, anul 2)



Carieră profesională

Studierea unei limbi străine ne oferă posibilitatea de a ne integra mult mai uşor în mediul professional. (REI,
anul 3)

Cunoaşterea unei limbi străine este foarte utilă pentru că te ajută să te diferenţiezi de ceilalţi angajaţi. (REI, anul 3)
Pentru mine este foarte important să am cunoştinţe de limbă străină pentru că mă ajută pentru cariera mea viitoare.

Încă din primul an de facultate m-am confruntat cu problema susţinerii unui interviu în limba engleză, pe
care l-am trecut. (REI, anul 3)

În zilele noaste la orice interviu te prezinţi, pe lângă experienţă îţi cer obligatoriu cel puţin o limbă străină. Deci
este foarte utilă studierea unei limbi străine. (FABBV, anul 1)

Un angajator va alege dintre un CV cu o singură limbă străină cunoscută şi un CV cu două sau mai multe limbi
străine cunoscute cu siguranţă CV-ul cu mai multe limbi. (MAN, anul 1)

Consider că, în zilele noastre, este foarte bine să cunoşti două limbi străine deoarece ai mai multe şanse de angajare
după ce termini facultatea sau ţi se iveşte o ocazie chiar în timpul facultăţii. (EAM, anul 2)

Fără cunoaşterea unei limbi străine nu cred că există şansa de a avea un loc de muncă decent şi în niciun caz de
a face performanţă în domeniu, de a te evidenţia. (MKT, anul 3)

Cu cât cunoşti mai multe limbi străine cu atât ai mai multe şanse de angajare. (FABIZ, anul 1)
Fără cunoaşterea unor limbi străine este practic imposibil să te angajezi în ziua de azi. (COM, anul 3)
Cu o limbă străină cunoscută la perfecţie poţi opta pentru un serviciu mai avantajos şi mai bine plătit. (AMP,

anul 1)
Studierea unei limbi străine este extrem de importantă pentru că facilitează obţinerea unui loc bun de muncă şi

odată obţinut postul vizat, ne poate facilita avansarea profesională. (REI, anul 3)
Mobilitatea actuală a pieţei de muncă, în continuă dezvoltare, prezintă exigenţe privind aptitudini de orice tip;

trei limbi străine ar fi un punct forte. (REI, anul 2)
Consider foarte utilă studierea mai multor limbi străine pe parcursul tuturor anilor de licenţă şi de masterat întrucât

cunoaşterea mai multor limbi străine este absolut necesară în dezvoltarea unei cariere profesionale, mai ales
în domeniile studiate în cadrul ASE. (AMP, anul 1)

Studierea a cel puţin unei limbi străine în cadrul facultăţilor ASE este indispensabilă. Domeniul economic este
unul de factură internaţională – este aproape imposibilă obţinerea unei angajări fără a cunoaşte o limbă
străină. (AMP, anul 1)

O limbă străină permite obţinerea unui loc de muncă mai bun, o deschidere spre domeniul de interes la nivel global,
acces la mai multe informaţii, cunoştinţe. (AMP, anul 1)

Limba străină te formează, iţi introduce în vocabularul „profesional” noi termeni. (FABIZ, anul 1)
Este foarte utilă studierea unei limbi străine pentru interacţiunea orală cu diverse persoane din cadrul şi din afara

companiei şi pentru înţelegerea şi folosirea terminologiei de specialitate. (MKT, anul 2)
Limba engleză este indispensabilă în activitatea mea profesională. (MKT, anul 2, angajat de 5 ani)
Cu cât ştii mai multe limbi străine cu atât eşti mai de folos unei întreprinderi; Deja engleza a ajuns să nu mai fie

o limbă străină. (REI, anul 1)
Faptul că materiile sunt predate într-o limbă străină constituie un avantaj pentru un viitor job sau bursă în

străinătate.(FABIZ, anul 1)
Îţi deschide oportunitatea să ieşi din ţară şi să ai un salariu mai bun în ţara natală pentru folosirea limbii străine

în mediul de lucru.(FABIZ, anul 1)
Consider că, în curând, cunoaşterea a cel puţin două limbi străine va fi un lucru necesar pentru dezvoltarea

profesională.(FABIZ, anul 1)



În activitatea profesională este foarte utilă limba străină deoarece putem interacţiona cu diverse persoane care nu
vorbesc limba română. (EAM, anul 1)

Consider că stăpânirea unei limbi străine constituie întotdeauna un avantaj competitiv. (MKT, anul 3)

Dezvoltare personală

Studierea limbilor străine ajută la formarea de noi idei, concepţii şi la formarea individului. (CSIE, anul 1)
Studierea limbilor străine ne ajută în dezvoltarea personală şi în facilitarea relaţiilor cu persoane de altă

naţionalitate. (COM, anul 2)
Se spune că în primul rând înveţi pentru tine, apoi pentru a te folosi de acest lucru pe plan profesional. Ei bine,

cred în acest lucru 100%.(MAN, anul 1)
Studierea limbilor străine este foarte importantă pentru înţelegerea mai multor culturi şi lărgirea orizontului de

oportunităţi. (MKT, anul 1)
În afară de oportunitatea de a lucra într-un cadru mult mai bun, o limbă străină te face să ai o viziune mai amplă

asupra lucrurilor, deschide noi oportunităţi cu mult mai multă uşurinţă. (MKT, anul 3)
Studierea mai multor limbi străine este foarte importantă deoarece te ajută să îţi dezvolţi aptitudini în comunicare,

îmbogăţire a cunoştinţelor şi colectarea informaţiilor din mai multe surse. (MKT, anul 3)
Prin utilizarea limbilor străine am reusit să evoluez în înţelegerea proceselor economice desfăţurate la nivel

internaţional în contextul globalizării şi al existenţei unei economii concurenţiale aflate în dezvoltare. (REI,
anul 3)

3. Concluzii

Pe parcursul acestui capitol ne-am propus să prezentăm o
varietate de date care să contribuie la formarea unei opinii
fundamentate privind contribuţia la formarea economiştilor profesio-
nişti a orelor de limbi străine desfăşurate în Academia de Studii
Economice din Bucureşti. Am prezentat pe scurt contextul
internaţional, naţional şi european în care se desfăşoară aceste ore de
limbi străine; apoi am expus în mod amănunţit rezultatele studiului de
caz întreprins în aprilie-iunie 2012 de cadrele didactice din Departa-
mentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. În cele ce
urmează, ne propunem să reluăm ideile principale ale capitolului.

La nivel european, am evidenţiat existenţa unei intense activităţi
de promovare a studiului limbilor străine în toate Statele Membre ale
Uniunii Europene. Această activitate s-a concretizat, între altele, prin
desfăşurarea unui număr impresionant de proiecte multilingve în
ultimii 10 ani. Cu ocazia aniversării primului deceniu de
multilingvism, 5 dintre cele 150 de proiecte au fost premiate cu
distincţia European Language Label of Labels (Eticheta lingvistică
europeană). Singurul proiect românesc aflat între cele 5 proiecte
premiate a fost cel condus de două cadre didactice de la Departamentul
de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din ASE Bucureşti, Laura

Mureşan şi Liliana Dellevoet. Motivaţia acordării acestei distincţii
proiectelor este strâns legată de motivaţia promovării multilingvis-
mului la nivel european – şi anume, multilingvismul contribuie la dez-
voltarea economică şi comunicarea interculturală în Uniunea
Europeană.

La nivel naţional, se observă preocuparea intensă pentru continua
adaptare a programelor universitare de studiu astfel încât să reflecte
cerinţele pieţei muncii. Am arătat că piaţa muncii are cerinţe ridicate
în ceea ce priveşte competenţele lingvistice ale absolvenţilor de univer-
sităţi. Cu alte cuvinte, gradul de cunoaştere a uneia sau a mai multor
limbi străine influenţează gradul de inserţie a absolvenţilor pe piaţa
muncii.

La nivel instituţional, am subliniat faptul că Academia de Studii
Economice din Bucureşti îşi doreşte să devină o instituţie de învă-
ţământ competitivă la nivel internaţional. Între altele, acest obiectiv se
doreşte a fi atins atât prin organizarea de cursuri de Comunicare de
afaceri în limbi străine la nivelul tuturor celor 11 facultăţi, cât şi prin
oferta de programe de licenţă şi masterat predate în limbi străine
(engleză, franceză, germană). Trebuie menţionat faptul că la atingerea
acestui deziderat contribuie în mare măsură şi programele de
mobilitate prin intermediul cărora se face schimb de experienţă cu
studenţi şi universităţi cu profil economic din Uniunea Europeană.



Studiul de caz intitulat „Impactul studierii limbilor străine şi a
comunicării de afaceri asupra parcursului universitar şi profesional” a
avut rezultate extrem de grăitoare. Iată, pe scurt, cele mai importante
răspunsuri oferite de cei 2034 de studenţi intervievaţi:

– cele mai studiate limbi străine în ASE Bucureşti sunt: engleză,
franceză, spaniolă, germană, italiană

– există o strânsă legătură între competenţele de limbi străine
dezvoltate la orele de limbi străine şi cele folosite pe parcursul
anilor de studiu la ASE

– cele mai frecvente trei competenţe menţionate de studenţi în
ambele cazuri sunt: întelegerea unui text scris/ documentarea,
însuşirea/ înţelegerea unui text de specialiate şi înţelegerea unui
text ascultat/ a unui curs predat

– în medie, 75% dintre respondenţi percep orele de limbi străine
ca fiind foarte utile pentru evoluţia în cadrul ASE

– marea majoritate a studenţilor neangajaţi se aşteaptă să
folosească una sau mai multe limbi străine la serviciu: 71%
limba engleză, 28% limba franceză, 15% limba germană, 6%
limba spaniolă, 2% limba italiană, sub 1% alte limbi (chineză,
japoneză, turcă, portugheză, suedeză, arabă, bulgară,
ucraineană, poloneză, croată sau maghiară)

– marea majoritate a studenţilor angajaţi folosesc una sau mai
multe limbi străine la serviciu: 91% limba engleză, 12% limba
franceză, 10% limba germană, 8% limba spaniolă, 7% limba
italiană, sub 1% alte limbi (rusă, turcă, portugheză sau
coreeană)

– studenţii neangajaţi se aşteaptă să folosească limbile străine la
serviciu pentru următoarele contexte:

– 50% pentru participarea la conferinţe, participarea la
interviuri de selecţie pentru ocuparea unui post vacant,
documentare

– 40% pentru redactarea corespondeţei de afaceri,
participarea la cursuri de perfecţionare sau negocieri

– 30% pentru efectuarea de traduceri si prezentări orale,
sau pentru întocmirea dosarelor de candidatură pentru
posturi vacante

– studenţii angajaţi folosesc limbile străine la serviciu pentru
următoarele contexte:

– 50% pentru redactarea corespondenţei de afaceri
– 40% pentru documentare, efectuarea de traduceri şi

participarea la conferinţe
– 30% pentru negocieri, efectuarea de prezentări orale

– 20% – participarea la interviuri de selecţie pentru
ocuparea unui post vacant, participarea la cursuri de
perfecţionare, întocmirea dosarelor de candidatură
pentru posturi vacante.

– în medie, 77% dintre studenţi consideră orele de limbi străine
din ASE Bucureşti ca fiind foarte utile pentru evoluţia
profesională

– 79% dintre studenţi îşi doresc să studieze la ASE Bucureşti mai
multe limbi străine decât cele prevăzute în planul de învăţământ

– limbile străine cerute de studenţii participanţi la studiu sunt:
38% germana, 23% franceza, 18% spaniola, 10% italiana, 5%
chineza, 4% japoneza, 2% portugheza, sub 1% alte limbi
(suedeza, greaca, olandeza, coreeana, finlandeza, norvegiana,
croata, ceha etc.)

– principalele motive pentru care studenţii doresc să studieze mai
multe limbi străine: 73% pentru a lucra într-o companie
multinaţională, 62% pentru obţinerea unor certificate lingvistice
internaţionale, 60% pentru a lucra în străinătate, 57% pentru
interes personal.

– marea majoritate a studenţilor intervievaţi au semnalat faptul
că prin intermediul orelor de limbi străine îşi dezvoltă o serie de
competenţe transferabile pe care le folosesc fie la materiile de
specialitate, fie la locul de muncă:

– 76% competenţele de redactare a unui eseu/ referat
– 57% competenţe privind pregătirea şi efectuarea de

prezentări orale
– alte competenţe transferabile: efectuarea de traduceri,

documentarea, însuşirea de competenţe terminologice
(vocabular de specialitate), redactare de corespondenţă,
comportament în cazuri formale, efectuare de analiză
SWOT etc.

– comentariile studenţilor arată că orele de limbi străine le sunt
utile în trei categorii de contexte: parcurs universitar, carieră
profesională, dezvoltare personală.

Comparând răspunsurile date de studenţii ASE implicaţi în studiul
de caz desfăşurat în aprilie – iunie 2012 cu cele oferite de cetăţenii
Uniunii Europene în studiul detaliat în Special Eurobarometer 386
[16] dat publicităţii de Comisia Europeană în iunie 2012, observăm
existenţa unor puncte comune. Topul celor mai studiate 5 limbi străine
la nivel european (engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă) este
aproape indentic cu topul celor mai studiate 5 limbi străine în ASE
Bucureşti (engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană). Compe-
tenţele de limbi străine folosite de europeni la serviciu (comunicare



orală, documentare, redactare de corespondenţă/ e-mail-uri, traduceri)
coincid cu competenţele de limbi străine folosite de studenţii ASE la
locul de muncă (redactare de corespondenţă, documentare, traduceri).
Pe scurt, majoritatea participanţilor la ambele studii consideră extrem
de utilă cunoaşterea uneia sau a mai multor limbi străine.

În lumina celor prezentate în acest capitol ajungem la concluzia
că orele de comunicare de afaceri în limbi străine desfăşurate în cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti au un rol covârşitor în
formarea economiştilor profesionişti. Utilitatea acestor materii este
semnalată de studenţi atât în ceea ce priveşte parcursul universitar şi
profesional, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea lor personală.
Percepţia studenţilor ASE este confirmată de cerinţele pieţei muncii,
majoritatea angajatorilor având aşteptări ridicate şi foarte ridicate cu
privire la abilităţile absolvenţilor de a vorbi şi de a scrie într-o limbă
străină. Prin urmare, putem afirma cu tărie că orele de comunicare de
afaceri în limbi străine contribuie decisiv la înalta calitate a proceselor
de cercetare şi educaţie desfăsurate în cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
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De la Babel încoace oamenii au avut nevoie să vorbească limba
celor cu care intrau, într-un fel sau altul, în legătură. Nevoia de
comunicare, cum spunem azi, în alte limbi decât limba maternă nu este
descoperirea prezentului, după cum nici globalizarea nu este un
fenomen pe care omenirea îl întâlneşte pentru prima oară în
dezvoltarea sa istorică la începutul mileniului doi. Este adevărat, însă,
că astăzi acest fenomen cunoaşte o amploare nemaiîntâlnită din cauza
numărului impresionant al celor care, cu ajutorul dezvoltării
transporturilor şi telecomunicaţiilor, prin liberalizarea relativă a
circulaţiei libere a oamenilor, bunurilor şi serviciilor, dar şi sub
presiunile mediatice foarte complexe, subtile şi sofisticate, se implică
în economia, viaţa socială şi politică a lumii, devenite cu adevărat sat
global aşa cum prezicea McLuhan1.

Originile predării limbilor străine în Europa2 se leagă de limba
universală a comunicării în scopuri comerciale, religioase, politice şi
educaţionale în evul mediu – limba latină. Modul în care latina era
predată şi învăţată, caracterul ei dominant până pe la sfârşitul secolului
XVI când a început să piardă teren în faţa limbilor „noi“ ca franceza,
italiana, spaniola, engleza, germana au influenţat puternic didactica
predării limbilor, numite prin comparaţie cu latina sau greaca veche,
limbi moderne. Lupta pe tărâm lingvistic este mai puţin vizibilă şi
sângeroasă ca pe câmpurile reale de luptă, dar la fel de crâncenă şi cu
multiple victime. Anual mor în lume şi azi multe limbi: din cele
aproximativ 6.500 de limbi existente specialiştii cred că jumătate se
află în pericol de a dispărea în următorii 50 – 100 de ani.

Din secolul XVI şi până în secolul XVIII predarea limbii latine în
cunoscutele şcoli de gramatică se făcea prin predarea intensivă a

gramaticii latinei clasice, cea care a supravieţuit istoriei prin textele
operelor rămase. Studenţii care treceau la nivele avansate, studiau în
continuare gramatica şi, în plus, retorica. Acest studiu pur teoretic al
limbii latine a evoluat pe parcursul unei îndelungate perioade a
secolelor XIX şi XX în tradiţia predării şi învăţării limbilor străine
tradiţional prin metoda cunoscută cel mai adesea ca gramatică-
traducere. Era o tradiţie care nu punea accent pe comunicarea vie,
orală din motive evidente şi pe memorarea şi aplicarea regulilor de
gramatică pe texte care erau traduse dintr-o limbă într-alta.

Dar chiar şi în plin ev mediu teoria era asaltată de aplicabilitatea
ei la viaţa curentă şi, pe măsură ce viaţa socială şi economică avansau,
oamenii preferau să înveţe, chiar şi imperfect, limbile locale prin care
puteau vorbi cu cei de pe uliţe şi îşi rezolvau problemele legate de
viaţă, negoţ şi politică. Se pare că această tendinţă a fost suficient de
puternică pentru ca spre sfârşitul secolului XVI, Roger Ascham3 şi
Montaigne4, iar în secolul XVII Comenius5 şi John Locke6 să încerce
să schimbe modul strict teoretic în care se făcea educaţia în general. Au
existat încercări de a preda/învăţa latina şi, mai puţin, greaca veche,
propunând modificări de conţinut şi metode de predare. Comenius a
simţit chiar nevoia să salveze limba latină scriind un curs complet de
învăţat limba latină. Opera Didactica Omnia (1657) este lucrarea în
care Comenius şi-a prezentat teoria de învăţare a unei limbi, fiind
printre primii teoreticieni care au scris sistematic despre nevoia de
îmbinare dintre teorie şi experienţă, despre necesitatea oralităţii în actul
de predare şi a folosirii de modele din viaţa reală în clasă. Cu toate
aceste eforturi importanţa studiului latinei s-a estompat şi justificarea

SCURT ISTORIC AL PREDĂRII LIMBILOR MODERNE APLICATE ÎN A.S.E. BUCUREŞTI

de Mariana NICOLAE

1. Pentru o discuţie asupra termenului a se vedea Nicolae, M., Leadership in Romanian Higher Education. Knowledge Transfer - Whom and Where?, Proceedings of the 6th
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volum nu ne permite să intrăm într-o astfel de abordare.

3. Roger Ascham - cărturar englez rămas în istorie pentru promovarea limbilor locale şi a unor teorii personale cu privire la educaţie. În perioada 1548 – 1550 a fost tutorele de
limbă greacă şi latină al prinţesei Elisabeta, viitoarea regină Elisabeta I.

4. Michel Eyquem de Montaigne (1533 – 1592) unul din cei mai influenţi scriitori ai Renaşterii franceze.
5. Jan Amos Comenius (1592 – 1670) învăţător, educator, filozof şi scriitor ceh, considerat părintele educaţiei moderne.
6. John Locke (1632 – 1704), filozof, fizician, unul dintre cei mai influenţi gânditori ai Renaşterii engleze. Reprezentant al empirismului, a postulat statutul de tabula rasa a minţii

omeneşti.



studiului limbilor clasice a mutat accentul pe capacitatea lor de a dezvolta
abilităţi intelectuale.7

Studiul limbilor moderne nu şi-a găsit locul în programele şcolare şi
universitare europene decât prin secolul XVIII şi folosea aceeaşi didactică
precum studiul latinei. Timp de aproape un secol, între aproximativ 1840 şi
1940, metoda gramatică-traducere a dominat predarea limbilor străine în
Europa şi, în forme diferite, continuă să fie folosită şi astăzi mai ales atunci
când este nevoie în primul rând de înţelegerea textului scris şi nu a
comunicării orale8.

Învăţământul românesc a încercat în permanenţă să se alinieze la
bunele practici europene din dorinţa firească de integrare cu ceea ce se
considera a fi lumea civilizată, pe de o parte, dar şi dintr-o înclinaţie
puternică a românilor de a investi în educaţie, nu neapărat ca societate
instituţionalizată, cât mai degrabă ca persoane individuale. Aşa se explică
faptul că încă de la începuturile Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale a existat o preocupare continuă pentru a oferi o programă de
învăţământ modernă, aplicabilă şi, ca atare, utilă. Astfel, chiar de la primele
serii, studenţii aveau posibilitatea să înveţe două limbi străine aşa după cum
se vede din Revista Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din anul 1914 în care, din cele zece cursuri oferite spre studiu,
două erau de limbi moderne aplicate: corespondenţa şi convorbirea italiană,
profesor N. Şerban, şi corespondenţa şi convorbirea franceză, profesor
Vasile Stoicovici. Mai ales la cursul de franceză se vede clar specificul
economic aplicat al programei.

Importanţa acordată limbilor străine se vede şi din Cuvântarea rostită
de primul rector al AISCI, Anton Davidoglu, doctor în matematici cu
diploma obţinută la Sorbona, printre primii laureaţi din ţara noastră. La
inaugurarea cursurilor Academiei Comerciale din luna octombrie 1913,
Anton Davidoglu trecea în revistă planurile de studiu pentru cei trei ani de
licenţă punând în evidenţă că, în primul an de studii se introduc două
conferinţe de limbă germană şi respectiv franceză şi alte două cursuri libere:
engleză şi italiană. „Trebuie ca absolvenţii Academiei să se exprime cu
uşurinţă cel puţin în două limbi străine şi să fie capabili de a redacta o
corespondenţă comercială străină, fără greşeală.”9 Rectorul Davidoglu
subliniază şi abordarea cu care să fie promovate limbile străine. „Este
hotărât ca, în timpul cursului unei limbi străine, atât lecţiunea, cât şi întreaga
convorbire să fie exclusiv în limba respectivă; nici o excepţiune nu se va
admite de la această măsură. Mai mult, având în vedere numărul atât de

O pagină de Cuprins din 1914 a
Revistei Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale

7. Datele pentru redactarea acestui paragraf sunt culese din domeniul public (wikipedia) şi
verificate în Enciclopedia Britanică.

8. Richards, J. C.; Rodgers, T.S., Approaches and Methods in Language Teaching, CUP, UK,
2001

9. Din „Noua revistă română” no. 21, Duminică 10 Noiembrie 1913 – vol. XIV, apud
„Douăzeci de ani de activitate a AÎSCI din Bucureşti (1913–1933), Privire critică”,
Institutul de Arte Grafice şi editură „Tiparul românesc” S.A. – Bucureşti, p. 15.



mare al studenţilor înscrişi, vom propune consiliului de administraţie
al Academiei ca, din fondurile proprii ale instituţiei, să angajăm
asistenţi străini, care împreună cu conferenţiarul respectiv să facă
adevărate seminarii de limbă, grupând auditorul în serii de cel mult 30
– 40 elevi, ca astfel profesorul să aibă posibilitatea de a lucra individual
cu fiecare student.”10 Recunoaştem aici generalizarea metodei directe
promovată în Europa de şcolile Berlitz şi adoptată şi în ţara noastră
mai ales în şcoli particulare. Această metodă necesită vorbitori nativi
sau alogeni care stăpânesc perfect limba străină. Din acest punct de
vedere, se va vedea că profesorii care propun limbile străine sunt toţi
cu studii în străinătate, Zoe Gheţu, Vasile Stoicovici, Alice Bădescu, şi
chiar vorbitori nativi ca C. Perussi şi Richard Hillard. Se face referire
şi la organizarea, din acest punct de vedere, a şcolilor superioare din
străinătate. „În treacăt menţionăm, spune rectorul Davidoglu, l’École
des Hautes Études Commerciales et Industrielles din Paris, unde
funcţionează 6–7 conferenţiari de limba germană şi fiecare elev ajunge
să-şi pregătească conferinţa lui; numai în acest mod se poate ajunge la
predarea practică a unei limbi.”11

În 1929, după ce Academia trecuse de „pericolul” de a fi absorbită
de Universitatea din Bucureşti12, corpul profesoral al Academiei era
compus din 24 profesori titulari, 1 profesor agregat, 8 conferenţiari şi
18 asistenţi. Din totalul de 51 de persoane, 12 predau limbi străine.
Procentul de aproape o pătrime reflectă importanţa acordată acestor
discipline în programul de studii. Iată şi numele acestor străluciţi
reprezentanţi ai literelor în academia noastră13: Eugen PORN, profesor
definitiv la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială
italiană, Vasile STOICOVICI, profesor definitiv la conferinţa de
Corespondenţa şi convorbirea comercială franceză, Zoe GHEŢU,
conferenţiar definitiv la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea
comercială engleză, Ion V. PĂTRĂŞCANU, conferenţiar definitiv la
conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială germană, C.
PERUSSI – conferenţiar definitiv la conferinţa de Corespondenţa şi
convorbirea comercială italiană, V. ROGALSKY, conferenţiar
definitiv la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială
germană (temporar), Alice BĂDESCU, asistentă la conferinţa de
Corespondenţa şi convorbirea comercială engleză, A. CHASTEL –
asistent la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială
franceză, Richard F. HILLARD, asistent la conferinţa de
Corespondenţa şi convorbirea comercială engleză, Alexandru

MARCU, asistent la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea
comercială italiană, D. PHEREKYDE, asistent la conferinţa de
Corespondenţa şi convorbirea comercială franceză, Eliza PORN,
asistentă la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială
franceză.

Existenţa astăzi, în 2013, a unui departament numeros şi puternic
de limbi moderne aplicate în universitatea noastră este reflectarea
acestei politici lingvistice înţelepte adoptate chiar de la începuturile
existenţei Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Bucureşti. Chiar dacă discursul public folosea o altă terminologie faţă
de cea obişnuită azi realitatea este aceeaşi, respectiv interesul faţă de
comunicarea reală, pragmatică în limbi moderne a absolvenţilor
universităţii. Decretul Regal de înfiinţare din 1913 sublinia la Art. 4:
“Dintre limbile străine sunt obligatorii: corespondenţa şi convorbirea
franceză, germană si italiană, cât şi – după alegerea studentului – a
uneia din limbile: engleză, rusă, greacă modernă, bulgară sau sârbă”.

Viziunea fondatorilor a fost validată de dezvoltarea ulterioară a
ţării şi, chiar dacă istoria structurii care poartă în prezent numele de
Departamentul de limbi moderne şi comunicare în afaceri a fost
marcată de asperităţile istoriei instituţionale şi sociale, existenţa în
prezent în cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a unui
colectiv numeros, dar închegat care oferă servicii lingvistice de calitate
atât studenţilor cât şi cadrelor didactice din universitate este dovada
tăriei şi înţelepciunii acelei viziuni. Numărul mare de limbi străine
prezente în curricula celor 11 facultăţi ale Academiei de Studii
Economice din Bucuresti reflectă preocuparea permanentă a
conducerii academiei de a oferi studenţilor noştri abilităţile şi
competenţele necesare unei cariere profesionale de succes într-o
economie tot mai internaţionalizată şi o lume tot mai complexă.

Începuturile predării şi învăţării limbilor moderne aplicate s-au
făcut sub titulatura de Corespondenţa şi convorbirea în diferite limbi
străine, fiind obligatorie frecventarea a minim două limbi de circulaţie
internaţională. Chiar de la început caracterul aplicat al predării limbilor
străine în Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
Bucureşti a fost evident prin accentul pus atât pe aspectul scris, cât şi
pe cel oral al comunicării comerciale şi, ulterior, profesionale. De
subliniat, tot în acest sens, interesul şi efortul instituţional de a atrage
în corpul profesoral specialişti cu o pregătire remarcabilă şi cu studii

10. Ibidem, pp. 14 – 15
11. Ibidem, p. 15
12. Vezi dezbaterile din anul 1929 „a fi sau a nu fi la Universitate” în Ion Vorovenci, Istoria Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1913 – 1947), Editura ASE,

Bucureşti, 2010, p. 148-155.
13. Apud Ion Vorovenci, op. cit., pp. 180 – 183.



făcute de multe ori în universităţi din spaţiile geografice a căror limbă o
predau.

Cursurile au fost asigurate de profesori prestigioşi printre care se
numără Vasile Stoicovici, format profesional în Franţa, autor a trei volume
de corepondenţă comercială în limba franceză (1924–1931), conferenţiarul
universitar N. Catargi, autor, în colaborare cu Vasile Stoicovici, al unui
manual de limba franceză de specialitate (comerţ şi industrie) apărut în
1943, precum şi profesorul C. Perrussi, cu studii universitare în Italia,
autorul unui curs practic de corespondenţă şi conversaţie în limba italiană,
apărut în 1933. Peste doi ani, în 1935, Zoe Gheţu, absolventă a Universităţii
din Londra, a elaborat un curs de corespondenţă comercială, Alice
Bădulescu a publicat în 1932 o gramatică a limbii engleze, care revăzută şi
extinsă în timp a fost republicată în 1963, devenind cea mai sistematică şi
detaliată gramatică a limbii engleze scrisă în limba română, cartea de căpătâi
pentru generaţii întregi de anglişti, Eugenia Farca împreună cu Ion
Bibicescu a editat Corespondenţa maritimă în limba engleză. În perioada
1925–1934 au apărut cursuri de corespondenţă în limba germană elaborate
succesiv de I.V. Pătrăceanu, V. Rogalsky, dr. Pildner, dr. B. Copesius,
Konrad Richter. Dar contribuţia profesorilor de limbi moderne la viaţa
universitară şi de cercetare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti a depăşit procesul de predare, prin contribuţii
importante la punerea în circulaţie a unor opere clasice ale gândirii
economice internaţionale traduse în limba română, pe de o parte, şi prin
contribuţii la viaţa administrativă şi organizatorică a instituţiei pe de alta.
Menţionăm traducerea de către Zoe Gheţu a lucrării lui David Ricardo
Principles of Political Economy and Taxation (1817), apărută în colecţia
Biblioteca Monetară, Economică şi Financiară a Băncii Naţionale a
României în anul 1939 sub titlul Principiile de Economie Politică şi de
Impunere. De asemenea, subliniem prezenţa în Consiliul Profesoral al
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti a unor
profesori de limbi străine ca V. Stoicovici (franceză), secretar al Consiliului,
dar şi ulterior Vice Rector, sau a lui Zoe I. Gheţu (engleză), membră a
Consiliului. Menţionăm că în perioada respectivă, Consiliul Profesoral era
cel mai înalt for decizional al instituţiei.

Predarea limbii italiene în Academia de Studii Economice Bucureşti
este istoric legată de înfiinţarea acesteia în anul 1913. În oferta de limbi
străine a Academii de Înalte Studii Comerciale şi Industriale figura şi limba
italiană, alături de franceză, germană, engleză. Studiul limbii italiene a fost
eliminat timp de patru decenii din programa universitară fiind reluat după
1990. Oferta educaţională de limbi străine a mai cuprins la început şi cursuri
facultative de limbi străine cu circulaţie mai mult în spaţiul balcanic, dar
foarte importante pentru economia locală şi regională: sârbă, bulgară, turcă,
greacă.

Extras din Procesul Verbal al Consiliului Profesoral al AISCI din 1925.

Extras din Procesul Verbal al Consiliului Profesoral al AISCI din 1927.

Dicţionar poliglot economic,
de comerţ exterior şi turism engleză,

română, franceză, germană,
spaniolă, rusă,

Bucureşti,
Editura Sport-Turism, 1982.



Începuturile atât de generoase şi dinamice ca idealuri şi realizări
au fost estompate de dificultăţile pe care istoria lumii le-a adus asupra
oamenilor. Al doilea război mondial a fracturat aşezarea vieţii univer-
sitare care de abia se închegase. În perioada postbelică, predarea
limbilor străine în Academie a reprezentat o activitate secundară
datorită presiunilor pe care condiţiile istorice ale epocii le puneau
asupra instituţiilor şi oamenilor. A scăzut numărul de ore alocate
limbilor moderne, cu excepţia limbii ruse. Prin străduinţa, însă, a
cadrelor didactice de specialitate au apărut lucrări de referinţă în
domeniul terminologiei: dicţionarul tehnic, operă monumentală a cărei
secţiune în limba spaniolă a fost redactată de Rodica-Charlotte Tăutu
(1967); primul dicţionar economic poliglot ale cărui secţiuni în
franceză şi spaniolă au fost redactate de Sabina Drăgoi şi respectiv
Liliana Şoptereanu (în colaborare cu C. Duhăneanu) precum şi un alt
dicţionar economic poliglot, secţiunea în limba spaniolă fiind alcătuită
de Elena Bălan, iar secţiunea în limba engleză de Eugenia Farca.

În acei ani, limbile germanice au format doar un colectiv în cadrul
Catedrei de Limbi străine, condusă între 1959–1968 de conferenţiar
Matei Cristescu (limba franceză), în timp ce colectivul de limba
engleză a fost condus succesiv de lector Estera Kaztner şi de lector
Eugenia Farca. Între anii 1968–1976, a funcţionat Catedra de Limbi
Germanice, şef de catedră fiind o perioadă lector dr. Lucia Berciu, iar
ulterior, între anii 1977–1990, s-a revenit la predarea limbilor străine
de către colective distincte grupate în cadrul Catedrei de Limbi Străine.
După anul 1980, catedra a purtat numele de Catedra de limbi moderne
şi corespondenţă comercială, având coordonatori pe: conferenţiar dr.
Ion Jurconi (1976–1977), conferenţiar dr. Gabriela Lupchian (1978–
1985) şi profesor dr. Elena Bălan (1986–1990). Limbile romanice au
fost predate la inceputul perioadei postbelice de un colectiv din cadrul
Catedrei de limbi străine. Între 1968–1976, limbile romanice au
constituit o Catedră, coordonată de lector Eva Ivanier (1970–1972),
de conferenţiar dr. Sabina Drăgoi-Fainisi (1972–1975), de lector
Ohanes Bedighean (1975–1976). Între anii 1976–1990, s-a revenit la
gruparea limbilor străine pe colective reunite în „Catedra de limbi
străine“ care după 1980 s-a numit „Catedra de limbi moderne şi
corespondenţă comercială„. În perioada 1976–1991 coordonarea
colectivului de limba franceză i-a revenit lui Ioan-Petre Cenuşe.

Din anul universitar 1991/1992, odată cu reînfiinţarea Facultăţii
de Relaţii Economice Internaţionale, ambele catedre de limbi străine
(romanice şi germanice) au fost afiliate acesteia. În anul 2011,
„Catedra de limbi germanice şi comunicare în afaceri“ şi „Catedra de
limbi romanice şi comunicare în afaceri“ au devenit parte integrantă a
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din

cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale. Şefi de Catedră
de limbi romanice au fost profesor dr. Corina Cilianu-Lascu (1992–
1996), lector dr. Doina Burada (1996–1999), profesor dr. Micaela
Gulea (1999–2004) şi profesor dr. Carmen Ştefania Stoean (2004–
2011). Şefele Catedrei de limbi germanice, care includea colectivul
din ce în ce mai numeros de limbă engleză, au fost Adriana Chiriacescu
(1994–2000) şi Georgeta Ghiga (2000–2011).

Începând cu anul universitar 1990–1991, predarea limbii italiene
a fost reluată la toate facultăţile. În planurile de învăţământ, limba
italiană a figurat ca limbă obligatorie pentru facultăţile de Comerţ,
Marketing, Turism, Relaţii Economice Internaţionale, şi ca limbă
facultativă pentru toate facultăţile, la toate formele de învăţământ.
Reintroducerea limbii italiene în oferta de învăţământ, după patru
decenii de absenţă, a însemnat un efort de reîntemeiere a disciplinei
prin cercetare, concepere şi editare de materiale didactice necesare
acestui domeniu lingvistic.

Iniţiată în anul universitar 2000–2001 ca seminar facultativ la
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale predarea limbi turce a
venit ulterior şi în sprijinul activităţii studenţilor de la alte facultăţi
cum sunt: Management, Administraţie Publică, Marketing, Comerţ,
Finanţe-Asigurări-Bănci şi Burse de Valori. Interesul studenţilor ce au
participat la cursurile practice de limbă turcă a condus la elaborarea
manualului Pratik Türkçe publicat la Editura ASE. Festivitatea de
lansare şi de prezentare a manualului, în anul 2003, organizată în
incinta Academiei de Studii Economice a beneficiat de prezenţa
Rectorului Academiei de Studii Economice, prof. univ. dr. Ion Gh.
Roşca şi a Ambasadorului Republicii Turcia în România, Excelenţa
Sa, domnul Ömer Zeytinoğlu.

După anul 1990, catedrele de limbi străine şi-au promovat
domeniul de specialitate şi interesul pentru dezvoltarea metodologiei
de predare a limbilor moderne aplicate prin intermediul unor publicaţii
care s-au impus în mediul universitar economic. Menţionăm Buletinul
Ştiinţific, editat de Carmen-Ştefania Stoean, Rodica Capotă-Stanciu,
Nina Ivanciu, Antoaneta Lorentz, ce apare din 2004 anual şi reuneşte
comunicările prezentate în cadrul colocviilor organizate de catedră.
Alături de acesta, revista Dialogos a fost lansată prin eforturile
catedrelor de limbi romanice şi germanice şi apoi s-a concentrat ca
preocupări în special pe problematica limbilor şi culturilor romanice.
Articolele ce apar în acest periodic sunt scrise în limbile străine care
se studiază în Academia de Studii Economice, în special engleză,
franceză, germană sau italiană şi tratează teme dintre cele mai diverse,
cum ar fi literatura străină şi cumunicare interculturală, lingvistică şi
predarea limbilor străine în universităţi. Din anul 2005 Catedra de



limbi germanice a început publicarea propriei reviste, Synergy
(www.synergy.ase.ro) cu o apariţie semestrială. Synergy conţine în
principal articole în limba engleză, dar şi în limbile franceză, germană,
italiană şi spaniolă şi îşi propune să promoveze interdisciplinaritatea ca
abordare esenţială a domeniului comunicării umane şi ideile ştiinţifice
novatoare din diverse sfere de cercetare precum: limbaje specializate,
metodică, lingvistică teoretică şi aplicată, pragmatică, studii literare şi
culturale, proiecte educaţionale etc., urmărind diseminarea rezultatelor
activităţilor de cercetare ale cadrelor didactice din Academia de Studii
Economice din Bucureşti, dar şi din alte universităţi din ţară şi din
străinătate.

Din anul 2011, ca urmare a reorganizării impuse de noul cadru
legislativ aplicabil învăţământului superior, cele două catedre au
format Departamentul de limbi moderne şi comunicare în afaceri
(http://www.limbimoderne.ase.ro).

În anul universitar 2012–2013 componenţa Departamentului de
limbi moderne şi comunicare în afaceri este următoarea:

– cadre didactice cu titlul de profesor universitar doctor: Corina
Cilianu Lascu (franceză), Ileana Constantinescu (franceză),
Georgeta Ghiga (engleză), Niculina Ivanciu (franceză), Laura
Mureşan (engleză), Mariana Nicolae (engleză), Ştefania
Carmen Stoean (franceză);

– cadre didactice cu titlul de conferenţiar universitar doctor:
Mirela Bardi (engleză), Mara Magda Bourbonnais (engleză),
Rodica Stanciu Capotă (franceză), Ruxandra Ştefănel
Constantinescu (franceză-engleză), Antonia Cristiana Enache
(engleză), Antoaneta Lorentz (franceză), Florina Mohanu (rusă-
engleză), Cristina-Maria Prelipceanu (engleză-română), Rodica
Stoicescu (franceză), Deliana Vasiliu (franceză);

– cadre didactice cu titlul de lector universitar doctor: Mihaela
Arsene (engleză), Roxana Bârlea (franceză), Şerban Ion
Boicescu (engleză), Mariana Botorog (engleză), Radadiana
Beatrice Calciu (engleză-germană), Roxana Stela Ciolăneanu
(engleză-română), Monica Condruz-Băcescu (engleză), Lora
Constantinescu (germană-engleză), Maria Dărăbanţ (engleză),
Viorela Dima (engleză-română), Virginia Mihaela Dumitrescu
(engleză), Maria Enache (engleză- română), Raluca Elena
Hurduzeu (engleză), Diana Ioncică (engleză), Nilgun Ismail
(engleză-turcă), Roxana Marinescu (engleză), Marian Mierlă
(engleză), Marina Militaru (engleză), Ana Maria Oprescu
(franceză-spaniolă), Mariana Săndulescu (italiană), Ioana
Stamatescu (engleză), Teodora Şerban-Oprescu (engleză),
Raluca Şerban (engleză), Mihaela Zografi (germană-engleză);

– cadre didactice cu titlul de asistent universitar doctor: Irina
David (engleză), Lucia Grosu (engleză), Simona Ionel
(engleză), Mihai Şerban (română-franceză), Elena Tălmăcian
(engleză);

– cadre didactice cu titlul de asistent universitar doctorand:
Smaranda Agachi (italiană-franceză), Mădălina Alamă
(engleză), Dana Cocargeanu (engleză), Denise Dona (engleză),
Zinaida Fedot (rusă-română), Daniela Giurculescu (engleză-
italiană), Monica Marin (engleză), Cornelia Pătru (germană),
Anca Pecican (spaniolă), Iulia Răşcanu (engleză), Valentina
Robu (engleză), Adrian Solomon (engleză) şi

– cadre didactice cu titlul de asistent universitar: Victoria Aldea
(engleză-italiană), Mihaela Boldea (engleză), Floarea Constan-
tin (engleză), Liliana Dellevoet (engleză), Daniela Nicolae
(engleză), Alexandru Popa (germană), Ioana Preda (spaniolă),
Doina Pricop (franceză).

– cadre didactice asociate: Dr. Adriana CHIRIACESCU,
Dr. DIANA CIZMARU, Dr. SIMONA GEORGESCU,
Drd. LASCH KATJA (lector german), Dr. MIHAI KORKA,
Drd. MIHAELA LUMINIŢA LEVARDĂ, Dr. ILIE LIVIA,
Drd. SORANA MAN, SONIA MARCOUX (Lector Francez),
STELUŢA MAXIM (lector japoneză) cu master în Japonia,
Dr. CORINA MĂRCULESCU, Dr. LOREDANA MICLEA,
Dr. LIVIU MUREŞAN, Dr. ELENA MUREŞANU,
Dr. OTILIA PACURARI, Drd. ADINA PANAIT, Drd. DANA
RADLER, Dr. SORINA SIMION, Drd. SIMONA ŢIGRIŞ,
XUE WEI YI (lector chinez).

Cadrele didactice ale Departamentului de Limbi Moderne şi
Comunicare în Afaceri sunt sprijinite în activităţile administrative şi
cele de suport de următoarele persoane (personal auxiliar şi TESA):
Elena Bratu, Gabriela Dogaru, Roxana Rebreanu, Claudia Maria
Rotaru, Rodica Raluca Rotaru şi Elena Tudor.

Oferta educaţională a Departamentului de limbi moderne şi
comunicare în afaceri pentru segmentul licenţă este diferenţiată între
discipline cu statut obligatoriu şi facultativ. Obligatorii sunt discipli-
nele intitulate în planurile de învăţământ Comunicare de specialitate
şi predate în limbile engleză, franceză, germană şi spaniolă. Statutul de
disciplină facultativă îl au disciplinele intitulate Comunicare şi au ca
limbă de predare: italiana, chineza, japoneza, turca, rusa, spaniola,
germana, franceza.

Masterul, din punctul de vedere al ofertei educaţionale apare cu
o gamă mai complexă, exprimând standarde profesionale mai ridicate,



în concordanţă cu nivelul cerut de acest palier profesional.
Departamentul oferă următoarele programe de studii:

• Comunicare de afaceri în limba engleză;
• Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare

economică;
• Comunicare de afaceri în context multicultural (în limba

franceză).

Cu sprijinul conducerii universităţii şi în cadrul creat de
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale cu sprijinul şi sub
îndrumarea decanului, profesor universitar doctor Dumitru Miron,
Departamentul de limbi moderne şi comunicare în afaceri îşi propune
diversificarea ofertei educaţionale pentru anul 2013 atât la nivel de
licenţă prin programul de studii de Limbi Moderne Aplicate cât şi la
nivel de master prin programul de Traductologie şi interpretariat în
domeniul economic, cu precizarea că aceste programe sunt supuse
procesului de acreditare.

Departamentul de limbi moderne şi comunicare în afaceri
dispune de resurse bogate şi variate pe care le pune la dispoziţia
studenţilor şi cadrelor didactice interesate de aprofundarea aspectelor
legate de comunicarea în limbi străine sau cea multiculturală sau
interculturală. Astfel, Catedra de Limbi Romanice şi Comunicare în
Afaceri a creat, în anul 1991, cu sprijinul Serviciilor Culturale ale
Ambasadei Franţei la Bucureşti, un Lectorat de limbă franceză
(http://lectoratase.wordpress.com/). Acesta dispune de o sală de studii
unde, cei interesaţi, beneficiază de o vastă bază de documentare în
limba franceză ce acoperă atât domenii economice cât şi pe cele de
lingvistică aplicată. De asemenea, din anul 2012 funcţionează în cadrul
Departamentului un Centru numeric francofon înfiinţat cu sprijinul
Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), care are drept obiectiv
promovarea noilor tehnologii informaţionale pentru o comunitate
ştiinţifică şi universitară mai bună.

În anul 2005, prin eforturile comune ale unor cadre didactice ale
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, s-a înfiinţat Centrul de
studii braziliene “Celso Furtado” în cadrul Catedrei de limbi
germanice.

Prin eforturile cadrelor didactice din colectivul de germanistică
există un Centru de resurse pentru predarea limbilor engleză şi
germană şi un Centru de studiu individual pentru comunicare de
afaceri în limbi străine.

Din iniţiativa cadrelor didactice care predau limba rusă, a luat
fiinţă în anul 2008 Centrul Cultural Rus în colaborare cu Institutul de
Stat de Limbă Rusă „A. S. Puşkin” din Moscova, demers susţinut şi

promovat de profesor universitar dr. Ion Jurconi, conferenţiar
universitar dr. Izolda Vîrsta şi conferenţiar universitar dr. Florina
Mohanu.

În decembrie 2012 a căpătat personalitate juridică Centrul de
consultanţă Lingua Economica înfiinţat la îndemnul şi cu sprijinul
rectoratului ASE, în special a prof. univ. dr. Pavel Năstase, rector, în
vederea creşterii eficienţei activităţii de consultanţă oferită de cadrele
didactice ale Departamentului de Limbi Moderne Aplicate şi
Comunicare în Afaceri comunităţii academice şi publicului general.

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a avut încă de la
înfiinţarea sa cea mai ridicată expunere internaţională şi cel mai înalt
coeficient de deschidere către mediul extern ceea ce determină în
perspectivă creşterea importanţei studierii limbilor străine, atât cele de
circulaţie internaţională, cât şi cele cu valenţe regionale. În acest
context, importanţa Departamentului în arhitectura de ansamblu a
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale – în special – şi într-un
sens mai larg al Academiei de Studii Economice din Bucureşti impune
pentru următorii ani, o politică lingvistică adecvată unui stat membru
al Uniunii Europene, cu o economie dinamică şi o piaţă emergentă tot
mai interesantă pentru jucătorii internaţionali.



Numărul mare de limbi străine prezente în curricula celor 11
facultăţi ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti reflectă
preocuparea conducerii universitãţii de a oferi celor aproximativ 27
000 de studenţi care studiază aici multiple atuuri în viaţa profesională:
şansa de a lucra şi de a se integra rapid într-o întreprindere
multinaţională, posibilitatea de a face afaceri în spaţiul european şi nu
numai, de a beneficia de stagii de formare în străinătate şi, nu în
ultimul rând, capacitatea de a se forma într-o mentalitate modernă,
deschisă spre multiculturalitate.

În colectivul de limbi romanice predau în acest moment profesori
de limba franceză, spaniolă, italiană, rusă şi română, de la gradul
didactic de asistent doctorand pânã la cel de profesor doctor.

Printre precursorii de prestigiu ai profesorilor de limbi romanice
se numără profesorul universitar Vasile Stoicovici – format în Franţa –
autor a trei volume de corepondenţă comercială în limba franceză
(1924–1931), conferenţiarul universitar N. Catargi, autor, în colaborare
cu Vasile Stoicovici, al unui manual de franceză de specialitate (comerţ
şi industrie), apărut în 1943, profesorul universitar C. Perrussi, format
în Italia, autorul unui curs practic de corespondenţă şi conversaţie în
limba italiană, apărut în 1933.

După război şi după “obsedantul deceniu” 1950–1960, în ciuda
interdicţiilor din perioada comunistă, au apărut lucrări de referinţă în
domeniul terminologiei: dicţionarul tehnic, operă monumentală a cărei
secţiune în limba spaniolă a fost redactată de Rodica-Charlotte Tăutu
(1967); primul dicţionar economic poliglot ale cărui secţiuni în fran-
ceză şi spaniolă au fost redactate de Sabina Drăgoi şi respectiv Liliana
Şoptereanu (în colaborare cu Constantin Duhăneanu) precum şi un alt
dicţionar economic poliglot, secţiunea în limba spaniolă fiind semnată
de Elena Bălan.

Limba spaniolă a fost şi este o limbă prezentă în curricula multor
facultăţi, fiind fie disciplină obligatorie, fie facultativă. Profesorii de
limbă spaniolă care au predat şi predau în academia noastrã au realizat
materiale didactice de specialitate publicate atât în editura ASE, cât şi
în alte edituri de prestigiu. Interesul crescând al studenţilor pentru
limba spaniolă s-a manifestat şi prin participarea lor la numeroase

manifestãri ştiinţifice organizate la nivelul academiei (ex. Sesiunea
Ştiinţificã a Studenţilor). De mai bine de un deceniu, cei mai merituoşi
studenţi au beneficiat de Burse Erasmus în Spania, la universităţi
reputate din Santiago de Compostella, Cartagena, Madrid, Barcelona,
Alicante, Malaga, Cantabria.

Burse Erasmus au fost oferite şi studenţilor care au dorit, şi
meritat, sã studieze în Franţa, Belgia, Italia, Portugalia, Polonia,
numãrul lor fiind în total de ordinul miilor.

În ciuda cenzurii practicate de aparatul de propagandă din
instituţia noastră, înainte de 1990 au fost elaborate manuale şi culegeri
de texte autentice pentru fiecare facultate. Acest lucru a fost posibil
datorită conferenţiarului universitar Matei Cristescu (1960–1970) care
“a dat tonul” centrării procesului de predare pe însuşirea limbajului de
specialitate. Deşi numărul de ore de predare şi cel de profesori a
devenit din ce în ce mai mic, colectivul nostru de limbi romanice a
supravieţuit numeroaselor avataruri datorită şefilor de catedră care i-
au succedat lui Matei Cristescu: Eva Ivanier, Sabina Dragoi, Ohanes
Bedighean sau şefilor de colectiv Ioan-Petre Cenuşe şi Gabi Lupchian.

În 1991, iniţiativa creării a două catedre, Catedra de Limbi
Romanice (la care s-au afiliat şi profesorii de limba rusă) şi Catedra de
Limbi Germanice, a fost explicată prin imposibilitatea administrării
unei catedre cu peste 100 de profesori ca urmare a extraordinarului
“boom” al limbilor străine după traversarea deşertului din anii prece-
denţi, dar mai ales a deceniului 1980–1990. Din anul 2011, cele două
catedre s-au reunit, ca urmare a reorganizării, conform legii, a tuturor
catedrelor, având un efectiv de peste 70 de profesori.

Şefii de catedră care s-au succedat, susţinuţi de colegi, Michaela
Gulea, Corina Cilianu-Lascu, Doina Burada, Carmen Stoean, au făcut
eforturi meritorii pentru a moderniza metodele şi instrumentele peda-
gogice de predare, pentru a intensifica cercetarea ştiinţifică, pentru a
lărgi sfera contactelor interuniversitare şi pluridisciplinare. De aseme-
nea, studenţii au fost atraşi în numeroase activităţi curriculare şi
pericurriculare, ceea ce a dus la creşterea prestigiului celei mai impor-
tante celule universitare de pedare-învăţare a limbilor romanice şi a
limbii ruse de afaceri din ţara noastră.

LIMBI ROMANICE

de Rodica STANCIU CAPOTĂ



După 1990, s-a pus accentul pe elaborarea de manuale univer-
sitare, culegeri de texte şi exerciţii gramaticale asigurând astfel
materialele didactice necesare pentru disciplinele predate. S-au re-
dactat, de asemenea, materiale specializate pentru anii terminali, dar şi
pentru masterat. La iniţiativa prof. univ. dr. Michaela Gulea şi conf.
univ. dr. Ruxandra Constantinescu-Ştefănel, în anii terminali, profe-
sorii de la departamentul nostru predau corespondenţa şi negocierea
comercială prin tehnici de simulare în limba străină.

În anul universitar 1994–1995 a fost creat “Modulul de Termi-
nologie şi Traducere” ca urmare a cooperării interuniversitare dintre
Academia de Studii Economice şi Universitatea Rennes 2, beneficiind
de sprijinul logistic al Serviciilor Culturale ale Ambasadei Franţei în
România care, prin intermediul consilierului lingvistic Rodolphe
Catalan-Marcos, au donat 4 computere Zenith 386 şi o imprimantă
Bull.

Colaborarea, timp de doi ani, cu Universitatea Rennes 2 a inclus
un program de formare a profesorilor la Rennes (1995–1996) şi la
Braşov (1994–1995). În afară de activităţile curente de formare,
profesorii şi studenţii au participat, în cadrul Modulului, la două
proiecte de traducere-terminologie:

– traducerea documentelor referitoare la răspunsurile României
la întrebările puse de Comisia Europeană privind admiterea ţării
noastre în Uniunea Europeană (domeniul agricol), 1996;

– coordonarea punctelor de vedere referitoare la terminologie şi
la traducere, (volum aniversar “Berthelot”, 1997).

Membrii Catedrei au fost preocupaţi de formarea lor continuă.
Numărul mare de doctori în filologie din Departamentul de Limbi
Romanice după 1990 constituie o dovadă în acest sens. În prezent, cea
mai mare parte a membrilor Catedrei deţin acest titlu ştiinţific sau sunt
pe cale să-l obţină.

Cercetarea ştiinţifică a membrilor Departamentului nostru se re-
găseşte în numeroasele lucrări (cărţi, manuale, dicţionare, etc.) apărute
la edituri prestigioase, mai ales după 1990. Trebuie să-i menţionăm, de
asemenea, pe cei patru profesori ai Catedrei noastre (prof. dr. Corina
Cilianu-Lascu, prof. dr. Michaela Gulea, conf. dr. Ruxandra Constan-
tinescu-Ştefănel, lector drd. Aluniţa Cofan) care au ţinut cursuri în
universităţi din Franţa, Belgia, Luxemburg şi Polonia.

Centrul de Cercetări literare şi de Lingvistică aplicată la
limbajele de specialitate “Teodora Cristea” a fost înfiinţat la
iniţiativa prof. univ. dr. Carmen-Ştefania Stoean ca un omagiu adus
marelui profesor şi cercetător Teodora Cristea, profesor universitar
doctor al Universităţii din Bucureşti şi dascăl al multora dintre membrii
Catedrei de Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri.

Creearea Centrului se impunea însă şi din motive ştiinţifice
evidente şi anume:

– necesitatea valorificării potenţialului ştiinţific şi de cercetare
existent în Catedra de Limbi Romanice şi Comunicare în
Afaceri

– necesitatea valorificarii rezultatelor obţinute în cercetarea
ştiinţifică fundamentală şi aplicată de către membrii Catedrei

– pentru a cuprinde într-un sistem coerent organizat activitatea
de cercetare individuală a cadrelor didactice din Catedra de
Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri şi pentru a stimula
şi dezvolta cercetarea în echipă

– pentru a direcţiona activitatea de cercetare spre finalităţi cu
efecte directe asupra procesului de predare/învăţare a limbilor
moderne şi a limbajelor de specialitate în principal

– pentru a susţine şi impulsiona cercetarea ştiinţifică ca instru-
ment de formare şi consolidare a pregătirii teoretice a cadrelor
didactice şi ca fundament al organizării şi dezvoltării procesului
de învăţământ în domeniul limbilor moderne.

Înfiinţarea Centrului a fost justificată de activitatea ştiinţifică şi
profesională desfăşurată de membrii fondatori ai Centrului şi prin
rezultatele obţinute până la data constituirii acestuia.

Cu denumirea de Centrul de cercetãri literare şi de lingvistică
aplicată la limbajele de specialitate Teodora Cristea, centrul a fost
constituit şi organizat şi funcţioneaza în condiţiile metodologiei
CNCSIS ca organism de cercetare fără personalitate juridică în cadrul
Academiei de Studii Economice.

Centrul de cercetare are ca obiect de activitate cercetarea ştiin-
ţifică din domeniul limbilor şi literaturilor moderne: lingvistica
teoretică şi aplicată, teoria şi critica literară, traducerea şi didactica
limbilor moderne, urmărind valorificarea potenţialului ştiintific
existent în Catedra de Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri, prin
activităţi independente sau în colaborare, pe plan local (cu alte catedre
din Academia de Studii Economice), naţional şi internaţional.

Centrul de cercetare a fost acreditat instituţional în anul 2004, iar
în anul 2005, în urma evaluării CNCSIS a fost acreditat Centru de tip
B, evaluare excelentă pentru un centru nou înfiinţat.

Activităţile multiple desfăşurate în anii următori acreditării au
confirmat justeţea acestei evaluări.

În cei 7 ani de activitate, s-au diversificat domeniile de cercetare,
în acord cu evoluţia cercetării individuale a membrilor centrului şi cu
importanţa pe care au căpătat-o în cercetarea de specialitate anumite
teme sau domenii. În prezent, domeniile de cercetare în care se



încadrează rezultatele cercetării şi în care sunt cuprinse cercetările în
curs sunt:
1. Lingvistică teoretică şi aplicată la studiul limbajelor de

specialitate: a) analiza discursului specializat, b) lexicologie,
c) terminologie şi traducere specializată, d) gramatica textului,
e) pragmatică, f) lingvistică interacţionistă.

2. Didactica limbilor moderne: a) didactică generală şi de specia-
litate, b) didactica limbilor moderne ca limbi străine, c) didactica
limbajelor de specialitate.

3. Teorie şi critică literară: a) analiza discursului literar, b) traducere
literară, c) studiul mentalităţilor.

4. Comunicare şi interculturalitate: a) abordări interculturale ale
comunicării interne şi internaţionale, b) comunicare de specia-
litate.

Colectivele de cercetare constituite acoperă toate domeniile
menţionate şi anume:

1. Analiza discursului – coordonator prof. univ. dr. Carmen-Ştefania
Stoean

2. Didactica limbilor moderne – coordonator conf. univ. dr. Rodica
Capotă-Stanciu

3. Terminologie – coordonator prof. univ. dr. Corina Cilianu-Lascu
4. Interculturalitate – coordonator prof. univ. dr. Nina Ivanciu

Centrul de cercetare s-a constituit, ca majoritatea centrelor de cer-
cetare în jurul unui proiect, iniţiat şi realizat în întregime de membrii
centrului. Ulterior, temele de cercetare s-au multiplicat, iar membrii
centrului au fost antrenaţi şi în alte proiecte decât cele ale Centrului:

1. Grant CNCSIS nr. 1132 : Armonizarea procesului de predare,
învăţare a francezei economice cu principiile Cadrului european
comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare
(2005–2007) – director prof. univ. dr. Carmen-Ştefania Stoean;

2. Elaborarea unui glosar de termeni din domeniul publicităţii –
contract încheiat şi subvenţionat de Uniunea Latină, 2005– 2006,
director prof. univ. dr. Corina Cilianu-Lascu;

3. EuroIntegrELP117021-CP1-2004-RO-LINGUA – Equal Chances
to European Intregration through the use of the European
Language Portfolio, proiect internaţional Lingua 1 al Comisiei
Europene, finanţat de Comisia Europeană, 2004–2007(membru);

4. 446/11.12.07 – <LLP/LdV/ToI/2007/RO/008>, Agenţia Naţio-
nală pentru Programme Comunitare în domeniul Educaţiei şi a
formării Profesionale. – ELSTI – European Languages for

Secretaries – Transfer of Innovation. http://www.elsti.eu/, 2008
– 2010, membru;

5. Nr. internaţional GRU-10-P-LP-171-B-Cz, Contract
262/9.11.2019 – Towards a more specialised European Frame-
work for (self) assessing language competencies – TAMSEF,
proiect internaţional asimilat ca activitate de cercetare inclusă în
baza de date a Departamentului de Cercetări Economice, conform
Procesului-Verbal no.1/05.01.2011 al şedinţei Biroului de Senat,
Hotărârea no. 2.; Instituţia coordonatoare: Universitatea Metropo-
litană din Praga, Republica Cehă; parteneri: ASE şi Universitatea
Tehnică din Kosice, Slovacia. oct. 2010 – iulie 2012, director lect.
univ. dr. Roxana Bârlea;

6. 63/15.03.2010-AUF, CE/DG/371/2009 – Harmonisation des pa-
ramètres méthodologiques pour l’élaboration des curricula de
FLE en milieu universitaire francophone, 2010–2012, proiect
internaţional finanţat de AUF, director prof. univ. dr. Carmen-
Ştefania Stoean;

7. 91-020 Parteneriate / PNCDI II PARTENERIATE/18.09.2007 –
Personalităţi şi instituţii economice româneşti: valoarea adăugată
românească la identitatea europeană, 2007–2010 (membru);

8. CNCSIS Tip AT, Tema 4, Nr. 132 – Analiza impactului economic
şi cultural al companiilor franceze asupra dezvoltării durabile a
mediului de afaceri românesc. Învăţarea globală în contextul
extinderii Uniunii Europene, proiect. http://www.dce.ase.ro/
proiecte.php 2005–2006 (membru);

9. 57/9.07.2009 – Dicţionar de gestiunea financiar-contabilă englez-
român român-englez cu glosar în franceză, germană, rusă, italiană
şi spaniolă, 2009–2011, proiect finanţat de CECCAR, director
conf. univ. dr. Ruxandra Constantinescu-Ştefănel;

10. 15/12.05.2009 – SICI Dominus, Spania East West Consulting,
Belgia Altfactor, România PHARE/2006/018-147.01.03.01.01 –
Program finanţat de către UE / Institutul Naţional de Admini-
straţie, 12.05.2009 – 01.08.2009 (membru);

11. DCE nr. 32 / 07.04.2009 – Conceperea şi redactarea unui dicţio-
nar economic român-italian, ian.–iulie 2009, finanţat de Meteor
Press, director as. univ. dr. Mariana Săndulescu;

12. 650/21.04.2008 Proiect instituţional – Realizarea unui Dicţionar
poliglot de comunicare interculturală în afaceri. Mijloace de
îmbunǎtǎţire a vizibilitǎţii instituţionale a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti. Realizarea sitului ASE în limba
franceză. 21.04.2008– 21.04.2009, director prof. univ. dr. Nina
Ivanciu.



Colaborările cu diferite instituţii naţionale şi internaţionale au
avut în vedere atât activităţi ştiinţifice cât şi didactice, de formare atât
a cadrelor didactice cât şi a studenţilor. Dintre colaborările cele mai
durabile în timp, menţionăm:

1. Colaborări cu Institutul de Lingvistică al Academiei Române şi cu
Universitatea din Geneva pentru stagiile de formare a cadrelor
didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Modulului de
Terminologie;

2. Colaborarea cu Uniunea Latină în derularea unor contracte şi
organizarea de manifestări ştiinţifice;

3. Colaborarea cu Universitatea din Quebec, Rimouski, Universi-
tatea Lyon 2, Universitatea Paris-Dauphine, Agenţia Universitară
a Francofoniei la revista Dialogos;

4. Colaborare cu Agenţia Universitară a Francofoniei, Serviciul de
Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti,
Universitatea din Lyon 2, Institut de Touraine pentru organizarea
stagiilor de formare în didactica limbii franceze şi a francezei pe
obiective specifice;

5. Colaborare cu ALITER, asociaţie internaţională de terminologie
în publicarea de glosare şi organizarea de manifestări ştiinţifice;

6. Colaborarea, în cadrul proiectelor de cercetare internaţionale, cu
Universităţile din Tirana (Albania), Hassan Ain-Chok II
(Casablanca, Maroc), Lyon 2 (Franţa), Antonină (Beirut, Liban),
ENS (Alger, Algeria);

7. Colaborare cu CIMETIL – Universitatea de Stat din Republica
Moldova pentru traducerea specializată;

8. Colaborarea cu Institutul Puşkin din Moscova în organizarea de
mese rotunde pe teme de didactică a limbilor moderne şi pentru
evaluarea în vederea eliberării certificatelor de competenţă
lingvistică în domeniul limbii ruse de afaceri.

Una dintre activităţile cele mai reuşite prin posibilitatea stabilirii
de contacte între specialişti şi de diseminare a rezultatelor cercetării
desfăşurate de membrii Centrului o reprezintă manifestările ştiinţifice
organizate, manifestări internaţionale care s-au dezvoltat de la o
întâlnire la alta, ajung să reunească la Colocviul din 2009 participanţi
din 14 ţări. În organizarea acestor manifestări, Centrul a beneficiat de
sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei şi de cel al Serviciului
de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti,
care au susţinut financiar prezenţa unor participanţi şi publicarea
actelor coloviilor:

1. Colocviul internaţional Europe des cultures et espaces
francophones – iulie 2005;

2. Colocviul internaţional de traducere specializată (organizat
împreună cu Uniunea Latină) – octombrie 2005;

3. Colocviul internaţional Valeurs, discours et praxis, octombrie
2006;

4. Colocviul internaţional de traducere specializată şi terminologie
(organizat împreună cu Uniunea Latină)– iulie 2007;

5. Colocviul internaţional Français sur objectifs spécifiques –
acquis et perspectives, septembrie – octombrie 2007 (cu sprijinul
Agenţiei Universitare a Francofoniei, Serviciului de Cooperare
şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti);

6. Colocviul internaţional Leslangues-cultures à l’université –
martie 2009;

7. Colocviu internaţional de terminologie, organizat în colaborare
cu REALITER, 2011

Un alt domeniu de activitate îl reprezintă stagiile de formare
profesională care au beneficiat de prezenţa, în calitate de formator, a
unor specialişti recunoscuţi în domeniul lor de activiate.

Stagiul de formare în didactica limbii franceze ca limbă străină
– în parteneriat cu Universitatea Lyon 2, Universitatea din Bucureşti
şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la
Bucureşti (2005 – 2006)

Stagiul de formare în didactica francezei pe obiective specifice
– în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei, Serviciul de
Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti,
Institut de Touraine, Universitatea Tehnică şi de Construcţii din
Budapesta (Ungaria), Academia de Studii Economice a Moldovei
(Republica Moldova – Chişinău), Universitatea Prietenia între popoare
din Moscova (Federaţia Rusă), 2006-2007

Buletinul Ştiinţific, editat de Carmen-Ştefania Stoean, Rodica
Capotă-Stanciu, Nina Ivanciu, Antoaneta Lorentz, apare din 2004
anual. Această publicaţie reuneşte comunicările prezentate în cadrul
colocviilor organizate astfel încît titlul fiecărui volum corespunde
tematicii colocviilor organizate. De la un an la altul, publicaţia s-a
dezvoltat, Comitetul de redacţie şi Consililul Ştiinţific s-au
internaţionalizat, demonstrând astfel recunoaşterea profesională de
care se bucură membrii Centrului şi calitatea cercetărilor desfăşurate.

Revista “Dialogos” reprezintă împlinirea visului catedrei de limbi
româno-germanice, oferind prin apariţiile sale bianuale, toată munca
strânsă în urma studiilor individuale, dar mai ales de echipă ale
colectivului de redactori. Articolele ce apar în această revistă sunt
scrise în limbile străine care se studiază în Academia de Studii
Economice, în special engleză, franceză, germană sau italiană şi
tratează teme dintre cele mai diverse, cum ar fi literatura străină şi



cumunicare interculturală, lingvistică şi predarea limbilor străine în
universităţi/colegii economice din întreaga lume.

Pe lângă articole scrise de profesori ai Academiei, se regăsesc în
paginile acestei reviste şi studii, eseuri, opinii sau lucrări de cercetare ale
personalităţilor culturale din cadrul altor instituţii, care, prin dubla lor
abordare, teoretică şi filosofică, au menirea de a stimula activitatea de
reflecţie a cititorului, din punct de vedere al cercetării, dar şi al procesului
de predare.

În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică a studenţilor, trebuie spus că
primul cerc de cultură şi civilizaţie franceză a fost iniţiat de Luminiţa
Brăileanu, Michaela Gulea şi Viorel Ştefăneanu, continuat de conf. univ.
Lelia Băluş împreună cu asistenţii universitari de la acea vreme, Nina
Ivanciu, Rodica Stoicescu şi Delia Vasiliu. După 1990, activităţile ştiinţifice
ale studenţilor au fost diversificate înfiinţându-se, printre altele, un cerc de
traducere financiar-bancară (M. Dipşe, A. Velicu, 1991/1992) şi Sesiunea
Ştiinţifică a Studenţilor.

Tot din colectivul de limbi romanice fac parte şi profesorii de limbă
rusă care, în prezent, sunt în număr de numai doi: Florina Mohanu şi Ion
Jurconi. Activitatea lor este descrisă în secţiunea 4.6.

În acelaşi timp, studenţii au fost încurajaţi să participe la concursurile
profesionale organizate de Serviciile Culturale Franceze. În cadrul
concursului “Junior commercial”, organizat de prof. dr. Corina Cilianu-
Lascu, concurs în care studenţii Academiei de Studii Economice s-au
confruntat cu cei de la Politehnică şi de la Universitatea Bucureşti. De un
mare succes s-a bucurat, de asemenea, Cupa Francezei de Afaceri, “Le Mot
d’or” la care România participă din 1993. Academia de Studii Economice,
prin Catedra de Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri, a fost direct
implicată, împreună cu Institutul Francez din Bucureşti, în organizarea
acestui concurs, meritul revenindu-i doamnei prof. dr. Maria Dipşe, ţara
noastră ocupând primul loc în lume ca număr de participanţi la acest concus
(mai mult de 3000 de studenţi din ASE) şi ca număr de premii.

Licenţiaţi ai Facultăţilor de Litere şi de Limbi străine, profesorii
colectivului nostru se afirmă de asemenea prin creaţii literare, lucrări de
critic literară, traduceri literare şi de specialitate.

Catedra de Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri dispune de un
Lectorat de franceză creat în 1991 cu ajutorul Serviciilor Culturale ale
Ambasadei Franţei la Bucureşti. Aici se găsesc numeroase volume în limba
franceză care acoperă toate domeniile economice, dar şi pe cel al lingvisticii
aplicate. Aceste lucrări se găsesc, într-o majoritate dată de capacitatea
noastră de a le identifica, în lista cuprinsă într-un capitol special dedicat.



Predarea limbii italiene în Academia de Studii Economice
Bucureşti este istoric legată de înfiinţarea acesteia în anul 1913: în
oferta de limbi străine a Academii de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale figura şi limba italiană, alături de franceză, germană,
engleză. Studiul limbii italiene a fost intrerupt după 4 decenii.

În anul 1990, noul suflu al schimbărilor pătrunde, firesc, şi în
politica lingvistică a A.S.E., astfel încât, începând cu anul universitar
1990–1991, predarea limbii italiene a fost reluată la toate facultăţile.
În planurile de învăţământ, limba italiană a figurat ca limbă obligatorie
pentru Comerţ, Marketing, Turism, R.E.I., dar şi ca limbă facultativă
pentru toate facultăţile, la toate formele de învăţământ.

Reintroducerea limbii italiene după 4 decenii de “punere la index”
a însemnat o muncă de reîntemeiere a disciplinei prin cercetare, con-
cepere şi editare, dat fiind că dispăruseră manuale, gramatici, dicţio-
nare etc. Astfel, la scurt timp după anul 1990, sutele de studenţi care
studiau limba italiană au avut la dispoziţie toate resursele bibliografice
indispensabile studiului: manuale moderne, monografii, gramatici
practice, crestomaţii, dicţionare, toate publicate în Editura A.S.E.
Conceperea materialelor didactice a avut ca finalitate acoperirea
exigenţelor de studiu la toate nivelurile, de la iniţiere în limba italiană
standard până la perfecţionare – limba italiană pentru profesiile eco-
nomice. Lista materialelor bibliografice publicate în Editura A.S.E.
este următoarea:

– Mariana Săndulescu, Grammatica fondamentale della lingua
italiana contemporanea, A.S.E., Bucureşti, 1999

– Mariana Săndulescu, Ciao, Italia!, vol. I, manuale per principianti,
A.S.E., Bucureşti, 2000

– Mariana Săndulescu, Ciao, Italia!, vol. II, manuale per livello
intermedio, A.S.E., Bucureşti, 2001

– Mariana Săndulescu, La morofologia italiana. Esercizi con chiavi,
A.S.E., Bucureşti, 2002

– Mariana Săndulescu, L’italiano, l’Italia, gli italiani, corso comuni-
cativo di lingua italiana per principianti, A.S.E., Bucureşti, 2003

– Mariana Săndulescu, Buon lavoro!, corso comunicativo di lingua
italiana per livello intermedio, A.S.E., Bucureşti, 2003

– Mariana Săndulescu, Parliamo ...economia! manuale di italiano
economico per avanzati, A.S.E., Bucureşti, 2003

– Mariana Săndulescu, Comunicazione scritta negli affari. Fornitore-
cliente, vol. I, A.S.E., Bucureşti, 2003

– Mariana Săndulescu, Comunicazione scritta negli affari. Cliente-
fornitore, vol. II, A.S.E., Bucureşti, 2006

– Mariana Săndulescu, Linguaggio economico-finanziario della lingua
italiana contemporanea. Dottorato di ricerca, A.S.E., Bucureşti,
2007

– Mariana Săndulescu, La preposizione DI semplice e articolata.
Esercizi con chiavi, A.S.E., Bucureşti, 2011

Pasiunea studenţilor economişti pentru limba italiană are ca
fundament istoria comună a ţărilor noastre, relaţiile seculare în plan
economic şi cultural, dar şi satisfacţia de a atinge excelenţa în studiu
pe baza latinităţii celor două limbi. Cercurile studenţeşti de Cultură şi
civilizaţie economică şi de Traduceri economice s-au bucurat de
participare masivă. Începând cu anul 2000, se organizează şi secţiunea
„Cultura e civiltà economica italiana” a Sesiunii de comuncări
ştiinţifice a studenţilor din Academie. Proiectele lor au fost rezultatul
frecventării Cursului de limbă italiană pentru profesiile economice,
curs care merită următoarea menţiune specială: A.S.E. Bucureşti este
singura instituţie din ţară unde s-a studiat acest limbaj profesional.

Bursele Erasmus pe spaţiul italian, numeroase, au susţinut
interesul studenţilor pentru limba italiană.

Din păcate, începând cu anul universitar 2009-2010, limba
italiană este degradată la statutul de limbă facultativă, cu posibilitatea
de studiu numai pe parcursul anului II. Şi aceasta pe fundalul prospe-
rităţii relaţiilor economice româno-italiene (date oficiale din noiembrie
2011): Italia este al doilea partener comercial al României, după
Germania; schimburile economice au cunoscut cea mai dinamică
evoluţie, 17–20%; în România există peste 30.000 de societăţi italiene,
cu peste 800.000 de locuri de muncă.

Coordonatorul disciplinei Limba italiană este, din anul 1990,
lector Mariana Săndulescu, doctor cum laude în limbajul italian
economico-financiar.

SCURT ISTORIC AL PREDĂRII LIMBII ITALIENE

de Mariana SĂNDULESCU



Stârnesc adesea nedumeriri când mărturisec cuiva că predau
limba română la Academia de Studii Economice, până nu aduc câteva
completări: este vorba despre limba română de afaceri, iar publicul
sunt studenţii străini care îşi fac studiile aici. Dacă persoana care ridică
din sprâncene ar avea timp să mă asculte aş lămuri-o că în interiorul
unei discipline mai largi, care s-ar putea numi „limba română pentru
străini”, după modelul lui „Français langue étragère”, al cărei studiu
începe în mod firesc cu vocabularul de bază şi cu categoriile grama-
ticale esenţiale, se poate delimita un domeniu accesibil studenţilor care
au trecut de nivelul „debutant”, pe care l-am putea boteza „studiul
limbii române pe obiective specifice”, după modelul lui „Français sur
Objectifs Spécifiques“. Asta dacă nu cumva vorbesc cu un specialist
căruia ar trebui să-i amintesc despre nevoia de a înlocui aprofundarea
unui limbaj tehnic a cărui ultraspecializare îl transformă într-o limbă
cu utilitate limitată, ori pur şi simplu inutilă în situaţii de comunicare
reală, cu o limbă profesională cât mai suplă care să înglobeze cât mai
multe competenţe de comunicare profesională posibile. La modul
ideal, un student antrenat temeinic la un seminar de „limbă străină pro-
fesională” ar trebui să fie capabil mai târziu nu doar să comunice cu
vorbitorii nativi cu care se va afla la acelaşi nivel în ierarhia întreprin-
derii, ci mai ales să facă faţă interacţiunii mult mai dificile cu superiorii
săi, ori cu clienţii întreprinderii în care e angajat, altfel spus să fie un
„actor” social desăvârşit, oricât de atipice ar fi contextele în care să
reacţioneze servindu-se de cuvânt, de gest, ori de tăcere, aşa cum citim
în cea mai bună literatură de specialitate1. Predarea limbii române de
afaceri poate fi la fel de pasionantă precum aceea a limbajului artistic,
încercam sa le explic de curând unor studente de la Litere care mă
priveau cu uşor scepticism.

Limba română a figurat în lista disciplinelor obligatorii încă de la
înfiinţarea „Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale”, cum
se numea iniţial „ASE-ul”. Însă cei vizaţi nu erau studenţii străini, ca
astăzi, chiar dacă aceştia au reprezentat întotdeauna un procent

însemnat din numărul celor înscrişi. Din Cuvântare rostită de către
Dl. A. Davidoglu, cel dintâi Rector al Academiei de Comerţ, discurs cu
care este deschis anul universitar 1913, aflăm, de pildă, că dintr-un
total de 603 studenţi, 107 erau studenţi străini.

Publicul „ţintă” al cursurilor de - atenţie: „limba şi literatură
română” îl reprezenta masa absolvenţilor de şcoli comerciale, care în
aşa numitul „an de introducere” trebuia să urmeze în plus faţă de
absolvenţii de licee şi un curs de „elemente de logică şi psihologie”. O
primă explicaţie constă probabil în necesitatea de a aduce la acelaşi
nivel pregătirea studenţilor care intrau în anul întâi şi care proveneau
din şcoli de factură diferită. Pe de altă parte atenţia care se acorda
studierii limbii române ţinea de o politică educaţională surprinzător de
modernă, întrucât, iată, în 1913, anul înfiinţării instituţiei, se punea un
accent deosebit pe dezvoltarea şi rafinarea capacităţii de comunicare
a studentului. Din acelaşi discurs inaugural aflăm că în afară de limba
română, prevăzută pentru anul pregătitor, în programă figurau două
limbi străine dintre care una obligatorie, iar una facultativă. Mai mult,
rectorul Anton Davidoglu ţinea să specifice că importanţa studiului
limbilor străine va face necesară angajarea unor vorbitori nativi şi de
asemenea că grupele vor fi formate dintr-un număr cât mai mic de
studenţi pentru ca fiecare dintre aceştia să aibă şansa de a dialoga cu
profesorul, aşa cum se întâmpla, de pildă în „l’Ecole des hautes etudes
commerciales et industrielles din Paris, unde funcţionează 6–7 con-
ferenţiari de limba germană [...]”2.

Dintr-un facsimil după un orar din anul 1918–1919 descoperim
însă că pe lângă „Corespondenţă şi convorbire în franceză” şi „Cores-
pondenţă şi convorbire în italiană” există şi „Convorbire vamală în
România”, disciplină pe care astăzi am asimila-o „studiului limbii
române pe obiective specifice”. Probabil era vorba despre un curs care
se facea la un an superior, diferit de „limba şi literatura română” din
anul pregătitor.

CÂTEVA REPERE DIN ISTORICUL PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN A.S.E.

de Mihail ŞERBAN

1. A se vedea de pildă „Quand faire c’est dire: évolution du travail, révolution didactique?”, articol semnat de Florance Mourlhon-Dallies, coordonatorul numărului „Langue et
travail”, iulie, 2007, din Le français dans le monde.

2. „Cuvântare rostită de către Dl. A. Davidoglu, cel dintâi Rector al Academiei de Comerţ”, publicată în Douăzeci de ani de activitate a Academiei de Înalte studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti, Institutul de arte grafice şi editură „Tiparul romînesc” S.A., Bucureşti, 1933, p.15.



Un eveniment important în istoricul predării limbii române
în cadrul „Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale”
este angajarea începând cu 1925 a profesorului Dumitru
Caracostea, profesor titular de limba română şi folclor la
Facultatea de Litere şi fondator al Institutului de Istorie Literară
şi Folclor. Cu această ocazie se produce o schimbare în titulatura
cursului de limba romană. Din „Corespondenţa Comercială
română şi stenografia” acesta devine „Limba română şi
corespondenţa comercială”, probabil în urma unei propuneri a
prestigiosului profesor, acceptată la 29 octombrie 1925, conform
unui ”Extras după procesul verbal al Şedinţei Consiliului
Profesoral”.

Conform aceluiaşi document, conferenţiarul, la data aceea,
Dumitru Caracostea, solicită un post de asistent pentru seminarul
aferent cursului pe care îl ţine. Solicitarea va fi înnoită, într-o
cerere adresată rectorului Academiei, în 1929. Tot aici sunt
precizate competenţele care trebuiau dezvoltate la disciplina
„limba şi literatură română”, predată în anul pregătitor: „Faţă de
numărul mare de studenţi în anul pregătitor şi faţă de cerinţele
programului, care prevede şi trei ore, absolut necesare, de lucrări
de seminar (compoziţii, analize, dări de seamă, etc), lucrări care
nu se pot face decât cu ajutorul cel puţin al unui asistent, am
onoare a vă propune ca asistent pentru cursul de limba şi
literatura română pe d. Profesor D. Mazilu, care s-a distins în
chip deosebit atât prin lucrări cât şi prin talent didactic şi
conştiinciozitate”. Semnat: Cu cea mai aleasă stimă, D.
Caracostea, Profesor la Facultatea de Litere şi la Academia
Comercială”.

Odată cu instalarea regimului comunist, schimbarea
numelui instituţiei în: „Institutul de Studii Economice şi Politice
V.I.Lenin” aduce şi o prefacere în modul de a concepe finalitatea
studierii limbii şi literaturii române. Cursul se transformă într-un
instrument de propagandă, aşa cum o demonstrează un „proiect
de programă analitică” din perioada respectivă. Temele tratate:
„legătura literaturii cu societatea”, „rolul literaturii în dezvoltarea
societăţii”, „legătura dintre formele literaturii şi condiţiile de
viaţă socială”, „rolul apartenenţei de clasă”, „apariţia şi creşterea
mişcării muncitoreşti” recomandă unul din cursurile cele mai
anoste cu putinţă.

După revoluţia din 1989, în cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti (actualul nume al instituţiei datează din
1967) predarea limbii române se practică în cadrul celor două
catedre de limbi străine, reunite de curând în Departamentul de

Orar an şcolar 1918–1919.

Detaliu orar 1918-1919. Se observă Convorbirea vamală în limba română,
dar şi Coresp. şi conv. Franceză, Coresp. şi conv. Italiană



Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri. Prin urmare este vorba
despre „limba română ca limbă străină”, disciplină care îi vizează
exclusiv pe studenţii străini.

În cazul tuturor limbilor străine, dar şi în cazul limbii
române pentru străini, se pune din ce în ce mai mult accentul pe
o predare comunicativă, pe implicarea activă a studenţilor în
procesul de învăţare, pe exersarea de aptitudini de comunicare, pe
folosirea de materiale autentice, pe cât posibil, în completarea
manualelor. Pentru realizarea acestor obiective, s-au organizat
stagii de perfecţionare a personalului didactic, dintre care
proiectul PROSPER este un exemplu notabil.

Trebuie totuşi să recunoaştem că „limba română de afaceri”
îşi caută deocamdată fundamentarea teoretică din moment ce
trecerea de la studiul limbilor stăine „pe obiective specifice”, la
studiul „limbilor străine profesionale”3, altfel spus trecerea,
despre care aminteam la început, de la cultivarea unor
competenţe comunicaţionale restrânse, reduse, ocazionale, la o
serie de competenţe deschise, active, vii, rămâne deocamdată un
deziderat. „Aici, în acest domeniu, totul este încă de înfăptuit”4.

Scisoarea profesorului Dumitru Caracostea prin care se solicită un post de asistent
pentru cursul de limba şi literatura română.

3. Pentru această dezbatere se poate vedea de asemenea Christine Tagliante, La
classe de langue, Nouvelle édition, CLE international /SEJER, Paris, 2006.

4. „On pourrait alors parler de français, langue de la communication
professionnelle, prenant en compte les besoins spécifiques de catégories
professionnelles et non plus de filières professionnelles. Ici encore, dans ce
domaine, tout reste à faire” ( Christine Tagliante, op.cit, p.18).



1. O disciplină cu tradiţie în
învăţământul superior economic din România

În ultimele două secole, limba germană a reprezentat mereu
pentru statele Europei centrale şi de sud-est o nu numai limba unor
mari scriitori, dar şi limbajul ştiinţei şi al tehnicii. Vom regăsi astfel
limba germană în programele de studii practic în fiecare deceniu din
istoria centenară a acestei instituţii, dincolo de războaie, ideologii şi
constrângeri. O scurtă privire asupra cursurilor de economie predate de
personalităţi ale ştiinţelor economice din perioada interbelică ne arată
ce surse bibliografice apar în operele acestora, iar titlurile ştiinţifice
de doctor în economie au fost uneori obţinute la universităţi din spaţiul
de limbă germană1. Potrivit lui I.V. Pătrăşcanu, renumit profesor de
limba germană în învăţământul superior economic în România primei
jumătăţi a secolului 20, limba germană figura deja din 1899 ca
disciplină de predare la cursul superior al şcolilor comerciale2. Prin
Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale (în cele ce urmează prescurtat ca A.Î.S.C.I.) limba germană
apare în structura procesului de învăţământ, alături de engleză,
franceză, italiană, în grupul de discipline obligatorii Corespondenţa şi
convorbirea în limba străină, predate de regulă sub formă de
conferinţe3.

Programele din epocă o includeau în mai mulţi ani de studiu, şi
luând în considerare aprecierea lui I.V.Pătrăşcanu, şi anume
„Cunoaşterea limbii germane în lumea comercială a ajuns un postulat
categoric”4, ne putem imagina efortul de asimilare depus de cursanţi.
Reglementările ministeriale şi Regulamentele interne prevedeau limba
germană (alături de celelalte limbi străine menţionate) în cadrul
cursurilor comune ale tuturor secţiilor (specializărilor) din anul I, apoi
şi anul II de studiu. Prin reglementările din 1932 şi 1935 se

oficializează la anii superiori un nivel de specializare prin studiul
corespondenţei comerciale5. Cele câteva volume de fascicole din
Revista cursurilor A.Î.S.C.I. (păstrate după primul război mondial în
arhivele Academiei) ne arată modul de structurare şi prezentare al
lecţiilor pentru „conferinţe”, pentru anul I şi II de studiu.6

În avalanşa restructurărilor de după anul 1945, presupunem că la
început studiul limbii germane a fost îngreunat în mod inevitabil de
asocierea cu epoca istorică ce tocmai se încheiase. În 1947 disciplina
se numea „limba şi corespondenţa economică germană”, la ambele
facultăţi ale fostei A.Î.S.C.I., devenită Academia de Studii Comerciale
şi Cooperatiste, aflată sub semnul schimbărilor organizatorice. În 1948
regăsim limba germană, ca a 2-a limbă de studiu, la alegere. După cum
indică cercetările desfăşurate în anii trecuţi în Arhivele A.S.E., după
anul 1948 situaţia se stabilizează treptat, apar noi posturi pentru cadre
didactice, se diversifică programele de studiu, în a 2-a parte a anilor 60’
apar noi facultăţi. Astfel, după anul 1965 pentru o perioada relativ
scurtă de timp, se observă o reevaluare a importanţei limbilor străine,
deci şi a limbii germane.

Pentru tot ce însemna limba şi cultura germană vor exista mult
timp doi „poli” de orientare, prin contactele paralele cu R.D.G., dar, şi
cu R.F. a Germaniei în anii maximei deschideri a României faţă de
occident. În acest context, profesorii de limba germană în special,
studenţii în foarte mică măsură, vor beneficia (sporadic) de burse
pentru stagii de perfecţionare metodico-didactică (şcoli de vară),
oferite de către statul est-german, dar şi de către R.F.G. Organizat cu
mijloace modeste dar cu multă dăruire în anii 60’–70’7, cercul de
literatură şi civilizaţie germană a reprezentat (în special) pentru
studenţii de la Facultatea de Comerţ o cale de deschidere a orizontului
cultural şi de conştientizare a valorii limbii germane în profilul uman

SCURT ISTORIC AL PREDĂRII LIMBII GERMANE

de Lora CONSTANTINESCU

1 V. Madgearu, I. Răducanu, Şt.I. Dumitraşcu, E.Ludwig, Gr. Mladenatz
2 Pătrăşcanu, I.V., , „Istoricul limbii germane în şcoalele comerciale din România”, extras din Revista generală a învăţământului, XXIII, 1935, p. 8f.
3 Răcilă, E., Studii şi documente 1913-1993, A.S.E., partea I, ASE, 1993, p. 11f
4 Pătrăşcanu, I.V., ibid., p.18
5 Răcilă, ibid., p.182
6 Vezi Revista cursurilor A.Î.S.C.I. ( 1914 -1915).
7 În principal în organizarea şi sub coordonarea lect. univ. Hulda Constantinescu



individual. Specializarea „comerţ exterior” necesita formarea unor
buni cunoscători ai limbii germane. Nu întâmplător a fost introdusă
proba de limbă străină, deci şi de germană, la examenul de admitere în
anul I al acestei facultăţi. În epoca predării după metoda audio-vizuală
a apărut si primul laborator lingvistic, la a cărui înzestrare cu materiale
didactice de limba germană a contribuit major prof. univ. dr. Lucia
Berciu. În timp, au fost organizate cursuri de limbi străine şi pentru
profesorii din cadrul A.S.E., iar până în anii 80’, la Ministerul
Comerţului şi Industriilor şi pentru specialiştii economişti.

După anul 1990, prin reorganizarea catedrei de limbi străine din
acel moment, una dintre cele două „ramuri” va deveni Catedra de limbi
germanice şi corespondenţă comercială (pentru limbile engleză şi
germană) din anii 90’ ai secolului trecut. Procesul de predare şi studiul
limbii germane s-au dezvoltat considerabil, s-au diversificat şi adaptat
treptat cerinţelor de formare a noilor generaţii de specialişti
economişti. Pe parcursul acestor ultime două decenii, mai multe
facultăţi din cadrul A.S.E. (în special R.E.I., Marketing, Comerţ,
Departamentul „Tempus“ (devenit ulterior facultatea F.A.B.I.Z) au
ştiut să susţină şi să stimuleze interesul studenţilor şi al specialiştilor
economişti prin integrarea predării limbii germane ca obiect de studiu
în planurile de învăţământ, la diferite niveluri ale formării academico-
profesionale, prin alocarea fondului de timp şi a grupelor de studenţi,
noi specialişti filologi (germanişti) putând astfel fi atraşi către profesia
de cadre didactice la Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în
Afaceri.

Pe parcursul timpului, după 1990, limba germană a fost predată,
cu o mai mică pondere în comparaţie cu limbile engleză şi franceză, la
toate formele de învăţământ organizate în cadrul ASE - învăţământ cu
prezenţă în campus, cursuri serale şi „fără frecvenţă”, la început la mai
multe facultăţi. Pin includerea treptată a limbilor străine ca discipline
facultative (sub denumirea „Comunicare în limba germană 2“) în pla-
nurile de învăţământ la anii I şi/sau II de studiu, facultăţile din cadrul
A.S.E. au încercat să vină în întâmpinarea interesului arătat de studenţi
pentru studiul limbii germane.

După 1990, predarea limbii germane ca limbă străină şi limbaj
de specialitate şi-a pus în evidenţă valenţele interdisciplinare, situându-
se la intersecţia mai multor subdomenii lingvistice cu economicul,
didactica şi ştiinţele comunicării. Provocarea a constituit-o pe
parcursul deceniului 9, racordarea rapidă a procesului instructiv la

cerinţele momentului, cu accent pe asigurarea competenţelor de bază
şi o perspectivă de lungă durată pentru limba germană ca o competenţă
profesională. Într-o ţară devenită membră a U.E. şi care şi-a consolidat
relaţiile multilaterale de cooperare cu spaţiul de limbă germană
(Germania, Austria şi Elveţia), cunoaşterea limbii germane reprezintă
un stimulent pentru studenţii din A.S.E. Bucureşti, dar şi specialiştii
economişti de a continua, respectiv a dezvolta, la un nivel mai înalt
competenţele de utilizare a limbii germane ca mijloc de comunicare şi
instrument de lucru şi cercetare.

Statutul disciplinei de astăzi, denumită de regulă „Limba germană
şi comunicare de afaceri”, s-a fundamentat şi consolidat treptat în
ultimele două decenii, dar nu putem trece cu vederea unele realizări
notabile din trecut. În anul 1971 consemnăm apariţia unei lucrări
didactice de o importanţă deosebită pentru predarea limbajului eco-
nomic în acea epocă, şi anume manualul „Corespondenţa comercială
în limba germană” (autori: conf. dr. Lucia Berciu, asist. univ. Hulda
Constantinescu şi asist. univ. Lucia Popescu), care a reprezentat una
dintre primele lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică în sfera comunicării
profesionale în limba germană în România.8

Noua generaţie de materiale didactice după anul 1990 pentru
studiul limbii germane ca limbaj de specialitate, obţinute prin donaţii
din partea Institutului Goethe şi respectiv prin efortul material al
D.A.A.D. (în cadrul colaborării instituţionale cu A.S.E.), a contribuit
la reformarea procesului de predare-învăţare. La acestea se adaugă
materialele didactice pentru limba germană pentru afaceri elaborate
de membrii colectivului de limba germană, în special după anul 2000.

Amintim în acest context realizarea de materiale didactice în
echipe de lucru internaţionale, prin Proiectul European 2004-
2007/2008-2009 pentru Curriculum şi manual de limba germană
pentru învăţământul superior nefilologic în spaţiul balcanic-est-
european, girat de către Institutele Goethe din Belgrad, Bucureşti şi
Nancy. Astfel, manualul internaţional „Mit Deutsch studieren – leben
– arbeiten“ (vol. 1, nivel A2-B1) din anul 2009, la a cărui elaborare şi-
au adus aportul 3 membri ai colectivului (Lora Constantinescu, Zorica
Henţeş şi Mihaela Zografi) a reprezentat prin aplicabilitatea
conţinutului său o realizare deosebită, contribuind la vizibilitatea
profesorilor români şi a instituţiei în peisajul internaţional al predării
limbii germane.9

8 Vezi „Corespondenţa comercială în limba germană”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1971.
9 Vezi Modulele II şi IV în „Mit Deutsch studieren – leben – arbeiten“ (vol. 1, nivel A2-B1), sub coordonarea Dorothea Hillerich-Levy et al., publicat cu sprijinul Goethe Institut

Belgrad / GI Nancy, R. Bosch-Stiftung, Goethe Institut München, editura Archipelago Edizioni, Milano, 2009.



2. Colectivul de limba germană.
Profesori de limba germană la Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale (A.Î.S.C.I.), Institutul de Ştiinţe

Economice şi Planificare (I.S.E.P.) şi
Academia de Studii Economice (A.S.E.)

La celebrarea primului „pătrar de veac de muncă“ la A.Î.S.C.I.
existau profesori titulari, „conferenţiari“ şi ajutori de curs.10 Potrivit
documentelor de arhivă, predarea limbii germane în primele decenii de
existenţă a A.Î.S.C.I a stat sub semnul activităţii profesorului I.V.
Pătrăşcanu, licenţiat în filologie germană, care va funcţiona din 1925
până spre sfârşitul anilor ’40 la „Conferinţa de corespondenţă şi con-
vorbire comercială română”. Este autorul mai multor lucrări literare,
de metodică, gramatică, în sfera limbajului comercial, a unui dicţionar
bilingv11. Al doilea nume este V. Rogalsky, licenţiat al Universităţii
germane din Cernăuţi, din 1924 conferenţiar cu contract. În perioada
interbelică îi întâlnim şi pe colaboratorii / asistenţii de la conferinţe12.

Date şi informaţii precise există de la sfârşitul anilor ’40. Este
perioada când şi-a început cariera universitară în cadrul A.Î.S.C.I.
(curând transformată în I.S.E.P.) Lucia Berciu. Mai întâi asistentă,
având deja titlul de doctor în filologie germană, Lucia Berciu va urca
cu tenacitate şi ambiţie treptele ierarhiei specifice mediului academic,
având o prestigioasă carieră universitară. A marcat prin personalitatea
sa puternică, activitatea profesională şi lucrările sale, existenţa
colectivului de limba germană şi, pentru un timp, ca şef de catedră, şi
a întregii catedre de limbi germanice din A.S.E.13 Este semnificativ
faptul că după anul 1990 A.S.E. a onorat în diverse modalităţi aportul
adus de primele generaţii de profesori la formarea a nenumărate
generaţii de specialişti economişti: prof. univ. dr. Lucia Berciu a fost
distinsă în anul 2003 cu „Diploma de excelenţă“ şi în 2008 cu
„Diploma de recunoştinţă“ (diplome acordate de către Senatul A.S.E.
la a 90-a, respectiv la a 95-a aniversare a A.S.E.)

Deşi nu avem date complete pentru toţi cei menţionaţi (în Arhiva
ASE şi cartotecile Bibliotecii), au mai funcţionat în sfera predării
limbii germane din acei ani: Ewald Korn, Herta Călăraşu precum şi

Iolanda Brenner. În anul 1954 se alătură colectivului de limba
germană Hulda Constantinescu. Va fi, după Lucia Berciu, un
„alergător de cursă lungă“ al colectivului, unul dintre acei profesori
pe care i-a definit vocaţia pedagogică şi simţul datoriei14. Lucia
Popescu a fost al 3-lea nume al „trio-ului” stabil al anilor ’60–’70.
Toate aceste 3 profesoare au realizat primele serii de manuale de limba
germană pentru anii I-IV de studiu, utilizate la mai multe facultăţi.

Componenţa colectivului a fost însă mereu destul de fluidă, ea se
modifică de câteva ori în deceniile 6–8. În mod cert datorită diver-
sificării activităţilor didactice în A.S.E, a creşterii numărului de
cursanţi la diverse facultăţi, în 1968 apar în colectiv (deşi pentru scurt
timp) Mariana Bidian şi Alfred Fink. În 1970 se alătură colectivului
Maria Mihalciuc şi în 1971 Alexandra Purcel. Interesul pentru o
carieră universitară a făcut insă ca în anii ’70 colectivul să se modifice
din nou, prin integrarea (temporară) a altor câţiva asistenţi: Ilse
Chivăran-Müller, Paula Schuller, Dan Nicolae şi Horst Fabricius.
Ulterior, venită în 1980 ca asistentă pentru limba germană şi acoperind
astfel golul lăsat de plecarea succesivă din A.S.E. a celor patru ultim-
menţionaţi, Laura Mureşan va oferi împreună cu lector Hulda Con-
stantinescu, lector dr. Maria Mihalciuc şi lector Alexandra Purcel un
exemplu de colegialitate, solidaritate şi profesionalism. Mai ales după
retragerea din activitate a lector universitar Hulda Constantinescu,
Laura Mureşan asigură împreună cu Maria Mihalciuc şi Alexandra
Purcel în anii ’80, într-o perioadă deosebit de dificilă, supravieţuirea
limbii germane în peisajul catedrei de limbi străine15.

În anii de după 1990, o nouă generaţie de cadre didactice îşi face
apariţia în A.S.E. Bucureşti, unele pe posturi combinate (de limba
engleză şi limba germană). Alături de Radadiana Calciu şi Lora
Constantinescu (din 1990), îşi încep activitatea şi Zorica Henţeş (din
1993) şi Mihaela Zografi (din 1994) în cadrul larg al unei Catedre de
limbi germanice, unde dubla specializare (limba engleză – limba
germană respectiv limba germană – limba engleză) devine o necesitate
şi un atú profesional. După plecarea în 1999 a conf. dr. Maria
Mihalciuc într-o altă universitate şi retragerea din activitate a lect. univ.

10 Vezi Un pătrar de veac de muncă A.Î.S.C.I. , 1913-1938, Tipografia „Lupta” M. Stroiţă, Bucureşti, 1939, p. 90; 20 ani de activitate 1913-1933, Tipografiile Române unite,
Bucureşti, p.8-9; Răcilă, E., Studii şi documente 1913-1993, A.S.E., partea I, ASE, 1993, p. 37.

11 Vezi de ex. Pătrăşcanu, I.V., Dicţionar comercial german-român pentru uzul şcoalelor comerciale superioare, studenţilor de la Academiile comerciale, funcţionarilor de
corespondenţă comercială germană, comercianţilor şi industriaşilor, Bucureşti, editura Cartea Românească, 1929.

12 Vezi 20 ani de activitate 1913-1933, Tipografiile Române unite, Bucureşti, p.57.
13 Lucia Berciu a fost: asistent dr. între anii 1944-1953); lector dr. între anii 1953-1969; conferenţiar dr. între anii 1969-1977; profesor dr. între anii 1977-1979. După anul 1990,

a fost pentru o perioadă scurtă de timp profesor consultant la Catedra de limbi germanice, şi şi-a continuat încă un deceniu activitatea didactică, de traducător şi ca autor de
manuale universitare, în principal la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

14 Vezi Arhiva A.S.E., dosarul de concurs nr. 1555/1975 al lect. Hulda Constantinescu, Referatul preşedintelui comisiei de concurs.
15 După anul 1990, Laura Mureşan se orientează treptat spre prima specializare (limba engleză), contribuind în mod fundamental la conturarea amplului domeniu de cercetare

ştiinţifică şi aplicabilitate metodico-didactică al ESP (English for Specific Purposes) în Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri.



Alexandra Purcel la începutul anilor 2000, apare ultimul „val“, cel al
asistenţilor universitari ai anilor 2000, reprezentat de către Alexandru
Popa (din 2000) şi Cornelia Pătru (din 2004). Îi vom aminti aici şi
pe cei doi colaboratori externi ai Catedrei de limbi germanice, lect.
univ. Roland Tătaru şi prof. Herta Laufer, care, prin desfăşurarea
seminariilor pentru limbi facultative după anul 2000, au contribuit la
creşterea interesului studenţilor pentru limba germană.

Ca şi cazul celorlalte specialităţi, dincolo de simplul nume într-un
plan de învăţământ, de rutina activităţii la catedră, merită să fie
subliniat efortul nostru de a-i face pe studenţii „germanişti“ să
înţeleagă faptul că studiul limbii germane este o investiţie de lungă
durată în spaţiul politico-economic, plurilingvistic şi multicultural al
Uniunii Europene. În acest sens, după anul 2000 colaborarea cu lectorii
de limba germană ai DAAD (Serviciului German de Schimburi
Academice) s-a răsfrânt într-un mod benefic asupra procesului
instructiv, asupra perfecţionării cadrelor didactice ce predau limba
germană, asupra consolidării statutului limbii germane în cadrul
A.S.E., printr-o activitate variată de promovare a culturii germane16.

Pe de altă parte, profesorii de limba germană susţin efortul
Departamentului nostru de a instaura o nouă viziune asupra predă-
rii/studiului limbilor străine. Prin perfecţionarea de specialitate
individuală continuă, dar şi prin participarea la activităţi ample de
cercetare ştiinţifică, profesorii de limba germană sunt un factor de
ridicare a calităţii în activitatea de formare academică şi profesională
din cadrul A.S.E. Bucureşti.

Participarea la programele metodico-didactice oferite de către
D.A.A.D. şi Institutul Goethe a contribuit la perfecţionarea
profesională a mai multor cadre didactice: amintim în aceste două
decenii în special stagiile de pregătire şi perfecţionare la filialele
Institutului Goethe din Frankfurt/Main, Düsseldorf, Freiburg,
München şi din Ucraina. La aceasta se adaugă obţinerea unor calificări
profesionale speciale prin Certificatul „Grünes Diplom“ al Institutului
Goethe Bucureşti (asist. drd. Cornelia Pătru). Între anii 1999 şi 2008
patru cadre didactice ce predau limba germană au obţinut titlul de
doctor în ştiinţe filologice, alte două fiind în prezent în diferite faze
ale Şcolii doctorale în domeniul lingvisticii şi al literaturii germane.

Preocupările ştiinţifice ale profesorilor de limba germană stau şi
ele accentuat sub semnul interdisciplinarităţii, fiind orientate spre
următoarele domenii, cu teme de cercetare şi realizări:

a) cercetarea fundamentală în domeniul germanisticii, cu contribuţie
la realizarea „Dicţionarului German-Român” din 2007 (Cornelia
Pătru, coautor) precum şi studii literare (asist. drd. Alexandru
Popa)

b) metodica-didactica predării limbajul economic, prin elaborarea
de cursuri, manuale, mai ales cele de corespondenţă de afaceri17

c) comunicarea interdisciplinară, lingvistico-economică, în subdo-
menii precum lexicologia, comunicarea publicitară şi cea
instituţională18

d) ştiinţe economice – teorii ale marketingului19.

În decursul timpului, aceste preocupări s-au concretizat prin
participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: sesiuni
de comunicări ştiinţifice în cadrul A.S.E. Bucureşti şi ale altor
universităţi din ţară, Congresul Germaniştilor din România (începând
cu 1994), sesiuni de comunicări ştiinţifice ale asociaţiilor profesionale
de profil din ţară (Societatea Germaniştilor din România, Asociaţia
profesorilor de limba germană /„DLV Rumäniens“) şi internaţionale
(Asociaţia internaţională a profesorilor de limba germană /
„Internationaler Deutschlehrerverband“ – IDV).

Activitatea de cercetare s-a materializat şi prin publicarea de
articole, studii, lucrări ştiinţifice în diverse publicaţii ale A.S.E. şi ale
altor universităţi din ţară, precum şi în cadrul proiectelor
internaţionale: menţionăm aici în primul rând revistele de profil
Dialogos şi Synergy ale actualului Departament de Limbi Moderne,
dar şi reviste de specialitate economică ale A.S.E, revista Societăţii
Germaniştilor din România (Zeitschrift der Germanisten Rumäniens),
precum şi publicaţii de profil ale diverselor instituţii de învăţământ
superior din România.

De asemenea, membrii colectivului de limba germană au
participat la derularea unor proiecte de cercetare inter-instituţională
ale A.S.E. cu universităţi partenere din ţară, prin realizarea traducerii
unor studii în limba germană ale economiştilor români. Într-o Europă
a specializărilor multiple şi a cooperării transnaţionale, prezenţa unor
membri ai colectivului de limba germană în derularea a trei proiecte
internaţionale a contribuit la creşterea prestigiului instituţiei. Este
vorba de:

– Personalităţi şi instituţii româneşti: valoare adăugată la
identitatea europeană. Proiectul 91-020 PNCD II – Parteneriate
/18.09.2007 (între 2007-2010).

16 Menţionăm activitatea desfăşurată după anul 2000, printre alţii, de către Isabel Buchwald, Maya Scharioth, Stephanie Krauch şi mai ales din 2008, de către Katja Lasch,
actualul director al Centrului de Informare DAAD din Bucureşti.

17 După 1990 M.Mihalciuc, Al. Purcel, respectiv L. Constantinescu, Z. Henţeş, M. Zografi
18 L. Constantinescu, M. Zografi, C. Pătru
19 Z. Henţeş – până în anul 2010 titular al Catedrei de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri



– EuroIntegrELP – Equal Chances to European Integration
through the Use of the European Language Portfolio. Proiect
Internaţional Lingua 1 al Comisiei Europene, număr contract:
117021-CP-1-2004-1-RO- LINGUA- L1 (între 2004–2007)

– Studienbegleitender Deutschunterricht an Universitäten in
Rumänien sowie in Bosnien-Herzegovina, Kroatien,
Makedonien und Serbien-Montenegro. Ein Stabilitätspakt-
Projekt von Universitäten dieser Länder und den Goethe-
Instituten Belgrad, Bukarest, Sarajevo und Zagreb. (Proiectul
European 2004-2007/2008-2009 pentru Curriculum şi manual
de limba germană pentru învăţământul superior nefilologic),
număr de înregistrare la Institutul Goethe Belgrad şi Institutul
Regional Atena: 2005/SOE/180/HKR04/StabPakt. Proiect
promovat prin Pactul de Stabilitate European (faza generală a
tuturor partenerilor 2004-2007/2008-2009)

– Towards a more specialised European Framework for (self-)
assessing language competencies / TAMSEF, număr
internaţional GRU-10-P-LP-171-B-CZ, 262/9.11.2010.



Predarea limbii engleze în universitatea noastră este reflectarea
unui pragmatism sănătos şi al unei politici lingvistice înţelepte chiar de
la începuturile existenţei Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti. Decretul Regal de înfiinţare din 1913
sublinia la Art. 4: “Dintre limbile străine sunt obligatorii: corespon-
denţa şi convorbirea franceză, germană si italiană, cât şi – după
alegerea studentului – a uneea din limbile: engleză1, rusă, greacă
modernă, bulgară sau sârbă”. Este de menţionat că limba engleză nu
devenise încă lingua franca în viaţa economică, politică sau socială
aşa cum este astăzi. Şi totuşi ea este prima limbă opţională pusă la
dispoziţia studenţilor de către conducerea AISCI.

Viziunea fondatorilor a fost validată de dezvoltarea ulterioară a
lumii şi, odată cu lumea, a ţării. În ciuda asperităţilor istoriei sociale,
reflectată desigur în cea instituţională, predarea limbii engleze în ASE
a avut un traseu ascendent, chiar dacă au fost şi perioade triste, doar de
supravieţuire. Cu toate acestea, predarea limbii engleze nu s-a întrerupt
niciodată şi, astăzi, la 100 de ani de la înfiinţarea universităţii noastre
putem măsura cantitativ creşterea predării limbii engleze prin cele 45
de cadre didactice titulare şi cele şapte cadre didactice asociate care
formează azi colectivul de limbă engleză. Calitativ această creştere se
poate evidenţia prin dezvoltările curiculare deosebite şi prin progra-
mele noi de studii care s-au lansat şi se lansează în continuare. Limba
engleză este prezentă, sub diverse forme, în curricula celor 11 facultăţi
ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Acest lucru reflectă
preocuparea permanentă a conducerii academiei de a oferi studenţilor
noştri atuuri multiple în viaţa profesională, dar şi capacitatea
colectivului de engleză de a răspunde eficient şi semnificativ la
semnalele venite de la conducerea facultăţii, a universităţii şi dinspre
piaţa muncii. Serviciile lingvistice de calitate oferite de colectivul de
engleză atât studenţilor cât şi cadrelor didactice din universitate este
dovada tăriei şi înţelepciunii viziunii fondatorilor şi au fost posibile
cu sprijinul administrativ al managementului universitar la nivelul

Facultăţii REI şi al ASE prin trecerea internaţionalizării proceselor de
educaţie şi cercetare în misiunea şi în planurile manageriale.

Începuturile predării şi învăţării limbii engleze s-au făcut sub
titulatura de Corespondenţa şi convorbirea în engleză. Se observă
chiar de la început caracterul aplicat al predării englezei în Academia
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, din chiar
denumirea disciplinei, care a pus accentul atât pe aspectul scris, cât şi
pe cel oral al comunicării comerciale şi, ulterior, profesionale. De
subliniat, aici, interesul şi efortul instituţional de a atrage în corpul
profesoral specialişti cu o pregătire remarcabilă şi cu studii făcute de
multe ori în universităţi din Marea Britanie. Henry Lolliot şi Richard
F. Hillard sunt printre primii profesori care au predat disciplinele legate
de limba engleză în AISCI.

În Anexa 7 din publicaţia aniversară Douăzeci de ani de activitate
a AÎSCI din Bucureşti (1913 – 1933), Privire critică2, se menţionează
şi membrii corpului didactic decedaţi printre care, la pagina 65, apare
Henry Leon Godefroy Lolliot, un asiduu susţinător al limbii engleze la
începuturile pătrunderii şi răspândirii ei în şcolile din România. Henry
Lolliot s-a născut în 1857 în Insula Mauriciu şi încetat din viaţă la 18
octombrie 1925 la Bucureşti. A absolvit Universitatea de litere din
Paris şi Universitatea din Cambridge. A fost profesor la Liceele Matei
Basarab, Sf. Sava, Lazăr, Şcoala Superioară de Război, a fost publicist,
a fost Conferenţiar suplinitor la Conferinţa de Corespondenţă şi Con-
vorbirea Comercială Engleză la Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale din Bucureşti. În vechile biblioteci şi pe rafturile de cărţi
ale iubitorilor limbii engleze se mai află probabil Dicţionarul Englez-
Român de format de buzunar al lui Lolliot care a servit multor generaţii
să ia contact cu limba engleză. În facsimil prezentăm un fragment din
procesul verbal al şedinţei Consiliului Profesoral al AÎSCI din data de
25 februarie 1925 prin care se aproba concediul de boală al lui Henry
Lolliot şi modalitatea prin care era suplinit de, pe atunci asistent, Zoe
Gheţu.

LIMBA ENGLEZĂ

de Mariana NICOLAE, Octavian OPRICĂ, Flori PAŞOL

1 Sublinierea noastră.
2 Douăzeci de ani de activitate a AÎSCI din Bucureşti (1913 – 1933). Privire critică, Institutul de Arte Grafice şi editură „Tiparul românesc“ S.A.



În 1929 existau următoarele trei cadre didactice la conferinţa de
Corespondenţă şi convorbirea comercială engleză: Zoe GHEŢU,
conferenţiar definitiv, Alice BĂDESCU, asistentă şi Richard F. HILLARD,
asistent la conferinţa de Corespondenţa şi convorbirea comercială engleză.

În aceeaşi publicaţie aniversară menţionată mai sus, Douăzeci de ani
de activitate a AÎSCI din Bucureşti (1913–1933), Privire critică, găsim în
Anexa 5, date sumare, dar importante cu privire la profilul profesorilor în
activitate de atunci. Astfel, la pagina 59 apare următoarea informaţie despre
Zoe GHEŢU: „Conferenţiar definitiv la conferinţa de Corespondenţă şi
convorbirea comercială ENGLEZĂ. Doctor în filologie modernă de la
Universitatea din Cluj, licenţiată în filologie modernă de la Universitatea
din Bucureşti. Diplomată a Universităţii din Londra (Matriculation şi
Intermediate). Numită prin decret regal nr. 1576 pe ziua de 1 mai 1927.“

La pagina 61 aflăm despre Alice BĂDESCU3 următoarele informaţii:
„Asistentă la conferinţa de Corespondenţă şi convorbirea comercială
ENGLEZĂ. Doctor în litere de la Universitatea din Cluj. Diplomată a
Universităţii King’s College din Londra, numită asistentă pe ziua de 1 mai
1927 prin deciziunea ministerială nr. 47100 / 927.“

La pagina 62 se găsesc următoarele date despre Richard F.A.
HILLARD: „Asistent la conferinţa de Corespondenţă şi convorbirea
comercială ENGLEZĂ. Licenţiat în Drept de la Universitatea din Bucureşti,
doctorand în ştiinţe politico-economice, absolvent al cursurilor de studii
internaţionale pentru Societatea Naţiunilor din Geneva şi Pitman’s College
din Londra, numit asistent pe ziua de 1 ianuarie 1928, prin deciziunea
ministerială nr. 119284.

Extras din Procesul Verbal al Consiliului Profesoral al AISCI din 1925.

Extras din Procesul Verbal al Consiliului Profesoral al AISCI din 1927.

Principiile de economie politică şi de impunere de David Ricardo,
în traducerea lui Zoe Gheţu

3 O. Oprică îşi aminteşte despre Alice Bădescu: „Am avut-o ca profesor de limba engleză
la Institutul Politehnic în anii 1958–1960 pe această profesoară de o exigenţă maximă şi
perfecţionistă până la extrem. Din acest punct de vedere contrasta cu profesorul Mihai
Bogdan, de la Universitatea din Cluj, care mărturisea că este un antiperfecţionist urmărind
ca studenţii să se exprime liber, fără cenzura regulilor stricte de prozodie şi sintaxă. Alice
Bădescu ne-a lăsat o gramatică de tip tradiţional; nici nu se putea altfel în anul 1953. A
tradus în limba română autori englezi şi americani, mai ales în perioada în care nu a mai
putut să funcţioneze ca profesor universitar după reforma din 1948.“

4 Richard F.A. HILLARD (1905–1977). O.Oprică îl evocă astfel pe Hillard: „L-am cunoscut
pe Richard F.A. Hillard după ce am absolvit, în 1966, Facultatea de limbi germanice şi am
simţit nevoia să mă perfecţionez în limba engleză vorbită cu un vorbitor nativ. Hillard
locuia pe strada Căderea Bastiliei, într-un bloc vechi cu un balcon de unde se vedea
clădirea Academiei noastre. Foarte afabil şi îndatoritor, căuta să ajute pe vorbitorii de limbă
engleză să-şi perfecţioneze pronunţia şi în special intonaţia. Mi-a povestit cum a venit în
Bucureşti cu fratele său care avea un post la Legaţia Britanică. S-a căsătorit cu o româncă,
Anca Berindei, şi a avut doi fii care atunci plecaseră în Franţa unde îl invitau şi pe tatăl
lor. Acesta, văduv deja, nu dorea să părăsească România aşa că a murit aici, probabil, în
anul 1977. A fost arestat după venirea comuniştilor la putere şi îşi amintea cum stătea în
demisolul Ministerului de Interne, viitorul sediu al CC al PMR, şi vorbea cu cei care
treceau pe lângă ferestre. În anul când l-am cunoscut se străduia, prin corespondenţă
asiduă, să ajute pe profesorul Pavel să convingă lumea ştiinţifică internaţională de
prioritatea lui Nicolae Paulescu în descoperirea insulinei.“



Profesorii de engleză, pe lângă activitatea didactică, au fost de la
început implicaţi în activitatea publicistică, fie ca traducători, fie ca
autori de carte universitară. În 1935 Zoe Gheţu a elaborat un curs de
corespondenţă comercială şi, în 1932, Alice Bădescu a publicat o
gramatică a limbii engleze, care revăzută şi extinsă în timp a fost
republicată, devenind cea mai sistematică şi detaliată gramatică a
limbii engleze scrisă în limba română, cartea de căpătâi pentru
generaţii întregi de anglişti.

De-a lungul timpului profesorii de limbă engleză au contribuit
semnificativ la viaţa universitară şi de cercetare a Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti prin punerea în circulaţie
a unor opere clasice ale gândirii economice internaţionale traduse în
limba română, pe de o parte, şi prin implicarea în viaţa administrativă
şi organizatorică a instituţiei pe de alta. Menţionăm traducerea de către
Zoe Gheţu a lucrării lui David Ricardo Principles of Political Economy
and Taxation (1817), apărută în colecţia Biblioteca Monetară, Eco-
nomică şi Financiară a Băncii Naţionale a României în anul 1939 sub
titlul Principiile de Economie Politică şi de Impunere. De asemenea,
subliniem prezenţa în Consiliul Profesoral al Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti a lui Zoe I. Gheţu,
membră a Consiliului. Menţionăm că în perioada respectivă, Consiliul
Profesoral era cel mai înalt for decizional al instituţiei.

În perioada postbelică, predarea limbii engleze în Academie a in-
trat într-o fază de penumbră datorită presiunilor impuse de condiţiile
istorice ale epocii. În acei ani, limba engleză era parte a colectivului de
limbi germanice din cadrul Catedrei de Limbi Străine, condusă între
1959–1968 de conferenţiar Matei Cristescu (limba franceză). Colec-
tivul de limba engleză a fost condus succesiv de lector Estera Kaztner
şi de lector Eugenia Farca.

Chiar dacă numărul orelor de limba engleză a scăzut în perioada
postbelică eforturile celor care încă au mai rămas în ceea ce în 1948 a
devenit Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare (ISEP) s-au
îndreptat spre cercetare şi publicare, chiar în condiţiile precare de
atunci. Prin străduinţa cadrelor didactice de specialitate au apărut
lucrări de referinţă în domeniul terminologiei: dicţionarul tehnic, operă
monumentală a cărei secţiune în limba engleză a fost elaborată de
Eugenia Farca. Dictionar poliglot economic, de comert exterior si
turism engleză, română, franceză, germană, spaniolă, rusă, Bucuresti
Editura Sport-Turism, 1982. O menţiune deosebită trebuie făcută
efortului unui colectiv de cadre didactice care au dorit să pună la
dispoziţia studenţilor şi a publicului larg o operă de referinţă pentru

comunicarea specializată în engleză. Aşa a apărut în anul 1988, la
Editura ASE, Dicţionar economic englez-român, ai cărui autori au fost
Maria Florea, Roxana Alexandrescu, Virginia Barghiel, Mariana
Botorog, Adriana Chiriacescu, Maria Florea, Elena Hârşan, Alexander
Hollinger, Emanuel Merealbe, Laura Mureşan, Rodica Ungureanu.

Trebuie să amintim aici cercurile ştiinţifice studenţeşti care erau
organizate în ciuda unor dificultăţi reale şi ale presiunilor de natură
politică binecunoscute. Profesorii cei mai buni de limbă engleză se
străduiau să ofere studenţilor şi adesea şi colegilor din universitate
imaginea greu vizibilă pe atunci a culturii anglo-saxone care deja
propulsa limba engleză spre statutul de lingua franca a economiei şi
comerţului mondial. Perioada aceasta transpare şi din amintirile
colegelor evocate în secţiunea Profiluri de dascăli, dar şi dintr-o dis-
cuţie cu Laura Mureşan care-şi aminteşte cu nostalgie cercul de cultură
şi civilizaţie germană (Ev Mediu, Renaştere, Goethe, Schiller, etc.,
ilustrare a culturii şi civilizatiei din epocile respective cu diapozitive,
muzică). „Erau activităţi deosebite şi frecventate de cei mai buni
studenţi. De exemplu, în anii ’80 cercul de literatură, cultură şi
civilizaţie engleză era coordonat de Virgil Lefter. Nu mai stiu cine ţinea
celelalte cercuri – oricum, era o activitate destul de febrilă, în ciuda
aparenţelor. Erau chiar foarte frumoase şi veneau studenţii pentru că
era altceva.“5

Este perioada în care au fost în colectivul de engleză colegi pe
care trebuie să-i menţionăm pentru că au contribuit în modalităţi
diverse, dar sincere şi semnificative, la crearea imaginii de profesio-
nişti a acestui colectiv. Enumerarea este fatalmente lacunară şi ordinea
pur aleatoare: Constantin Ivănescu, Violeta Năstăsescu, Emanuel
Merealbe, Maria Florea, Nora Tomoşoiu, Fulvia Turcu, Virgil Lefter,
Roxana Alexandrescu, Virginia Barghiel, Adriana Chiriacescu,
Alexander Hollinger.

Din anul universitar 1991–1992, odată cu reînfiinţarea Facultăţii
de Relaţii Economice Internaţionale, cele două catedre de limbi străine
(romanice şi germanice) au fost afiliate acesteia. Şefele Catedrei de
limbi germanice, care includea colectivul din ce în ce mai numeros de
limbă engleză, au fost Adriana Chiriacescu (1994–2000) şi Georgeta
Ghiga (2000–2011).

Explozia cererii de cursuri de limbă engleză, ca urmare a
extinderii masive a numărului de studenţi ai Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, a fost o oportunitate, dar şi o provocare
pentru colectivul de limbă engleză. O oportunitate pentru că numărul
profesorilor de engleză a crescut brusc şi s-au deschis, mai încet

5 Discuţia cu Laura Mureşan la care se face referire avut loc în februarie 2013 şi a avut ca obiectiv găsirea celor mai semnificative momente din istoria domeniului predării limbilor
moderne aplicate în ASE Bucureşti.



într-adevăr, dar suficient de tentant, posibilităţile de promovare
academică. O provocare pentru că numărul mare de studenţi a concen-
trat eforturile colectivului asupra didacticii şi metodologiei de predare,
asupra elaborării şi publicării de manuale şi cursuri universitare care
sunt menţionate în capitolul 6, Publicaţii în limbile engleză şi germană
ale Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri.
Cercetarea aplicată a fost constant în atenţia majorităţii membrilor
colectivului de limba engleză, dar este firesc să menţionăm şi că vizi-
bilitatea activităţii de cercetare este mai greu de obţinut pentru un
colectiv al cărui domeniu de provenienţă este filologia în timp ce
întreaga carieră universitară se desfăşoară în comunicare în afaceri şi
lingvistică aplicată, ambele zone relativ noi şi cu greu acceptate în
terminologia şi practica fluxului principal de preocupări de educaţie
terţiară din România.

În ciuda unor astfel de dificultăţi activitatea de cercetare din
Catedra de limbi germanice s-a coagulat începând din anul 2005, sub
coordonarea şi cu eforturile şefei de catedră Georgeta Ghiga, prin
publicarea rezultatelor în revista Synergy (www.synergy.ase.ro) cu o
apariţie semestrială. Synergy conţine în principal articole în limba
engleză, dar şi în limbile franceză, germană, italiană şi spaniolă şi îşi
propune să promoveze interdisciplinaritatea ca abordare esenţială a
domeniului comunicării umane şi ideile ştiinţifice novatoare din
diverse sfere de cercetare precum: limbaje specializate, metodică,
lingvistică teoretică şi aplicată, pragmatică, studii literare şi culturale,
proiecte educaţionale etc., urmărind diseminarea rezultatelor activită-
ţilor de cercetare ale cadrelor didactice din Academia de Studii
Economice din Bucureşti, dar şi din alte universităţi din ţară şi din
străinătate.

Începând cu anul 2011, ca urmare a reorganizărilor impuse de
Legea educaţiei naţionale cele două catedre de limbi germanice şi
romanice au format din punct de vedere administrativ Departamentul
de limbi moderne şi comunicare în afaceri ceea ce uşurează
managementul instituţional (http://www.limbimoderne.ase.ro). Activi-
tatea profesională se desfăşoară, însă, în mod firesc pe colective
organizate în jurul limbilor de predare, dar şi pe echipe de proiect.

Dacă la ciclul de licenţă limba engleză se predă ca disciplină
obligatorie la toate facultăţile universităţii, în formate temporale şi de
conţinut diverse, conform solicitărilor venite dinspre facultăţi, la pro-
gramele de master oferite de Departamentul de Limbi Moderne
engleza este mediu de comunicare şi predare. Cele două programe de
master care se desfăşoară în întregime în limba engleză sunt
Comunicare de afaceri în limba engleză (www.mibcom.ase.ro) şi
Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică

(www.edures.ase.ro). Dacă primul este un program de master profe-
sional care a atras în cei 10 ani de existenţă un public numeros de
studenţi români şi internaţionali, cel de al doilea este un program
interdisciplinar de cercetare şi dezvoltare profesională cu un profil unic
în ţară şi chiar în Europa motiv pentru care a primit distincţia European
Language Label (Euro label), oferită de Comisia Europeană pentru
Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret pentru cele mai creative
programe de predare a limbilor moderne în Europa.

Prin eforturile cadrelor didactice din colectivul de engleză şi
germană există un Centru de resurse pentru predarea limbilor engleză
şi germană şi un Centrul de studiu individual pentru comunicare de
afaceri în limbi străine.

Cu sprijinul conducerii universităţii şi în cadrul creat de
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Departamentul de
limbi moderne şi comunicare în afaceri îşi propune diversificarea
ofertei educaţionale pentru anul 2013 atât la nivel de licenţă prin
programul de studii de Limbi Moderne Aplicate cât şi la nivel de
master prin programul de Traductologie şi interpretariat în domeniul
economic, cu precizarea că aceste programe sunt supuse procesului de
autorizare.



Studierea limbii ruse în Academia de Studii Economice din
Bucureşti a fost obiect de politică lingvistică de stat până în 1989,
perioadă în care colectivul cadrelor didactice de limba rusă a numărat
chiar şi 20 de profesori, după care a devenit parte a politicii lingvistice
a universităţii, stabilită în funcţie de deciziile de oportunitate luate la
nivelul acesteia.

În acest context, limba rusă a fost din 1990/1991 disciplină
obligatorie pentru un număr de două grupe anual la Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale, iar din anul 2012 ea este inclusă
numai în oferta de limbi străine în regim facultativ, alături de toate
celelalte limbi străine predate în ASE. Practic, studenţii sunt cei care
decid dacă doresc să înveţe, de la alfabet, limba rusă. Decizia lor este
determinată, după cum este firesc, de cererea pe piaţă de specialişti
economişti şi în domeniul afacerilor internaţionale de cunoscători de
limba rusă şi încă este tributară (tot mai puţin, e drept) mentalului
colectiv. Locurile de muncă ofertante – implicit cariera profesională
construită de mulţi dintre absolvenţi, mulţumită cunoaşterii limbii ruse
– sunt dovada avantajului de a te poziţiona pe o nişă, aşa cum este
limba rusă în anul 2013 în România, nişă care oferă deschidere către
un uriaş spaţiu economic şi socio-cultural.

Constituie un dezavantaj necesitatea de a o lua de la zero, în învă-
ţământul preuniversitar neexistând posibilitatea învăţării limbii ruse,
dar eforturile cadrelor didactice de limba rusă de la ASE din perioada
de după 1990, dublate de susţinerea acestora la nivelul structurilor de
decizie ale universităţii, oferă oportunităţi deosebite de facilitare a
ritmului de insuşire a acesteia.

Prin urmare, la nivelul anului 2013, făcând un bilanţ, pot fi
evidenţiate următoarele puncte de sprijin pentru învăţarea limbii ruse,
în afara orelor de curs. Este vorba despre câteva colaborări temeinice
cu instituţii din Federaţia Rusă pe care le prezint în continuare.

Institutul de Stat de Limba Rusă
„A. S. Puşkin“ din Moscova [1993–2012]

Punctul forte şi de durată în evoluţia studiului limbii ruse în
Academia de Studii Economice din Bucureşti l-a constituit fără

îndoială fructuoasa colaborare cu Institutul de Stat de Limba Rusă
„A. S. Puşkin“ din Moscova, iniţiată şi susţinută de-a lungul anilor
prin efortul echipei de specialişti în predarea limbii ruse ca limbă
străină (prof. univ. dr. Ion Jurconi – coord., conf. univ. dr. Izolda Vîrsta
şi conf. univ. dr. Florina Mohanu). Institutul „Puşkin“ a oferit (în
condiţii financiare extrem de atrăgătoare) studenţilor din ASE, în
perioada 1993–2012, peste 4500 de burse de 3 luni de perfecţionare în
domeniul limbii ruse pentru comunicare în sfera afacerilor.

În aceeaşi perioadă au avut loc 5 sesiuni de atestare a
cunoştinţelor în domeniul limbii ruse de afaceri, organizate de Centrul
Naţional de testare a limbii ruse din cadrul Institutului „A. S. Puşkin“
din Moscova; desfăşurate în colaborare cu Camerele de comerţ din
Federaţia Rusă şi România, ele au oferit posibilitatea unui numar de
aproximativ 250 de studenţi din ASE să obţină Certificatul de
cunoştinţe, recunoscut oriunde în lume.

Este de menţionat faptul că seriozitatea, demonstrată de studenţii-
bursieri ai ASE pe durata cursurilor şi rezultatele deosebite obţinute
de aceştia de-a lungul anilor, au fost remarcate de decidenţii din
educaţie, astfel că, începând cu anul 2012, în baza protocolului de
colaborare dintre Ministerele Educaţiei din România şi Federaţia Rusă,
un număr de 30 de studenţi ai ASE Bucureşti beneficiază anual de
burse guvernamentale de perfecţionare în studiul limbii ruse pentru
sfera afacerilor, la Institutul de Stat de Limba Rusă „A. S. Puşkin“, dar
şi la Universitatea Pedagogică de Stat „A. I. Herzen“ din Sankt
Petersburg.

Universitatea de Stat de Economie şi Finanţe din Sankt
Petersburg (FINEC) [2006 - 2012]

Un moment important în istoria studierii limbii ruse în Academia
de Studii Economice din Bucureşti l-a constituit încheierea, chiar la
începutul anului universitar 2005–2006, a Acordului bilateral de
colaborare cu Universitatea de Stat de Economie şi Finanţe din Sankt
Petersburg (FINEC), care din anul 1990 ocupă în mod constant poziţia
de lider în topul instituţiilor de învăţământ superior economic din
Federaţia Rusă. S-a asigurat, astfel, cadrul juridic pentru realizarea, pe
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bază de reciprocitate, a unor schimburi anuale de studenţi – buni
cunoscători ai limbii ruse – care beneficiază de stagii integrate de studii
de specialitate pe durata unui semestru academic. În perioada 2005–
2012, au beneficiat de acest program 8 studenţi din ASE şi 5 de la
FINEC, care au studiat timp de un semestru la universitatea parteneră.

O foarte atractivă componentă a colaborării bilaterale între ASE
şi FINEC, care conferă perspective interesante pentru creşterea
prestigiului comunităţilor academice al celor două instituţii, este
organizarea periodică de manifestări ştiinţifice comune ale cadrelor
didactice, pe rând la Bucureşti şi Sankt Petersburg, pe teme de interes
şi actualitate în spaţiile educaţionale şi economice naţional şi european.
Amintim, astfel, conferinţele bilaterale „Rusia şi România –
perspective economice comune la începutul secolului XXI“ (FINEC
Sankt Petersburg, noiembrie 2007) „Rusia şi România – Economie şi
Educaţie“ (ASE Bucureşti, noiembrie 2008), „Rusia şi România –
Cooperare investiţională“ (FINEC Sankt Petersburg, noiembrie 2010)
şi „Colaborarea ruso-română în contextul dezvoltării pieţelor
energetice europene“ (ASE Bucureşti, ianuarie 2012).

Centrul Cultural Rus
din Academia de Studii Economice din Bucureşti

Elementul de impact, modern şi atractiv, cu un efect pozitiv
evident asupra statutului limbii ruse ca limbă străină în ASE şi a
creşterii în ultimii ani a interesului pentru studierea acesteia, dar şi a
spaţiului geopolitic şi cultural rus, l-a constituit fără îndoială
deschiderea, în decembrie 2009, a Centrului Cultural Rus din ASE,
înfiinţat în baza Acordului dintre Academia de Studii Economice din
Bucureşti, România, şi Fundaţia „Russkii Mir“ („Lumea Rusă“) din
Moscova, Federaţia Rusă, care în 2012 are în structură aproximativ 90
de filiale şi centre în întreaga lume.

Beneficiind de unul dintre cele mai frumoase şi generoase spaţii
din ASE, de aparatură audio-video de generaţie nouă, de masă de
conferinţă şi de mese de lucru individual cu calculatoare şi acces la
internet, Centrul oferă zilnic, câte 8 ore, sub îndrumarea unui metodist
– specializat în didactica limbii ruse şi în tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor, acces asistat la bogatul şi variatul fond de carte şi
materiale multimedia, donat de Fundaţia „Russkii Mir“, în scopul de
a promova şi populariza limba şi cultura rusă, de a sprijini şi intermedia
dialogul intercultural şi mai buna înţelegere a relaţiilor între culturi şi
popoare, dar şi de a ajuta efectiv Academia, în calitatea sa de structură-
gazdă, în efortul de promovare şi consolidare a studiului limbii ruse în
rîndul studenţilor săi. În acest context, începând cu anul universitar
2012–2013, oferta de activităţi ale Centrul Cultural Rus din ASE

include atât cursuri gratuite de iniţiere în studiul limbii ruse pentru
studenţii, masteranzii şi doctoranzii din Academie şi pentru personalul
didactic şi nedidactic al acesteia, cât şi suport logistic efectiv atât în
construirea programelor pentru cursurile de „Comunicare în limba rusă
pentru mediul de afaceri. Nivel A1 şi A2“, conform Paşaportului
Lingvistic European, ca parte integrantă a ofertei de cursuri
postuniversitare ale Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale.

Profesorii de limba rusă din ASE, care au contribuit la înfiinţarea
şi amenajarea Centrului, au fost prof. univ. dr. Ion Jurconi şi conf. univ.
dr. Florina Mohanu, numită, începând cu decembrie 2009, când a fost
înfiinţat Centrul, director al acestuia. În condiţiile în care în învăţă-
mântul preuniversitar din România nu se studiaza limba rusă, ajutorul
şi facilităţile oferite de Centru celor care o încep de la zero, sunt de
incontestabilă utilitate.



Cursul practic de limba turcă din cadrul Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri a
fost iniţiat ca seminar facultativ, la cererea clară a studenţilor de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale,
în anul universitar 2000-2001.

Cursul practic de limba turcă din cadrul facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale a venit şi în sprijinul
activităţii studenţilor de la celelalte facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice, în mod special celor de la
facultatea de: Management – Administraţie Publică, Marketing, Comerţ, Finanţe-Asigurări-Bănci şi Burse de Valori.

Ca răspuns la orientarea foarte clară a studenţilor ce urmează cursurile practice de limba turcă, am elaborat,
ca unic autor, manualul „Pratik Türkçe“ facilitându-le studenţilor abordarea domeniului lor de interes prin
intermediul limbii turce. Manualul suport „Pratik Türkçe“ a fost publicat la Editura A.S.E., în noiembrie 2003.

Începând cu primăvara anului 2009, în cadrul „Sesiunea Ştiinţifică Studenţească – Aprilie 2009”, la cererea
studenţilor de la cursul practic de limba turcă, s-a înlesnit, organizarea secţiunii de limba turcă „Nuanţe economice
în traducerile din limba turcă”. Consecinţă evidentă a dorinţei studenţilor ce urmează cursurile practice de limba
turcă, în primăvara anului 2010 în cadrul programului „Sesiunea Ştiinţifică Studenţească – Aprilie 2010” secţiunea
de limba turcă a primit denumirea „İktisat ve Kültür”.

Pentru a veni în întâmpinarea studenţilor de la cursul practic de limba turcă am publicat manualele de limba
turcă TÜRK UYGARLIĞI 1. PRATİK TÜRKÇE (Civilizaţie turcă 1. Curs practic de limba turcă), Editura
Prouniversitaria, 2012 şi TÜRK UYGARLIĞI 2. PRATİK TÜRKÇE (Civilizaţie turcă 2. Curs practic de limba
turcă), Editura Prouniversitaria, 2013.

SCURT ISTORIC AL PREDĂRII LIMBII TURCE
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Proiectul PROSPER (Project for Special Purpose English în
Romania) a fost iniţiat de către British Council România în 1991, cu
obiectivul general de a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba
engleză ale viitorilor angajaţi în sectoare cheie ale economiei şi vieţii
publice. Un pas major în atingerea acestui obiectiv pe termen lung a
fost perfecţionarea şi diversificarea experienţei de învaţare a limbii
engleze pentru comunicare profesională (ESP) în instituţii de
învăţământ superior în domeniile inginerie, economie, administraţie
publică, medicină. Prin activităţi profesionale diverse, proiectul a avut
impact – dovedit printr-un amplu studiu de cercetare – dincolo de
spaţiul clasei şi studiului limbii engleze.

Proiectul a reunit cadre didactice universtare din numeroase
instituţii şi le-a oferit un spaţiu în care să lucreze împreună pentru
proiecte profesionale relevante tuturor celor implicaţi în predarea
englezei pentru comunicare profesională, indiferent de instituţia din
care proveneau. Colectivul de limbă engleză din cadrul, pe atunci,
Catedrei de limbi moderne a Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, s-a aflat printre echipele fondatoare şi cele care au participat
la toate activităţile propuse de-a lungul celor 10 ani de desfăşurare a
proiectului. Echipele implicate in PROSPER şi-au dezvoltat
competenţe în alcatuirea de programe de studiu şi materiale de predare,
cercetare la clasa, formare şi pregătire profesională, management
educaţional, cercetare sociologică în domeniul evaluării de proiecte.
Lucrul în echipă pentru atingerea unor ţeluri comune a creat o cultură
şi o identitate profesională a cadrelor didactice din domeniului ESP,
bazate pe valori şi practici metodologice şi de dezvoltare împărtaşite.

Proiectul şi-a creat propriile structuri, activităţi, canale de
comunicare, roluri şi responsabilităţi. A făcut acest lucru intr-o vreme
în care instituţiile româneşti începeau efortul de a crea noi modalităţi
de lucru, mai flexibile şi deschise noutaţii. Mai presus de orice,
proiectul a creat oportunităţi de dezvoltare profesională deosebit de
valoroase şi relevante celor implicaţi şi a făcut ca nevoia de învăţare
continuă să devină ireversibilă. Membrii proiectului au avut atât
libertatea cât şi responsabilitatea de a face ca proiectul să funcţioneze
în scopurile identificate ca relevante de către comunitatea ESP.

Proiectul PROSPER – o experienţă de învăţare

Echipa PROSPER şi-a lărgit setul de competenţe de predare dar
şi modul de gândire şi abordare a activităţii de predare, cercetare şi
evaluare a caracteristicilor experienţei de predare/învaţare. Varietatea
şi amploarea competenţelor acumulate prin activitatea în cadrul
PROSPER este dificil de evaluat, dar percepţiile participanţilor
exprimate în timpul derulării proiectului şi înregistrate în documentele
de strategie de la vremea respectivă indică o diversitate considerabilă
de competenţe.

Participanţii şi-au perfecţionat competenţele profesionale în folos
personal dar şi în folosul echipei din care au făcut parte în sensul
perfecţionării abilităţilor de lucru în echipă. Acest tip de învăţare a
contribuit la dezvoltarea durabilă a proiectului după încetarea impli-
cării British Council. Echipa proiectului continuă să lucreze în pro-
priile instituţii preluând şi rafinând modalitaţile de colaborare
practicate în cadrul proiectului. În acelaşi timp s-a întărit sentimentul
identităţii de grup şi a ceea ce se poate realiza prin lucrul în echipă.

Rolul echipei Academiei de Studii Economice

Sustenabilitatea proiectului este evidentă în cazul activităţii
colectivului de limba engleză din cadrul Departamentului de Limbi
Moderne şi Comunicare în Afaceri. Schimbarea metodologiei de
predare s-a produs în termenii preocupării pentru definirea nevoilor şi
strategiilor de învaţare, pentru implicarea activă a studenţilor în
procesul de învaţare precum şi pentru interactivitate şi realism în
definirea şi desfaşurarea activităţilor de învăţare. Inovaţiile metodo-
logice au fost primite cu entuziasm şi receptivitate pentru că ele au
răspuns unei nevoi îndelung resimţite de către cadrele didactice
implicate în predarea englezei pentru comunicare profesională, dar
cărora abia prin participarea în PROSPER li s-a aflat un răspuns
coerent metodologic şi susţinut de teoriile predominante în domeniu.

După încetarea activităţii proiectului în anul 2001, cadrele
didactice din Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri au continuat activitatea profesională inovatoare începută în

DESPRE PROIECTUL PROSPER
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cadrul PROSPER. Activitatea de predare/învaţare s-a concentrat
asupra dezvoltării deprinderilor de comunicare în afaceri prin activităţi
comunicative diverse şi foarte atent planificate. Producţia bogată de
manuale pentru fiecare domeniu de studiu reprezentat în ASE este
menită să susţină activitatea de predare/învăţare şi de asemenea
procesul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Echipa
PROSPER şi-a împărtăşit experienţa cadrelor didactice nou venite prin
iniţierea şi desfaşurarea unui ciclu de programe de formare care au
contribuit major la unificarea standardelor de calitate în procesul de
predare/învaţare. În acelaşi timp, echipa PROSPER şi-a dezvoltat
propriile abilităţi de formare de profesori şi formatori.

Identitatea profesională a comunităţii ESP este în permanenţă
întărită prin diversificarea activităţilor în cadrul departamentului.
Programele de masterat în Comunicare de Afaceri şi Comunicare în
Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare în Economie sunt rezultatul
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice precum şi a încrederii
sporite în capacitatea de a inova procesul de educaţie. Desigur,
influenţele profesionale au fost multiple de-a lungul anilor, dar rolul
proiectului PROSPER a fost incontestabil major.

Managementul schimbării din perspectiva echipei PROSPER

Lecţiile învaţate de echipa PROSPER în timpul desfăşurării
proiectului s-au dovedit relevante pentru procesele de implementare a
schimbării în mediul universitar. Ele sunt adevarate pentru realitatea
prezentă şi considerăm că trebuie împartăşite colegilor interesaţi, aşa
cum s-a făcut întotdeauna în cadrul proiectului PROSPER.

Un aspect esenţial al managementului schimbării este oferirea de
oportunităţi celor implicaţi de a-şi analiza şi inţelege propriile
convingeri profesionale precum şi contextul în care îşi desfaşoara
activitatea. Este primul pas către dezvoltarea capacităţii de a schimba
acel context dacă simt nevoia să o facă. Schimbarea devine sustenabilă
atunci când participanţii conceptualizează experienţa prin filtrul
propriu şi o transferă în modul de lucru şi de comportament, în
percepţiile asupra rolului şi misiunii lor. Procesul de asimilare sau
respingere a schimbarii este în esenţă un proces de învaţare la nivel
personal, de grup şi instituţional.

Implicarea şi responsabilitatea faţă de reuşita schimbării sunt
create în mod constant printr-o cultură de implicare şi transparenţă.

Comunicarea între membrii echipei unui proiect de inovaţie trebuie
permanent facilitată în condiţiile în care strategia şi procesul de
implementare sunt complet transparente. Implicarea echipei în
stabilirea deciziilor majore privind proiectul întăreşte sentimentul de
responsabilitate şi mobilizează eforturile membrilor la nivel individual
şi de echipă.

Inovaţia şi schimbarea pot fi planificate ca o secvenţă de etape
bine definite, cuprinzând identificarea problemelor şi nevoilor,
stabilirea activităţilor, implementare şi evaluarea rezultatelor. Cu toate
că aceste etape se dovedesc în majoritatea cazurilor deosebit de utile
în definirea procesului schimbării, este simplist să presupunem că
realizarea unei schimbări de substanţă depinde de desfăşurarea corectă
a unor etape predeterminate. Variabile absolut cruciale care ţin de
valorile şi percepţiile membrilor echipei proiectului pot genera
evenimente şi rezultate neaşteptate.

Managementul schimbării poate fi privit mai puţin din perspec-
tiva unui proces linear şi mai mult ca unul dependent de context şi care
implică variabile de natură umană cum ar fi sentimente de încredere,
siguranţă sau nesiguranţă, percepţii asupra relevanţei activităţilor
propuse şi asupra propriei capacitate de a le îndeplini. Experienţa
PROSPER a arătat că managementul schimbării produce rezultate
sustenabile atunci când este orientat către oameni, răspunzând nevoilor
lor şi implicându-i in procesul de schimbare. Astfel, schimbarea devine
un proces de învaţare şi nu doar unul de înlocuire a unor practici şi
sisteme organizaţionale.

În spiritul culturii participative explicate mai sus, ultimul cuvânt
trebuie să aparţină membrilor proiectului care s-au exprimat asupra
valorii profesionale şi umane a implicării lor în proiect:

„Am învăţat mult, despre predare şi cercetare, despre
studenţi şi despre rolul lor în procesul de învăţare. Mai
presus de orice, am devenit mai încrezatoare în propriile
forţe şi în forţa grupului căruia îi aparţin. Identitatea
profesională a grupului ESP a fost creată în cadrul
PROSPER, o structură vie şi dinamică ce ne-a permis să
creştem şi să devenim o comunitate cu o viziune profesională
clară.“

(Un membru al echipei PROSPER)



Always here to meet your needs and expectations

Our mission is to provide high quality language courses and translations and to support our students and teachers to develop
both personally and professionally. As Founder and Full Member of QUEST - The Romanian Association for Quality Language
Services, PROSPER-ASE Language Centre also promotes and guarantees the provision of language teaching and other language
services of the highest possible quality standards through the establishment of a quality assurance scheme. As co-ordinator and
partner in several European language projects, PROSPER-ASE Language Centre supports:

– the development of new and modern assessment instruments and techniques,
– learning and teaching of Less Widely Used Languages (LWULT),
– multilingualism and multiculturality.

The European Language Portfolio was translated and piloted in Romania by PROSPER-ASE Language Centre with the
support of QUEST Romania.

1994 - 2006: YEARS OF EXCELLENCE IN LANGUAGE TRAINING AND TRANSLATION

12 years by now ...
Still it’s good to remember how everything started and it gives us and also to all our students, collaborators and partners

the feeling that we DID IT! Here are some steps to remember:

– In 1994, PROSPER – ASE Language Centre is set up as an NGO with the support of the British Council
Romania.

– In 1996, it becomes a Founder Member of the National Association for Quality Language Services – QUEST
Romania.

– PROSPER-ASE is a Founder Member of the European Consortium EUPHARIA – Translating the Phare
Languages.

– The centre staff were awarded The Certificate for Advanced Studies in Education by the Institute for English
Language Education, Lancaster University, Great Britain.

– It is a partner of the Ministry of Education in providing teacher training and acknowledged as an adult continuing
education institution.

– In 1999, the centre started to be involved in European Projects.

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE PROSPER – A.S.E. BUCUREŞTI



Lectoratul francez este parte integrantă a Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri din cadrul
Academiei de Studii Economice. Obiectivul său principal este promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei franceze în comunitatea
de studenţi şi profesori din Academie. Beneficiind de un spaţiu rezervat limbii franceze, el este rodul parteneriatului dintre ASE
şi Serviciul de Cooperare al Ambasadei Franţei la Bucureşti, care pune la dispoziţia Academiei un lector francez.

Activităţile Lectoratului francez sunt diverse. El asigură în primul rând promovarea parteneriatelor universitare cu Franţa,
prin intermediul „Campus France“, agenţia pentru promovarea studiilor în Franţa şi polul „Universités“ de la Institutul Francez
din România. Lectoratul francez participă de asemenea la promovarea filierelor universitare în limba franceză din cadrul ASE,
cum ar fi cele de la ciclul licenţă şi ciclul master de la Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine sau masterul de
„Comunicare în afaceri în context multicultural“, de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

Lectoratul este în acelaşi timp un centru de informare care prezintă modul de obţinere a diplomelor şi certificatelor pentru
limba franceză, ofertele de locuri de muncă pentru studenţii francofoni şi evenimentele culturale în limba franceză care se
organizează la Bucureşti.

Lectoratul găzduieşte şi organizează numeroase manifestări şi acţiuni culturale având ca temă limba franceză, destinate
studenţilor şi profesorilor, un cineclub, întâlniri literare şi expoziţii de fotografii.

Prin întâlnirile organizate între studenţi şi specialişti din domeniul economic, prin atelierele de redactare de cv-uri şi
concursurile de franceză de afaceri, Lectoratul contribuie la întărirea legăturii esenţiale care trebuie să existe între pregătirea
universitară şi practica profesională,

Nu în ultimul rând, Lectoratul francez din cadrul Academiei de Studii Economice este o mediatecă, care pune la dispoziţia
studenţilor şi profesorilor reviste economice şi aproape 5000 de cărţi, lucrări de specialitate, manuale de limba franceză şi
beletristică.

LECTORATUL FRANCEZ DE LA A.S.E. BUCUREŞTI

de Sonia MARCOUX
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Roxana Alexandrescu s-a născut la 3 decembrie 1946 şi a absolvit
Universitatea Bucureşti în anul 1966. A predat iniţial la Liceul C.A.
Rosetti, care din 1968 devenise prima şcoală experimentală de limba
engleză din Bucureşti. Din 1978 şi-a început cariera universitară în
ASE predând limbile engleză şi română iniţial la Facultatea de Comerţ
Exterior (azi REI) şi apoi la Facultatea de Cibernetică. Îşi aminteşte că
trecerea de la învăţământul secundar la cel superior a fost o provocare.
“Sigur că a fost un şoc să mă găsesc deodată într-o instituţie cu atâţia
şefi pe linie administrativă, dar şi pe linie de partid. Toţi cu priviri
suspicioase şi o mimică atât de controlată încât mă cam inhibau.” O
provocare pe care a depăşit-o, construindu-şi o carieră universitară de
aproape 30 de ani în ASE.

Roxana este o povestitoare plăcută chiar şi atunci când povesteşte
despre lucruri mai puţin luminoase. Timpul care a trecut o face să
privească cu detaşare şi înţelepciune asupra unor momente care la data
când aveau loc au fost probabil destul de dureroase. Redau în
continuare, selectiv, discuţia cu Roxana.

„Colegii, fiind numerosi, i-am cunoscut puţin câte puţin. Îi păstrez
o amintire frumoasă lector Livia Galiş, şefa colectivului de limbă
engleză – o profesoară bună şi o bună cunoscătoare de limbă. Era o
persoană lipsită de ostentaţie, o şefă de colectiv plină de tact şi de
bunăvoinţă, fără a fi părtinitoare. Tot o amintire caldă îi păstrez
doamnei Hulda Constantinescu, profesor de limba germană, care i-a
uimit pe unii colegi de la alte catedre prin cultura sa generală deosebită.
M-a impresionat şi colega Nora Tomoşoiu – excelentă cunoscătoare
de limbă engleză şi promptă în a corecta greşeli nu pentru a ieşi in
evidenţă, ci pentru a face ca lucrurile să iasă bine. I-am admirat
cunoştinţele de limbă şi promptitudinea reacţiei – făcea observaţii
întotdeauna corecte, niciodată cu un aer critic sau moralizator. Desigur,
nu asta era şi părerea celorlalţi colegi, întrucât oamenii preferă, de
regulă, să persiste în greşeală decât să se corecteze la sugestia altcuiva.
Nora a făcut un doctorat excepţional despre care nu ştiu câtă lume mai
ştie acum ceva. A făcut un doctorat despre ,,Particula verbală din limba
engleză”. Ştii că Chomsky1 a spus cândva că particula verbală în
engleză este un lucru asupra căruia nu te poţi opri, nu se poate rezolva.

Ei bine, Nora a avut curajul să se ocupe de acest subiect şi l-a rezolvat.
Din păcate momentul a fost nefericit şi nu s-a zbătut s-o publice. Ar fi
meritat, după părerea mea, era ceva de nivel internaţional. Lucrurile
sunt atât de ciudate şi depind de nişte amănunte incredibile – lucrarea
ei nu avea o bibliografie actualizată din motivele pe care le ştim foarte
bine. Dar ca valoare, era o lucrare inestimabilă.

M-am apropiat însă mai mult de Corina Cilianu, Nina Ivanciu,
Luminiţa Brăileanu, Delia Vasiliu, Rodica Stoicescu din colectivul de
franceză. Poate că în primul rând datorită vârstei. Cu ele discutam
probleme profesionale, de lingvistică şi metode de predare. Nu conta
că erau de altă specializare, că predau altă limbă, problemele de
lingvistică până la urmă se întâlnesc. Unele dintre ele îşi dădeau
doctoratul, cred că şi Nina îşi dădea doctoratul, discutam probleme
serioase, inclusiv probleme de predare ceea ce nu se putea întampla în
cadrul catedrei de limbă engleză.

De la activitatea de muncă patriotică, la care mergeam anual, am
rămas în relaţii cu Mati Mihalyi si Afrodita Iorgulescu (de la
informatică). Tot datorită lecturilor, a bunăvoinţei de a comunica şi
chiar de a explica lucruri de specialitate. Nu pot să nu-l amintesc pe
Florin Druţă de la Filosofie. Referitor la Afrodita, m-a impresionat
dorinţa de a face lucrurile bine. Odată a ajuns la un prorector în
audienţă pentru o linie de zugrăveală. Dupa ce se vopsiseră pereţii din
ASE s-a tras o linie între zona vopsită cu ulei şi rest. Ei bine, linia nu
se potrivea din punct de vedere coloristic şi ea nu a lăsat lucrurile până
nu le-a schimbat. După părerea mea este extraordinar că şi Afrodita
Iorgulescu şi Nora Tomoşoiu au vrut ca lucrurile să fie bine făcute, nu
altceva. Adică ele nu ieşeau în evidenţă şi nu câştigau nimic din chestia
asta, lucru pe care multă lume nu l-a înţeles.

Tot referitor la persoane de la alte catedre vreau să subliniez că m-
a impresionat respectul constant pe care ni l-a arătat doamna Sultănica
Sută-Sălăjan: a privit cu atenţie manifestările noastre “culturale”, în
speţă Cercul de cultură şi civilizaţie, la care se discuta orice, în afară
de problemele curente ale epocii în discuţie. Recunosc că la vârsta mea
de atunci nu aş fi fost în măsură să tratez ceea ce azi se numesc
”current affairs”, iar studenţii participanţi − din anii I şi II − nu ar fi

ROXANA-GABRIELA ALEXANDRESCU

de Mariana NICOLAE

1. Avram Noam Chomsky, lingvist, filozof şi analist politic. A predat la Massachusetts Institute of Technology şi este cunoscut, printre altele, ca teoreticianul gramaticii generative.



avut capacitatea să le digere (fiind, aşa cum sunt şi acum, lipsiţi de
pregătirea necesară). Atenţie, doamna Sută nu s-a rezumat la o prezenţă
pasivă: la sfârşitul şedinţei a pus întrebări la obiect şi a făcut observaţii
extrem de pertinente.

Respectul acesta colegial se reflecta şi în fapte, nu era doar o
chestiune declamativă. Mi-aduc aminte că doamna Sută a venit odată
la catedră pentru a ne ruga să traducem în limba română nişte formule
folosite de un economist de limbă engleză pentru a denumi patru
potenţiale sisteme economice. Formulele erau nişte secvenţe
onomatopeice, fără alt conţinut lingvistic decât, poate, sugestia care
oricum era valabilă doar pentru un vorbitor nativ. Această explicaţie
oferită de noi nu a părut s-o convingă. Dar peste două luni, a venit din
nou, şi ne-a mărturisit că acelaşi lucru i l-a spus un economist
australian ce locuia în Canada şi colabora cu economiştii din Marea
Britanie. A fost una din rarele dovezi de respect faţă de munca unor
colegi de la o altă catedră, mai ales că nu eram o catedră de specialitate.

Ceea ce azi se cheamă Departamentul de Limbi Moderne şi
Comunicare în Afaceri atunci se numea Catedra de limbi străine. În
catedră intrau toate limbile şi şef de catedră era Gabi Lupchian. Era
lector. La vremea respectivă nu existau grade didactice mai mari: nu
exista nici un profesor universitar, nici un conferenţiar. Doamna Galiş
era şefa colectivului de limbi germanice, cred că Elena Bălan era şefa
colectivului la spaniolă care conţinea două persoane. La franceză era
şef Jean Paul Cenuşă, un om extraordinar. La un moment dat i-a ţinut
locul şi lui Gabi. A fost o perioadă de calm şi pace în catedră. Chiar
dacă uneori se simţea o stare de încordare, firească pentru un colectiv
atât de eterogen ca formare şi preocupări, cu mici conflicte şi tensiuni
minore, atmosfera generală era una de echilibru şi eleganţă
profesională.

Eu am predat numai limba engleză, întâi la facultatea de Comerţ
Exterior si ulterior la Cibernetică, doar cu mici excepţii la alte facultăţi.
Atunci când normele nu ieseau integral mai primeam ore şi la
Management si mai rar la Finante. Eram fericită să n-am ore la Finanţe
şi Contabilitate: mă teroriza vocabularul. Neştiind meseria sub nici o
formă, respectiv logica ei internă, nu consideram că e corect să învăţ
vocabularul pe dinafara. Cu norma de bază am rămas constant la
Cibernetică şi, ulterior, la Comerţ Exterior, mai târziu REI. În mod
firesc se ajungea la o specializare pe domeniu.

Dacă am predate cursuri? Da, în afară de seminariile de limbă,
care aşa cum ştim foarte bine de fapt sunt cursuri practice, în primii
ani, am făcut un curs de Limbă şi civilizaţie engleză. Nu la iniţiativa
mea, ci a unui coleg de la Cibernetică, Doru Ţaganea, care ulterior a
plecat în America2. Îi plăcea să discute pe teme culturale şi era foarte
citit. Şi aşa că ne-a gasit pe noi, mai tinerele de la limbi străine. Şi aşa

a luat fiinţă cercul de cultură şi civilizaţie din ASE la care participau
şi cei de la franceză de la universitate, de la germană, veneau şi foşti
studenţi. Ne întâlneam o dată pe lună oficial pentru două ore, dar
adesea stăteam până la 4 dimineaţa. Pentru ca să înfiinţăm cercul ne-
a trebuit aprobare de la comitetul de partid. Era privit cu suspiciune şi
considerat ca ceva potenţial periculos. Cei de la “comitetul de partid”
l-au trimis pe Vasile Macoviciuc să asiste la întâlniri să vadă dacă nu
cumva spunem lucruri interzise. Vasile s-a comportat minunat, a spus
că avem un nivel politic foarte ridicat şi ne-a lăsat în pace. Cred ca s-
a distrat copios. Chiar aşa era, nu se discuta nimic politic. Este adevărat
că absolut întâmplător exact la data când a venit Vasile Macoviciuc, au
început studenţii să ne intrebe cum putem să suportăm să ni se impună
ce gândim. Şi eu mărturisesc că am izbucnit în hohote de râs şi am
spus că de gândit poţi să gândeşti tot ce vrei, nu este însă indicat să spui
tot ce gândeşti. Sigur că Vasile a fost foarte încântat de chestia asta şi
mi-a dat OK-ul.

Despre Lucia Berciu am amintiri poate mai nepopulare. Era
complet lipsită de tact, dar era egală în comportament cu toată lumea.
Îţi făcea morală din principiu pentru că aşa era modelul de şef de
atunci. Nu ştiu în ce măsură multă lume i-a păstrat o amintire
frumoasă. Eu i-am pastrat-o din două motive. Unul, m-a rugat să o trec
la o sesiune de comunicări în comunicarea mea, dându-mi numai o
listă de cuvinte. Nu m-a pisat, nu mi-a cerut socoteală de ce fac, cum
fac şi în plus s-a şi revansat. Nu s-a comportat ca un şef de catedră
care considera că are drepturi. În al doilea rând, dar mult mai
important, m-a impresionat pentru că a încercat să ridice nivelul
profesional al catedrei. N-a mai spus “fetele de la limbi străine” aşa
cum făcuse şefa de catedră anterioară. A încercat constant să facă
şedinţe în care să se discuta probleme profesionale. A fost absolut
imposibil, nu pentru că i s-ar fi pus beţe în roate. Nu. Lucrurile erau
mai voalate, mai indirecte. În timp ce, de exemplu, cineva încerca să
discute subiectul care fusese propus, două cel puţin dintre colegele
“mai vechi”, vorbeau între ele mult mai tare în aşa fel încât să se
înţeleagă că nu sunt interesate! Mi-aduc aminte că la una din şedinţe
s-a pus în discuţie tematica unei conferinţe ale cărei lucrări fuseseră
publicate cu o săptămână înainte. Era rezumatul unei conferinţe pe
probleme de logică, predare şi teoria învăţării la care participaseră
somităţi mondiale. Se întâmplase doar cu câteva luni în urma, nu avea
nimeni de unde s-o ştie. Dar exista o rezistenţă la astfel de lucruri poate
şi din jena de a pune întrebări care să lase să se vadă un anumit gol de
preocupare, sau poate nu le convenea să li se pună, de exemplu, o
întrebare la care să nu ştie să raspundă. Chiar şi eu am spus hai să
incercăm să încheiem, că vezi că nu le interesează. Dar astea sunt
lucruri vechi şi recunoscute de multă vreme.

2. Doru Tsaganea predă în prezent cursuri de matematică şi ştiinţe sociale la Metropolitan College of New York, http://www.mcny.edu/human_serv/ausfaculty.php#top



Dintre profesorii mei de la facultate care m-au influenţat într-un
fel sau altul, marturisesc că cea mai frumoasă amintire o păstrez
profesorului Leviţchi, cu care am făcut în anul I cursul de dicţionare,
aparent plicticos, dar o imensă şcoală de a lucra cu dicţionarul. Când
am intrat noi la facultate, nu ştiam limba engleză aşa cum se ştie acum
– prin urmare lucrul cu dicţionarul era foarte util. Aş spune că la fel de
util este şi acum, dar asta este o altă poveste. Profesorul Leviţchi a fost
o figură iconică pentru multe generaţii de anglişti. Acurateţea, rigoarea,
care în primul an de facultate ne-au cerut un efort considerabil pentru
a le deprinde, dar care s-au dovedit ulterior de o valoare inestimabilă,
atât pentru informarea cât şi pentru formarea noastră (adică
disciplinarea minţii şi respectul pentru o exprimare corectă) le-am
învăţat de la Leon Leviţchi. Al doilea profesor care m-a impresionat
extraordinar, a fost profesorul Ştefănescu Drăgăneşti care a reusit sa
faca din cursul de istorie a limbii un subiect extrem de interesant si de
instructiv. Era un om extrem de cult şi îmi amintesc şi acum viziunea
lui amplă, explicaţia consistentă, fără redundanţe şi aptitudinea de a
ne face agreabilă o materie aparent aridă – Istoria limbii engleze vechi
− şi oricum dificilă pentru studenţi în anul III, cu o destul de sumară
cunoaştere chiar şi a limbii engleze moderne. Am enumerat doar câţiva
din motive de spaţiu, dar nu au fost nici pe departe singurii mei
profesori buni. Profesorii noştri de la liceu ar merita cu prisosinţă să fie
menţionaţi şi ei.

Singura persoană din afara facultatii, care a fost un model pentru
mine, aş spune că modelul meu de viaţă a fost o doamnă pe care o
chema Ecaterina Cerchez3. Cred că avea 78 ani când eu aveam 14 ani.
Am continuat s-o frecventez până la aproape 100 ani cand a murit
dumneaei. Mulţi ani, timp în care eu m-am format şi în care am avut
nenumărate discuţii interesante, ea nu şi-a pierdut nici o clipă
atitudinea profesorală fără însă să mă lase să înţeleg că se comportă ca
o profesoară. A fost un om extraordinar care a făcut foarte mult pentru
ţara asta. În primul rând s-a luptat pentru dreptul de vot al femeilor,
chiar a mers până în America pe vremea aceea pentru a vedea cum se-
ntâmplă lucrurile acolo. A luptat în război, a fost în Crucea Roşie în
timpul războiului dar nu ca activitate mondenă, ci după spusele ei “noi
făceam treabă, nu ne expuneam toaletele în spital”. Iar după ce a
terminat 20 ani de activitate profesorală, împreună cu alte câteva
doamne printre care mai reţin doar pe Zoe Golescu, au înfiinţat, pe
banii lor, o scoală particulară pentru copii săraci, dar înzestrati. Au vrut
să îi ajute să progreseze mental, intelectual, educaţional, din toate

punctele de vedere fără să le ceară să plătească cursurile. Ba mai mult
decât atât, pe langă că plăteau toată regia locului, le-au facut şi o
bibliotecă în limbi străine. În sfârşit, mie mi s-a părut că este aici un
simbolism aparte – mai mult decât atât cine ar putea face ceva pentru
comunitate? Bineînţeles, a venit regimul comunist şi totul s-a sfârşit,
deşi n-ar fi trebuit. Doamna Cerchez era profesoară de franceză, pe
vremea aceea cine ştia engleza la noi? Ea ştia engleza, dar n-o studiase
formal. Să-ţi mai spun o istorioară semnificativă pentru condiţia de
intelectual de atunci. Eu i-am recomandat la un moment dat un tânăr,
un prieten de-al meu de la fizica. Tânărul ştia cateva limbi şi mai vroia
să înveţe şi franceza. S-a dus la ea pentru „meditaţii“. Nu ştiu cât au
făcut franceză, dar la un moment dat doamna Cerchez l-a invitat la o
întrunire pe care o ţinea o dată pe lună cu nişte persoane de varsta ei,
avea la vremea respectiva peste 90 de ani. Aceşti oameni se adunau
lunar şi citeau din Shakespeare ca să nu piardă limba. Mi s-a părut şi
atunci, dar şi acum, extrem de impresionant. A fost cred că persoana
care m-a marcat cel mai mult prin toate atitudinile pe care le-a avut, dar
mai ales prin comportament. A fost prima oară când cineva mă trata cu
respect, ca pe un adult. Discutam, de exemplu, despre istoria Franţei.
Asta era specialitatea ei. În plus, îmi povestea despre istoria Romaniei
ce trăise ea însăşi. Şi îmi punea câte o întrebare: Tu ce ai fi făcut în
cutare situaţie? Asta mi-a folosit enorm în viaţă pentru că nu m-am
simţit niciodată prost când mi s-a cerut opinia şi nu m-am simţit
niciodată jenată dacă am greşit. Doamna Cerchez avea abilitatea
remarcabilă de a prezenta faptele sau fenomenele în toată
complexitatea lor, fără să-ţi sugereze ce părere “trebuie” să ai. Te-
ntreba ce ai fi făcut în situaţia respectivă, fără a te corija moralizator
sau fără măcar a-ţi spune ce credea dumneai despre chestiunea
respectivă. A fost singura persoană la care am remarcat această
obiectivitate. Obiectivitate legată, cred, de capacitatea de a vedea “the
big picture”, mai precis consecinţele generale şi pe termen lung ale
unei schimbări istorice, nu pierderile personale şi nedreptăţile de care
nu a fost scutită, dar pentru care nu am auzit-o niciodată lamentându-
se. (Asta, evident, a fost o remarcă făcută de părinţii mei, cu glas tare,
în faţa mea, pentru că mărturisesc eu numai la aşa ceva nu m-aş fi
gândit pe atunci). Dar m-am gândit adesea, ulterior, că avea o atitudine
profesorală naturală, venită din interior, fără participare la cursuri de
metodologie, dar izvorâtă dintr-un respect desăvârşit pentru cei care
învaţă pentru a deveni oameni mai buni, nu neapărat pentru vreun
câştig material.

3. Ecaterina Cerchez a fost membră în Comitetul Executiv al Consiliul Naţional al Femeilor Române, constituit la Bucureşti, în 1921 (vezi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_feminismului_politic_romanesc_1815–2000). Despre vizita ei în America a publicat un articol în revista “Convorbiri literare” din 1926
[Caterina Cerchez, O vizită românilor din America, în „Convorbiri literare” nr. 54 din 1926, p.708 (apud Stan, Ctin, Românii americani în anii neutralităţii României (1914
– 1916) accesat la 18 ian. 2013, http://www.istorie.ugal.ro/anale/3/306%20STAN.pdf ]



Virginia Barghiel, conferenţiar universitar onorific, cu o activi-
tate de 44 de ani (1965–2009) în predarea limbilor engleză şi română
pe profil economic. A obţinut licenţa în 1965, în limba şi literatura
engleză, limba şi literatura română la Universitatea Bucureşti, Facul-
tatea de Limbi Germanice. Şi-a început activitatea didactică în anul
1965, prin repartiţie guvernamentală la ASE, Facultatea de Comerţ
Exterior, Catedra de limbi străine.

Redau în continuare un rezumat al frumoasei şi fascinantei
discuţii pe care am avut-o cu doamna Barghiel având regretul că nu am
putut prezenta toată bogăţia de informaţii şi speranţa că va exista un alt
volum pentru ceea ce n-a intrat în această prezentare. O las pe doamna
conferenţiar universitar onorific Virginia Barghiel să-şi prezinte pro-
filul cu propriile cuvinte.

„Mă întrebi ce cursuri de formare profesională în ţară şi
străinătate am urmat? Foarte multe, dar amintesc doar câteva dintre
ele. În vara anului 1964, înaintea anului V de studii, ca bursier al
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi al Universităţii din Oxford,
am urmat un curs intensiv de limba şi literatura engleză, la Oxford
University. Trebuie să fac o precizare pentru ca studenţii de azi să
înţeleagă ce însemna în anii din timpul dictaturii comuniste să fii
propus de către Facultate pentru o bursă, chiar şi de vară, la o
universitate dincolo de hotarele ţării, mai ales din Europa de Vest! Din
pricina conjuncturii politice, nu-ţi permiteai nici să visezi la un cât de
scurt sejur în ţara a cărei limbă o învăţai! Totuşi, prof. univ. dr. doc.
ANA CARTIANU a reuşit să mute munţii din loc pentru studenţii şi
profesorii Facultăţii de Limbi Germanice, al cărei Decan era. Excelenţa
era crezul dumneaei, ca şi al distinşilor noştri profesori şi acest crez ni
l-au insuflat şi nouă, studenţilor dumnealor.

În anul 1972 am urmat un curs intensiv de metodologia predării
limbii engleze organizat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului cu
profesori universitari invitaţi din Anglia şi SUA iar în 1976 am obţinut
Certificatul de traducător de engleză-română şi română-engleză.

În perioada 1991–1995 în cadrul proiectului PROSPER am
urmat o serie de training-uri şi cursuri postuniversitare acoperind

întreaga gamă de aspecte ale metodologiei comunicative. Întrucât am
fost implicată în conducerea proiectului PROSPER, în elaborarea
obiectivelor sale, precum şi în evaluarea pe parcurs pentru adaptarea
sa permanentă la noile nevoi şi obiective care apăreau în urma îndepli-
nirii celor propuse iniţial, am urmat cursuri şi training-uri pentru con-
ducere şi evaluare de proiecte. Toate aceste training-uri s-au desfăşurat
atât în ţară cât şi în Anglia, la Universitatile Lancaster şi Manchester,
finalizându-se cu Certificate şi Diplome de Studii Superioare Pos-
tuniversitare în ştiinţele Educaţiei, precum şi în elaborarea şi evaluarea
de Proiecte pentru modernizarea învăţământului universitar şi
postuniversitar.

Am predat la toate facultăţile ASE-ului, la toate formele,
nivelurile şi tipurile de învăţământ existente în ASE la diferite etape
(zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă; cu engleza ca limbă de predare;
universitar, postuniversitar, aprofundat, masterat...). Am predat cu
precădere la Facultatea de Comerţ Exterior (actualmente Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale), la Facultatea cu Predare în Limbi
Străine (fosta Tempus, unde am fost şi membru fondator) şi la
Facultatea de Cibernetică Economică (numită la înfiinţare: Facultatea
de Cibernetică şi Statistică Economică)

Pe lângă cursurile şi examenele ţinute în afara normei, dar
neplătite înainte de 1990, mai este un aspect care mi-a dat mereu de
gândit şi anume modul în care s-a schimbat accentul pus pe formarea
specialiştilor în economie, respectiv cum s-au redus orele de limbi
străine. Programa Facultăţii de Comerţ Exterior prevede dintotdeauna
studierea a două limbi străine. În perioada anilor 1965-1970, limba
principală era prevăzută cu şase ore pe săptămână (două ore fiind
dedicate culturii şi civilizaţiei britanice şi americane, cu accent pe
istoria literaturii) şi limba secundară cu patru ore în toţi cei patru ani
de facultate. Câtă deosebire faţă de ultimii foarte mulţi ani, în care cele
două limbi străine la un loc abia însumează trei-patru ore pe
săptămână! Şi, în plus, acum învăţământul universitar durează doar
trei ani!

Pe lângă activitatea din ASE, am funcţionat ca lector asociat,
coordonator şi/sau titular de curs, precum şi examinator, în alte

VIRGINIA BARGHIEL
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instituţii guvernamentale, în cadrul unor ministere, la Universitatea
Bucureşti, la universităţi şi centre particulare, precum şi la Bradford
University din Anglia şi la Consiliul Britanic din Bucureşti. Între
1966–1970 am ţinut cursuri intensive de limba engleză la
Universitatea Populară Bucureşti, am colaborat cu Ministerul
Comerţului Exterior (1968-1986) unde am elaborat programe şi am
predat cursuri postuniversitare de limba engleză pe profil de comerţ
exterior şi comunicare internaţională de afaceri, am fost lector asociat
la Universitatea Bucureşti (1971–1981). La Universitatea Bucureşti
am ţinut cursuri intensive de limba engleză în cadrul programului
postuniversitar pentru bursieri Fulbright, Ford etc., precum şi de
metodica predării limbii engleze pentru învăţământul nefilologic, în
cadrul programului Ministerului Învăţământului pentru titularizarea
profesorilor de limba engleză şi pentru obţinerea diferitelor grade
(preuniversitar/licee economice, universitar şi postuniversitar).

Dar, poate cea mai semnificativă colaborare a fost în perioada
anilor 1974–1979, perioadă de deschidere a porţilor României către
învăţământul şi cercetarea din Europa de Vest şi SUA perioadă în care
am predat la Universitatea Bradford din Anglia, în calitate de lector
asociat de limbă, cultură şi civilizaţie română. Activitatea s-a
desfăşurat în cadrul unui proiect de cooperare academică dintre ASE,
România şi University of Bradford, Anglia. Ca titular de curs, am
elaborat suportul de curs şi materialele audio-vizuale pentru studenţii
englezi de la Facultatea de Studii Est-Europene, care urmau să-şi
continue studiile la ASE.

Începând cu anul 1990 m-am implicat total în schimbarea la faţă
a învăţământului şi cercetării ştiinţifice din România, împreună cu
colegii de Catedră, susţinută şi încurajată de entuziasmul celor noi. M-
am implicat într-o gamă largă de colaborări pe linie de învăţământ
superior şi postuniversitar, cu universităţi particulare, cu şcoli de studii
aprofundate şi masterat care funcţionau pe lângă ASE; împreună cu
un grup de colegi, am înfiinţat Centrul de Limbă Engleză pentru
Afaceri Prosper-ASE, sub dubla egidă ASE – Consiliul Britanic.

Activitatea mea din ASE a fost susţinută şi îmbogăţită de cea din
afara ASE care mi-a lărgit viziunea asupra lumii în general, a afacerilor
internaţionale în speţă, asupra aşteptărilor pe care societatea le are de
la studenţii noştri şi de la noi, ca dascăli, profesori, formatori. Astfel,
prin legăturile permanente cu lumea de dincolo de băncile facultăţii,
mi-am regândit în permanenţă materialul didactic, modurile de predare
şi de evaluare a cunoştinţelor, m-am convins şi mai mult de valoarea
mea ca profesor faţă de studenţi şi de societate şi, de aici, de
răspunderea mea socială! Responsabilitatea socială a muncii mele de
dascăl a fost, fără vorbe mari, crezul meu ca profesor.

Ce cărţi, dicţionare şi studii semnificative am publicat în calitate
de autor şi co-autor? Depinde epocă. Dar, pot spune că am avut o bo-
gată şi susţinută activitate metodico-didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Evident, ea s-a desfăşurat cu prioritate pe coordonatele predării limbii
engleze ca limbaj specializat şi ale comunicării profesionale la nivel
universitar.

Prin urmare, activitatea metodico-didactică a presupus şi elabo-
rarea programelor analitice, a planurilor calendaristice, sau a
materialelor didactice, cum ar fi: module de curs şi cursuri, caiete de
exerciţii lexicale şi gramaticale, ghiduri de gramatică aplicată la lim-
bajul economic, ghiduri de corespondenţă de afaceri în limbile română
şi engleză, colecţii de texte de specialitate, cu explicaţii şi vocabular,
şi, nu în cele din urmă, dicţionare pe profil etc.

Am fost referent şi consultant ştiinţific pentru diferite cursuri şi
alte materiale de limba engleză atât de ordin general, cât şi pe profil
economic şi alte limbaje specializate, pentru diferite edituri.

Cercetarea ştiinţifică în domeniul literaturii engleze, pasiune de-
o viaţă, s-a concretizat într-o lungă serie de comunicări ştiinţifice,
studii şi lucrări de cercetare susţinute în cadrul a numeroase sesiuni de
comunicări ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane, mese rotunde,
conferinţe, la nivel naţional şi internaţional, majoritatea publicate în
volumele de lucrări ale manifestărilor respective.

În privinţa activităţii de predare, foarte diversificată, constând în
limba engleză pe profil economic şi pentru comunicare internaţională
(diplomatică şi de afaceri), limba română pentru studenţi străini,
precum şi pentru profesori şi alţi specialişti străini aflaţi în România în
cadrul unor programe internaţionale; sporadic, metodica predării limbii
engleze pentru învăţământul nefilologic, aş dori să menţionez doar
cursul de cultură şi civilizaţie britanică. Între anii 1965–1989, cu
anumite perioade de întrerupere dictate de cauze specifice regimului
politic din România de atunci am predat un curs de cultură şi civilizaţie
britanică şi am condus cercuri ştiinţifice studenţeşti dedicate culturii şi
civilizaţiei britanice, cu accent pe istoria literaturii, la cererea expresă
a studenţilor. Cu studenţii de la Comerţ Exterior organizam cercuri
ştiinţifice de comunicare internaţională şi comerţ exterior, cu accentul
pe negociere. Dacă am povesti azi în ce condiţii, prin ce subterfugii,
reuşeam să căpătăm aprobare de la „conducerea de partid“ pentru astfel
de cursuri şi cercuri (pentru fiecare în parte, nu pentru un an sau cel
puţin un semestru) s-ar crede că inventăm poveşti... gogonate, atât noi,
profesorii, cât şi studenţii noştri de atunci. Iar ei erau, pur şi simplu,
dornici de învăţătură, de cultură şi de dezvoltarea aptitudinilor de
comunicare profesională în limba pe care o învăţau! Nu existau vastele



mijloace electronice de comunicare globală din prezent! Făceam un
adevarat slalom printre furcile caudine ale interdicţiilor venite de
undeva de sus, foloseam şiretlicuri ingenioase, atât eu, ca profesor, cât
şi studenţii.... Acum par poveşti de adormit copiii, dar pe atunci riscam
mult. E adevărat şi faptul că tocmai riscul pe care-l înfruntam împreună
ne apropia mai mult, ne însufleţea în demersul nostru.

Ce colegi cadre didactice ţin minte? În primul rând, Catedra de
Limbi Străine a ASE-ului, sub orice denumire a funcţionat, a rămas
constant o Catedră de profesionişti. Membrii ei au contribuit cu seriozi-
tatea, dăruirea şi talentul lor de dascăli precum şi cu preocuparea lor
susţinută pentru cercetarea ştiinţifică la imaginea de înaltă ţinută
intelectuală şi profesională de care catedra s-a bucurat de-a lungul
anilor în universitate.

Ţin să aduc un omagiu doamnelor Eugenia FARCA, Virginia
CARTIANU (engleză) şi Hulda CONSTANTINESCU (germană),
profesoare model, cu o activitate ştiinţifică susţinută, care au crezut în
menirea dumnealor de dascăli. Le port deosebit respect şi pentru faptul
că în primii mei ani la catedră, ani care au fost foarte grei pentru mine,
mi-au fost aproape, m-au îndrumat şi sprijinit neprecupeţit. Mi-au
rămas model atât în activitatea mea profesională, cât şi în relaţiile
interumane.

Cu Alexander HOLLINGER am avut o relaţie de colaborare
deosebită, care a durat 43 de ani. Pentru mine a reprezentat un model
de coleg şi profesor universitar atât prin activitatea didactică, cât şi
prin preocuparea permanentă pentru studiu, cercetare şi elaborare de
materiale didactice şi lucrări ştiinţifice. Teza sa de doctorat s-a bucurat
de o apreciere deosebită în cercurile de specialitate. Pentru el, ca şi
pentru mine, schimbarea la faţă a României după decembrie 1989, a
însemnat împlinirea unui vis de o viaţă, iar proiectul PROSPER ne-a
dat aripi şi din punct de vedere profesional! Mi-e greu să vorbesc
despre prof. dr. HOLLINGER, mai ales că s-a dus dintre noi prea
devreme pentru cîte proiecte avea în lucru.

Studenţi care au devenit personalităţi?
Am avut şansa să lucrez cu studenţi dăruiţi studiului, animaţi de

dorinţa de cunoaştere, de dezvoltare profesională şi intelectuală, de
împlinire pe toate planurile. Împreună cu ei deschideam larg porţile
cunoaşterii şi ale universului pe vremea în care politica de partid şi de
stat le cam ţinea închise! Majoritatea pot spune că şi-au împlinit visul
şi, oriunde pe glob îşi desfăşoară activitatea, ne putem mândri cu ei, fac
cinste ţării. Dintre foştii studenţi ajunşi personalităţi publice aş aminti
pe:

– Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale, Prim
Ministru al României în anul 2000; a absolvit în anii ’70 Facultatea de
Comerţ Exterior;

– Ioan Mircea PAŞCU, coleg de generaţie şi de Facultate cu
Mugur ISĂRESCU, a fost Ministrul Apărării Naţionale în perioada
anilor 1993–1996, 2000–2004;

Mulţi dintre foştii mei studenţi sunt, la rândul lor, profesori în
universităţi din ţară şi de peste hotare. Mulţi mi-au devenit colegi, în
calitate de profesori la ASE; i-aş aminti pe doi dintre primii mei
studenţi, fraţii Mariana şi Costache CARACOTA, sau pe prof. dr. Dana
BLIDEANU, care a absolvit Facultatea de Comerţ Exterior şi este
membră a Catedrei de Economie Mondială. Conf. univ. dr. Georgeta
DRULĂ, absolventă strălucită a Facultăţii de Cibernetică Economică
în anul 1988, repartizată la Universitatea din Bucureşti, a adus o
contribuţie inegalabilă la ridicarea prestigiului Facultăţii de Jurnalism
şi Multimedia pe plan european şi internaţional, în special prin pro-
iectele de cercetare şi de cooperare la nivel universitar european, pe
care le-a iniţiat şi le-a dus la bun sfârşit. Coordonatoare şi Directoare
de programe postuniversitare, organizatoare de sesiuni ştiinţifice inter-
naţionale, autoare de cursuri şi cărţi de specialitate, Georgeta Drulă
este, incontestabil, un model de profesionalism şi dăruire.

Carmen NISTOR, strălucită studentă a Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale, a absolvit cu brio şi Facultatea de Arte
Plastice. Cu talentul ei artistic şi cu pasiunea pentru studiu, s-a implicat
în toate acţiunile naţionale şi internaţionale ale Catedrei noastre,
desfăşurate în cadrul proiectului PROSPER.

Surorile Adriana şi Ioana Antal (Relaţii Economice Internaţionale
şi, respectiv, Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori) au funcţii de
răspundere la Comisia Europeană de la Bruxelles.

Mă mândresc şi cu distinşii mei colegi de la diferite catedre din
ASE şi de la alte Universităţi din ţară şi de peste hotare, care mi-au
fost studenţi şi cursanţi la Cursurile Postuniversitare pentru burse Irex
şi Fulbright şi la PROSPER-ASE Language Centre. Ca să numesc doar
câţiva: prof. univ. dr. Viorel Lefter, prof. univ. dr. Ion Stancu, prof.
univ. dr. Saşa Ursachi, prof. univ. dr. Margareta Costea, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea, Universitatea Spiru Haret, sau prof. univ. dr. Ana-
Maria Preda, Universitatea Româno-Americană; sau prof. univ. dr.
Paul Dragoş Aligică şi Olga Nicoară, George Mason University,
Arlington, SUA, şi mulţi alţii.

Cum am colaborat cu alţi colegi din ASE? În general bine. A
existat dintotdeauna o colaborare fructuoasă între diferitele catedre
mai ales pentru elaborare de carte, curs, lucrare ştiinţifică, de



specialitate, dicţionar sau glosar. Cea mai obişnuită formă de colaborare a
fost referatul ştiinţific, referenţii fiind specialiştii de la alte catedre. La rândul
meu, am fost referent ştiinţific la dicţionare, glosare, cursuri şi alte tipuri de
lucrări elaborate de specialiştii de la alte catedre. De altfel, toate cursurile,
dicţionarele şi materialele de limba engleză pe profil economic la care am
lucrat poartă girul Catedrelor de specialitate, pe lângă referatul propriei
Catedre.

Dar o amintire deosebită o păstrez colaborării cu Rectorul ASE, prof.
univ. dr. Gheorghe DOLGU cel care a deschis porţile ASE pentru cola-
borarea cu universităţi din Europa şi SUA. Dumnealui a crezut în valoarea
colaborărilor, a schimburilor între universităţi pe linie de învăţământ şi
cercetare. Datorită acestui crez a lansat ASE pe plan internaţional ca
instituţie de învăţământ de înaltă ţinută universitara şi de largă deschidere
internaţională. În anii 1976–1977, în cadrul acestei politici de promovare a
ASE pe plan internaţional şi datorită atitudinii de deschidere internaţională
dusă de prof. Stephen Holt, rectorul Universităţii Bradford, din Marea
Britanie, s-a realizat un proiect de colaborare între cele două universităţi
prin schimburi de profesori şi studenţi pe linie de învăţământ şi cercetare.
În cadrul acestui proiect, am predat limba română studenţilor britanici. Am
avut două serii de studenţi care au studiat la ASE. Prof. univ. dr. Nora
Tomoşoiu şi cu mine am fost profesoarele lor de limba română, iar eu am
fost şi translatorul pentru celelalte cursuri. Proiectul comun ASE –
Universitatea Bradford s-a desfăşurat doar între anii 1976–1977, din pricina
politicii negative, de respingere a colaborărilor externe, dusă de Ministerul
Învăţământului din acea perioadă.

Singură sau în echipă, am fost în permanenţă solicitată de rectoratul şi
decanatele ASE să particip la proiectele de colaborare internaţională pentru
promovarea învăţământului economic postuniversitar, a perfecţionării
continue şi a cercetării ştiinţifice. Participarea noastră se desfăşura sub
formă de interpretariat, traduceri, documentare şi redactare de materiale
aferente proiectului respectiv. Această activitate presupunea un efort în plus
faţă de norma didactică, inexistent în fişa postului, aşadar muncă neplătită.
Aveam, însă, satisfacţia muncii bine făcute, a aportului nostru profesional la
derularea cu succes a acestor evenimente internaţionale de prestigiu pentru
ASE. Aş menţiona aici proiectul de colaborare dintre ASE şi Fundaţia Iosif
Constantin Drăgan care s-a derulat în anii ’80. Pe parcursul unui deceniu,
Fundaţia Europeană Drăgan, în colaborare cu City University Business
School din Londra a sponsorizat cursuri postuniversitare de Management şi
Marketing Internaţional la care erau invitaţi profesori universitari din Anglia
şi SUA. Am lucrat în echipă alături de colegii mei prof. dr. Dan ŞAFRAN
(în prezent Director al Institutului Cultural Roman din Stockholm) şi prof.
dr. Adriana CHIRIACESCU.

Banner pe clădirea Consiliului Britanic din Bucureşti, anunţând prima
Conferinţă Internaţională Engleză pentru Scopuri Specifice, 1993,

realizat de Carmen Nistor



Un alt proiect la care am colaborat cu Rectoratul ASE a fost
proiectul de cooperare dintre ASE şi Universitatea Rutgers, SUA.
Proiectul a oferit cursuri de relaţii internaţionale, management şi
marketing internaţional. Am mai colaborat în calitate de interpret la
proiectele de cooperare internaţională ale ASE-ului prin examinarea
candidaţilor la bursele acordate în cadrul acestora, precum Fulbright,
Irex, Tempus, Erasmus etc.

În anul 2003, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea
Academiei de Studii Economice, mi s-a acordat titlul onorific de
Conferenţiar, în semn de recunoaştere a activităţii desfăşurată la
Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare de Afaceri.

Despre colaborarea cu parteneri externi am vorbit pe tot parcursul
interviului, întrucât se întrepătrunde cu aproape toate activităţile mele
pe linie de Catedră şi ASE. Protocolul şi traducerea simultană şi
consecutivă, care făceau parte din sarcinile neremunerate, dar obli-
gatorii pentru unii dintre noi înainte de 1990, au însemnat, inevitabil,
colaborarea cu partenerii externi ai ASE-ului. Din punct de vedere
profesional, erau foarte binevenite şi pentru mine toate seminariile,
cursurile, programele internaţionale comune ale ASE cu universităţi,
profesori, cercetători străini, deoarece astfel eram la curent cu reali-
taţile economice şi politice, cu cercetarea şi ştiinţa apuseană în
domeniu. În acest sens, dar şi pentru lărgirea orizontului meu de
cunoaştere a fenomenului cultural şi mai ales literar britanic, au fost
emblematice colaborarea mea cu prof. univ. Dr. Stephen Holt şi
convorbirile cu scriitoarea Iris Murdoch, nume de prestigiu în uni-
versul cultural britanic, intelectual însufleţit de un acut simţ al
răspunderii morale şi sociale. Laureată a Premiului Booker 1978,
propusă pentru Premiul Nobel pentru literatură, Iris Murdoch, cea mai
mare romancieră britanică din a doua jumătate a secolului trecut, mi-a
fost interzisă la doctorat, pe motive politice, deşi singura ei politică
era legată de misiunea creatorului de artă de a descoperi adevărul
existenţei prin integrarea responsabilă în societate, iubirea fiind
expresia sublimă a comuniunii cu semenii.

Este momentul să vorbesc despre proiectul cel mai drag inimii
mele, PROSPER, proiect comun româno-britanic pentru moder-
nizarea învăţământului universitar şi postuniversitar de limba engleză
ca limbaj specializat. PROSPER a fost iniţiat în anul 1991, în
colaborare cu British Council. M-am implicat din tot sufletul şi cu tot
profesionalismul în proiectul PROSPER care însemna împlinirea
visului meu de o viaţă. Proiectul a fost şi o ocazie pentru promovarea
noilor colegi de la Departamentul de Limbi Germanice şi Comunicare

în Afaceri. În cadrul lui am elaborat cursuri universitare şi alte
materiale pentru limba engleză ca limbaj specializat, precum:
Learning for Life, English for Business and Administration (EBA).
Au fost primele cursuri de limba străină ca limbaj specializat con-
cepute pe baza metodologiei comunicative, într-o fostă ţară socialistă.

La iniţiativa noastră, faţă de obiectivele iniţiale, proiectul
PROSPER s-a îmbogăţit cu noi obiective, precum: a) înfiinţarea
centrelor de resurse şi cercetare la fiecare catedră participantă la
proiect; b) organizarea de conferinţe naţionale, regionale, internaţi-
onale; c) înfiinţarea centrelor de limba engleză cu predare comuni-
cativă şi d) sesiuni ştiinţifice şi workshop-uri la nivel naţional şi
internaţional.

Aceasta a fost o realizare de mare anvergură, cu impact neaşteptat
în cadrul proiectului PROSPER. Nu pot să nu mă mândresc cu faptul
că primul dintre ele, folosit ca model de celelalte din ţară şi de peste
hotare, este chiar PROSPER-ASE Language Centre, care a luat naş-
tere la iniţiativa mea şi a Laurei Mureşan şi a funcţionat un timp sub
dubla egidă ASE – British Council.

Probabil că lucrarea Innovation in Teaching English for
Specific Purposes in Romania. A Study of Impact1 a fost unul din
primele studii de impact făcute unui proiect educaţional de limbă la
nivel mondial şi atestă valoarea sa ca proiect inovator în învăţământul
superior de limbă engleză ca limbaj specializat în România. Lucrarea
se bucură de apreciere internaţională şi rămâne model de studiu de
impact al unui proiect de modernizare pe linie de învăţământ nu doar
în domeniul limbii engleze, ci şi în alte domenii. De exemplu, în
Brazilia, a fost folosit de către Ministerul Învăţământului ca model
pentru studiul de impact al proiectului de modernizare a învăţă-
mântului general, pe plan naţional.

Recunoaşterea implicării mele în proiectul PROSPER este pusă
în evidenţă de scrisoarea din iunie 1994 semnată de Anna Lynch,
manager al proiectului PROSPER British Council vizibilă în facsimil.

Alături de colega mea de Catedră, prof. univ. dr. Laura Mureşan,
sunt membru fondator al Centrului de limba engleză pentru afaceri
PROSPER-ASE, înfiinţat în anul 1994 în cadrul Proiectului
PROSPER prin efortul comun al ASE, Catedra de limbi germanice şi
al Consiliului Britanic. Până la retragerea mea din activitatea didactică
am colaborat cu Centrul de limbă engleză pentru afaceri
PROSPER-ASE, în calitate de Vice-Preşedinte, lector de limba
engleză şi comunicare profesională, lector de limba română pentru
profesionişti şi diplomaţi străini, coordonator de curs pentru examenele
TOEFL, BEC, GMAT, IELTS, etc.

1 The British Council, Cavallioti Publishing House, Bucureşti, 1999



Am fost membră în multe asociaţii profesionale regionale, naţionale
şi internaţionale. Dintre ele menţionez: BESIG (Business English Special
Interest Group) reprezintă Grupul pentru Engleza de Afaceri, din cadrul
IATEFL (Asociaţia Internaţională a Profesorilor de Engleză ca Limbă
Străină) unde am fost coordonatoarea pentru România. Înfiinţarea în 1994
a BESIG – România a fost o realizare importantă a Catedrei noastre,
lansarea noastră pe plan internaţional prin afilierea la BESIG – IATEFL prin
care am intrat în circuitul internaţional al învăţământului superior în care se
studiază limba engleză ca limbaj specializat. În BESIG Newsletter 1994
s-a publicat interviul cu Adrian Pilbeam referitor la importanţa înfiinţarii
BESIG – România nu numai pentru noi, ci şi pentru Europa Centrală. În
primul comitet de conducere, alături de mine au fost Mariana NICOLAE,
Maria ENACHE şi Valentina ROBU. Activitatea la BESIG-România a fost
intensă, efervescentă. Am organizat întâlniri şi mese rotunde cu profesorii
şi autorii manualelor în domeniul limbii engleze ca limbaj specializat, am
organizat training şi seminar Tehnici de Negociere cu Prof. Adrian Pilbeam,
am iniţiat şi organizat prima conferinţă internaţională şi sesiune ştiinţifică
a BESIG- România.

Sunt, de asemenea, membru al unor asociaţii profesionale la înfiinţarea
cărora în România am contribuit, precum: ESU Romania (English-
Speaking Union Romania), înfiinţată în 1997; EAQUALS (European
Association for Quality Language Services) care a înfiinţat în România în
anul 1995 asociaţia QUEST; IATEFL care a înfiinţat în România începând
cu anul 1993 asociaţiile regionale de profesori de limbă engleză prima fiind
BETA (Bucharest English Teachers Association) şi ultima RATE (Romanian
English Teachers Association).

Vizită de lucru la Centrul PROSPER-ASE în 1996. De la stânga la dreapta:
V. Barghiel, Roy Cross, Director învăţământ British Council, Claus Henning,
Director British Council, România, Laura Mureşan, Director PROSPER-ASE

Language Centre, şi Sir J. H… , Director British Council, UK.

Seminarul Tehnici de negociere, organizat la Catedra de Limbi Germanice în
1995. De la stânga la dreapta: V. Barghiel, Adriana Chiriacescu (şefă de

catedră), Adrian Pilbeam, LTS Training and Consulting, Bath, UK, Lilioara
Popa, Laura Mureşan.

Prima Conferinţă Regională BESIG-România, 1996.
Virginia BARGHIEL, prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ (atunci prodecan REI),

prof. univ. dr. Paul BRAN (atunci rector ASE).



O lecţie de viaţă pe care v-o pot oferi? Credeţi în voi şi veţi
mişca munţii din loc!

Pasiunea pentru studiu şi cercetare mi-a adus reuşita la examenul
de înscriere la doctorat în anul 1978, în condiţiile în care existau doar
doi conducători ştiinţifici în România, ceea ce însemna un număr infim
de locuri la doctorat. Aşteptai ani buni să-ţi vină rândul! Dar, deşi
studiam şi lucram cu pasiune, când am ajuns la etapa finală, mi-a fost
respinsă categoric tema tezei de doctorat deoarece Iris Murdoch era
persona non grata în România acelor vremi. Îndrumătoarea mea, Ana
Cartianu, m-a încurajat şi, în cele din urmă, am găsit împreună o
soluţie. Dar nu mai rămânea decât o mică urmă de Iris Murdoch în
cercetare! M-am revoltat, apoi m-am demoralizat; cu timpul nu am
mai găsit în mine tăria să continui cu doctoratul! Iar de promovare nici
nu se punea problema atunci la Catedra de Limbi Străine din ASE!

După 1990, am ales să-mi concentrez energia înspre moder-
nizarea învăţământului de limba engleză ca limbaj specializat prin
Proiectul PROSPER. Mi-am dorit să contribui la managementul
schimbării în catedra mea, pentru ca aceasta să devină o catedră
integrată în cercetarea ştiinţifică internaţională, participantă la proiecte
mixte cu alte catedre ale ASE şi ale altor universităţi din ţară şi din
străinătate. O catedră de efervescenţă intelectuală, de înaltă ţinută
academică; o catedră în care cei tineri se simt încurajaţi să se dezvolte
profesional prin sistemul doctoratului, ceea ce înainte era aproape de
neconceput.

Privind înapoi, dragă colegă, trebuie să recunosc că s-a mai
estompat regretul că am renunţat să lupt pentru doctorat! Adevărul este
că n-aş fi avut puterea să-mi revin, dacă n-ar fi fost studenţii mei!
Oricâtă întristare, supărare sau durere m-ar fi copleşit la un moment
dat, îmi ajungeau zece minute în mijlocul studenţilor, ca norii să se
risipească şi să răsară soarele în suflet! Studenţii mă solicitau total, iar
eu mă implicam total. Aşadar, studenţii mei – inspiraţia mea!

Am învăţat multe lecţii de viaţă datorită studenţilor, dar cum să le
rezum în câteva cuvinte? Poate cea mai importantă este să puneţi suflet
în ceea ce faceţi şi astfel veţi trăi din plin şi cu folos şi… chiar veţi
mişca munţii din loc.

Scrisoare de recomandare semnată de Anna Lynch,
PROSPER Project Manager, British Council, iunie, 1994.



Date biografice

• Prof. univ. dr. BĂLAN ELENA sunt licenţiată a Facultăţii de
limbi romanice, clasice şi orientale, din cadrul Universităţii
Bucureşti.

• Doctoratul l-am obţinut la Universitatea din Toulouse, Franţa
în 1970.

• Cursuri de perfecţionare profesională (2 ani) în domeniul ling-
visticii aplicate la Centrul de cercetări lingvistice hispanice şi
luso-braziliene din Toulouse.

• La absolvirea cursurilor Facultăţii de Litere din Toulouse am
obţinut Diploma universitară de studii literare (DUEL),
specializarea portugheză/franceză.

• În cadrul aceleiaşi universităţi, am fost integrată în echipa de
cercetări lingvistice, condusă de prof. dr. docent Paul Merimée,
descendent direct al marelui scriitor francez Prosper Merimée.
Fiind specialist în literatura spaniolă, Paul Merimée a fost
conducătorul tezei mele de doctorat cu tema „Dorul în poezia
spaniolă, portugheză şi română“, teză susţinută la 10 noiembrie
1970, ziua în care a murit generalul Charles de Gaulle, preşe-
dintele de atunci al Franţei.

Date profesionale

La absolvirea Facultăţii de Limbi romanice, clasice şi orientale,
specializarea spaniolă/română, am primit repartiţie guvernamentală în
învăţământul superior, mai precis la catedra de limbi străine din ASE,
ca asistent stagiar. În acea perioadă, limba spaniolă se studia numai la
Facultatea de Comerţ Exterior (care ulterior s-a numit Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale), unde am predat limbă, cultură şi
civilizaţie hispanică studenţilor români şi limbă, cultură şi civilizaţie
română studenţilor străini din anii de studii trei şi patru, veniţi în
România de pe toate continentele ca bursieri ai statului român.

Am fost cadru didactic în ASE timp de 35 de ani, între anii 1966–
2001, obţinând prin concurs toate gradele didactice universitare:
asistent (1970), lector titular (1973), conferenţiar titular (1978) şi

profesor universitar (1991). Între anii 1985–1990 am fost şefa catedrei
de limbi străine din ASE. După 1992, timp de două decenii, am lucrat
la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de limbi şi literaturi străine, în
calitate de profesor, îndeplinind rând pe rând şi funcţiile de şef de
catedră, prodecan, decan, prorector. În perioada menţionată, am predat
discipline strâns legate de domeniul filologic: fonetică, morfologie,
istoria literaturii, cultură şi civilizaţie hispanică. Totodată, am fost
iniţiatoarea şi coordonatoarea masteratului „Studii de literatură, limbă
şi civilizaţie hispanice şi hispanoamericane”, un program de studii
generos, deosebit de interesant, care s-a bucurat de aprecierea
studenţilor masteranzi.

Activitatea mea didactică la Facultatea de limbi şi literaturi străine
din Universitatea Spiru Haret mi-a prilejuit satisfacţii profesionale
depline, atât în calitate de cadru didactic la catedră, cât şi ca manager
şi autor al mai multor cursuri universitare destinate studenţilor.

Date bibliografice

În cei peste 45 de ani dăruiţi învăţământului universitar, am desfă-
şurat şi o bogată activitate de cercetare şi elaborare a numeroase
lucrări, studii şi cursuri universitare. Din toată lista de lucrări publicate,
menţionez doar pe cele mai semnificative:

• „Dorul în poezia spaniolă, portugheză şi română”, studiu de
literatură comparată (281 pg.), având la origine tema tezei mele
de doctorat, susţinută la Toulouse Franţa, lucrare (publicată în
1971 la Editura Minerva), care s-a bucurat de aprecierea unor
critici literari de prestigiu, precum: Al. Piru, Edgar Papu, Mircea
Zaciu, Al. Cepraga şi alţii ale căror opinii au fost consemnate în
reviste cu profil cultural de prestigiu.

• „La solitude nostalgique dans la poésie roumaine, espagnole et
portugaise“, Editura Minerva 1977, considerată o „lucrare de
referinţă în literatura comparată“ de către unii critici străini,
opinii exprimate în diversele articole publicate în Franţa, Spania
şi Portugalia (1978–1979).

• „Manual de limbă spaniolă“ pentru Facultatea de Comerţ
Exterior, Editura ASE, 1972.

ELENA BĂLAN

de Monica CONDRUZ-BĂCESCU



• „Limba spaniolă“ (curs practic de limbă, cultură şi civilizaţie) în
colaborare cu prof. C. Duhăneanu, publicat la Editura Ştiinţifică
(1975) şi ediţia II în 1982 (607pg).

• „Dicţionar poliglot economic, de comerţ exterior şi turism“
(lucrare colectivă, contribuţie la versiunea în spaniolă), apărut la
Editura Sport-turism, Bucureşti, 1982, 2 volume, 3080pg.

• Diverse dicţionare şi antologii de texte, publicate la Editura
ASE, pentru uzul studenţilor economişti şi comunicări ştiinţifice
pe diferite teme legate de predarea limbilor străine în
învăţământul superior economic.

Traduceri

• „Primele amintiri“, roman aparţinând scriitoarei spaniole con-
temporane Ana Maria Matute, membră a Academiei spaniole,
deţinătoare a peste 10 premii literare, inclusiv Premiul Naţional
de Literatură şi Premiul Cervantes (2010), cel mai prestigios
premiu ce se acordă în Spania. Traducerea şi prefaţa la volum au
apărut la Editura pentru literatură universală în 1968.

• „Requiem pentru noi toţi“, roman de succes aparţinând scri-
itorului spaniol José Maria Sanjuan, Editura Univers, 1974.

• În antologia „Povestiri din America Centrală”, publicată de
Editura Eminescu, 1980, am tradus povestiri de Rubén Dario şi
Miguel Angel Asturias şi ulterior alte nuvele din limba română
în spaniolă.

• „Memoriile marchizului de Bradomin-Sonate”, operă emble-
matică a modernismului spaniol de început de secol XX, apar-
ţinând marelui scriitor José Maria del Valle-Inclan. Traducerea
şi prefaţa au apărut la Editura Univers în 1987.

Menţionez că majoritatea lucrărilor publicate apar cu numele de
autor Elena Bălan Osiac (Bălan după numele soţului, Ion Dodu Bălan,
profesor universitar şi critic literar). La luarea acestei decizii au
contribuit mai mulţi factori: diploma de absolvire a facultăţii, obţinută
înainte de căsătorie şi repartiţia guvernamentală în învăţământul
superior care erau pe numele Elena Osiac; primul contract semnat cu
editura pentru literatură universală era tot cu acelaşi nume; pe diploma
de doctor eliberată de Ministerul Învăţământului din Franţa sunt men-
ţionate ambele nume (Bălan şi Osiac). Dar factorul decisiv l-a consti-
tuit teama ca posibilii adversari ai soţului meu să nu mă implice şi pe
mine în disputele lor literare, destul de frecvente în lumea scriitorilor.

Despre Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri

La sosirea mea în ASE (1966), Catedra de limbi străine se
compunea din trei colective mari: limbi romanice, limbi germanice şi

limbi slave, conduse de către un şef. Aşa zisul „manager” al depar-
tamentului era un controversat personaj de tristă amintire, care avea
plăcerea să programeze şedinţele de catedră sâmbăta la orele 14 şi
monologa timp de 2-3 ore, cu pauze lungi între frazele goale de con-
ţinut, reluate de mai multe ori, recomandându-ne insistent „să luăm
notiţe” şi „de luni încolo” să trecem la treabă.

Atmosfera era apăsătoare, pe măsură ce trecea timpul, iar con-
flictele interpersonale între „veteranii” catedrei deveneau insupor-
tabile. Conducerea instituţiei a împărţit catedra în trei şi apele s-au mai
calmat. Aşa au apărut manuale mai interesante, structurate pe profilul
facultăţilor. După 1970, au venit mai multe cadre didactice tinere,
absolvenţi ai Universităţii Bucureşti, bine pregătiţi, dornici să se
afirme, să participe la elaborarea cursurilor de limbi străine conform
exigenţelor vremii. Apoi, cele trei colective s-au reunit într-o singură
catedră de limbi moderne, limba română (care se preda studenţilor
străini) fiind inclusă în acest departament de peste 75 de cadre didac-
tice, care predau engleza, franceza, rusa la majoritatea facultăţilor şi
aceleaşi limbi, inclusiv germana, spaniola şi italiana la facultatea de
comerţ exterior (relaţii economice internaţionale).

La toate facultăţile din ASE erau prevăzute două ore de limbi
străine pe săptămână, în primii doi ani de studii (o singură limbă
străină), iar la facultatea de REI se studiau două limbi străine, câte şase
sau patru ore pe săptămână. Au luat fiinţă cabinetele fonice, iar
metodele şi mijloacele de predare s-au modernizat şi diversificat. Se
făcea multă carte, studenţii erau excepţionali, foarte motivaţi să înveţe
limbi străine, cu o mare disponibilitate şi putere de muncă, cu o
prezenţă la cursuri de aproape 100%. În colectivele de limbi romanice,
germanice şi slave au activat cadre didactice de excepţie, adevărate
nuclee de cercetători talentaţi, cu o solidă pregătire lingvistică, dornici
să modernizeze manualele de limbi străine, să participe activ la sesiuni
şi simpozioane ştiinţifice în catedră şi la alte universităţi din ţară şi din
străinătate. Majoritatea celor tineri s-au înscris la doctorat şi au realizat
lucrări de foarte bună calitate în domeniul didacticii limbilor străine.

Între anii 1985-1990, am fost şefa acestei catedre şi, în această
calitate, m-am străduit, în limita exigenţelor din acea epocă, să creez
o atmosferă propice desfăşurării activităţilor didactice, elaborării şi
publicării manualelor necesare fiecărei specializări: relaţii economice,
turism, finanţe etc.

Îmi amintesc cu plăcere de acea perioadă de eferverscenţă
creatoare în care mulţi colegi s-au afirmat în plan ştiinţific, publicând
lucrări de referinţă, de o mare utilitate practică. Toată admiraţia pentru
colegele noastre Corina Cilianu, Carmen Stoean, Laura Mureşan,
Rodica Stoicescu, Izolda Vârstă, Ion Jurconi şi mulţi alţii care au avut
o serioasă contribuţie la perfecţionarea predării limbilor străine în



învăţământul economic. Lucrările lor, publicate la editura ASE sau la
alte edituri şi reviste de specialitate s-au bucurat de o largă apreciere
printre specialiştii din ţară şi din străinătate.

A existat în catedra de limbi străine şi o largă majoritate care, deşi
nu s-au afirmat în mod deosebit în domeniul cercetării ştiinţifice, au
dovedit prin activitatea lor că sunt profesori de vocaţie, dăruiţi me-
seriei, conştienţi de misiunea lor. Menţionez doar câţiva dintre cei ce
au transmis studenţilor cunoştinţe solide de limbi străine, noţiuni de
cultură şi civilizaţie, trezindu-le, totodată, gustul pentru marea lite-
ratură universală şi spirit critic în perceperea şi evaluarea operelor de
artă: Nora Tomoşoiu-Scurtulescu (engleză), Eugenia Farca (engleză),
Hulda Constantinescu (germană), Gabriela Dămăceanu (engleză),
Izolda Vârstă (rusă), Luminiţa Brăileanu (franceză), Fulvia Turcu
(engleză), Ioan Petre Cenuşă (franceză), Doina Burada (franceză),
Lolita Tăutu (spaniolă) şi mulţi alţi profesori de care absolvenţii noştri
îşi amintesc cu respect şi cuvinte de laudă şi recunoştiinţă. Despre cei
care „au stricat” atmosfera de muncă, irosind timpul lor şi al celorlalţi
cu tot felul de reclamaţii şi acte de indisciplină nu merită să vorbim.
Nici măcar să le menţionăm numele.

Strădania cadrelor didactice se regăseşte în produsul muncii
noastre, absolvenţii ASE, care pe lângă specializarea lor de economişti,
au dovedit că sunt şi buni cunoscători de limbi străine. Instituţia se
poate mândri cu absolvenţi ai facultăţii de REI care au devenit mari
personalităţi în lumea finanţelor, oameni de afaceri puternici, miniştri,
diplomaţi, economişti, profesori universitari, cercetători ştiinţifici de
marcă. Aş menţiona doar câţiva absolvenţi ai facultăţii de REI:
I. Pogonaru, Daniel Dăianu, Mişu Negriţoiu, Varujan Vozganian,
Dumitru Miron, Alin Burcea, Liviu Voinea şi lista rămâne deschisă,
atât pentru generaţiile mature, cât şi pentru cei mai tineri. Merită a fi
menţionaţi şi absolvenţii noştri „autoexpatriaţi” care s-au afirmat
profesional cu brio prin toate colţurile lumii civilizate, făcând cinste
învăţământului economic superior din România.

Din cei 35 de ani de muncă în ASE, 19 ani am fost membră a
consiliului profesoral al facultăţii de comerţ exterior/relaţii economice
internaţionale, perioadă de timp în care s-au succedat mai mulţi decani
pe care i-am văzut la cârma destinelor facultăţii (Constantin Florescu,
Alexandru Albu, Petre Baietoniu, Alexandru Puiu, Ioan Popa), fiecare
cu stilul său propriu de comunicare şi de abordare a problemelor
curente ale învăţământului, unii foarte exigenţi, chiar şi când nu era
cazul, alţii mai relaxaţi dar ambiţioşi, vrând să-şi lase amprenta asupra
programelor de învăţământ, în general bătăioşi, competenţi şi „pole-
mici”. Fiecare separat şi toţi decanii împreună au contribuit substanţial

la păstrarea prestigiului facultăţii de relaţii, a statutului său de instituţie
de elită.

În paralel, timp de câţiva ani, am fost preşedinta comisiei de
femei pe facultate, calitate în care organizam, împreună cu prof. dr.
Lucia Giosan şi Doina Burada, tot felul de întâlniri cu personalităţi ale
lumii medicale sau culturale, şi, mai ales, serbarea pomului de iarnă şi
a zilei copiilor pentru micuţii salariaţilor, micuţi care acum sunt mari
doctori sau doctoranzi, cadre didactice de prestigiu, oameni de afaceri,
făcând cinste părinţilor lor şi facultăţilor absolvite ca de exemplu:
Eugen Turcu, Neluţu Lupchian, Şerban Lascu-Cilianu, Ovidiu Puiu,
Horia Stoicescu, Măriuca Duda-Bondrea, Andra Florea.

Despre Academia de Studii Economice

O experienţă interesantă, trăită timp de aproape un sfert de secol,
a fost participarea mea ca membră a Senatului Academiei. În perioada
1969–1991, s-au succedat la conducerea ASE mai mulţi rectori,
prorectori şi decani, reprezentând profilul fiecărei specializări
(economişti, finanţişti, ciberneticieni, matematicieni), personalităţi cu
modalităţi diferite de abordare a problemelor iscate de schimbările ce
surveneau în organizarea şi desfăşurarea învăţământului economic din
România.

Între anii 1969–1971, am participat la şedinţele de Senat conduse
de prof. dr. M. A. Lupu, Rector al Institutului de Ştiinţe V. I. Lenin,
cum se numea instituţia pe atunci. Eu, care nu împlinisem 30 de ani,
l-am perceput ca pe o figură sobră, severă, având o atitudine austeră,
chiar tăioasă, o mână forte în desfăşurarea ordinei de zi a şedinţelor,
care nu lăsa prea mult loc de dialog şi de exprimare liberă a opiniilor
celorlalţi membri ai Senatului.

Între această conducere şi noua echipă care a urmat după 1971 a
existat o mare diferenţă în formă, în conţinut şi mai ales în
comunicarea instituţională şi interpersonală. Candidatul la postul de
rector, prof. dr. Gheorghe Dolgu, s-a prezentat în 1971 la şedinţa
plenară de alegere a noului Senat, în splendida Aula Magna a
Academiei, detaşat, sigur de sine, relaxat, expunându-şi, pe un ton
echilibrat, proiectul de management al instituţiei. Prin acest proiect
propunea o deschidere autentică spre valorile ştiinţelor economice
mondiale, o conturare mai exactă a profilului şi specializărilor din
facultăţi, modernizarea planurilor de învăţământ, bazate pe teoriile
economice mondiale exprimate în presa de specialitate şi, nu în ultimul
rând, pregătirea mai temeinică a studenţilor, sub aspect teoretic şi
practic, inclusiv în domeniul limbilor străine.

În şedinţele de Senat desfăşurate între anii 1971–1990 am asistat
la adevărate dezbateri, uneori furtunoase, pe teme economice, pe



conţinutul planurilor de învăţământ, la care personalităţi de marcă ale
„breslei” (precum: prof. dr. N. N. Constantinescu, prof. dr. Petre
Burloiu, prof. dr. C. Arsene, prof. dr. Mircea Bulgaru, prof. dr.
Alexandru Puiu) îşi susţineau opiniile cu argumente atunci când
prezentau modele economice şi de management aplicate în alte
universităţi ale lumii dezvoltate.

Am perceput acele „luări de cuvânt” (desfăşurate uneori pe un
ton aprins, prezentând idei aparent contradictorii) ca pe nişte intervenţii
de substanţă, complementare, utile demersului ştiinţific şi progresului
învăţământului economic din România.

Aruncând o privire retrospectivă asupra Academiei de Studii
Economice, din interior între anii 1966–2001, cât am predat limba
spaniolă (la facultatea de REI) şi, din afară (2000–2012), apreciez că
această instituţie a avut o evoluţie ascendentă de îmbunătăţire a
conţinutului planurilor de învăţământ, în consonanţă cu exigenţele
contemporane, graţie tuturor, dar mai ales, factorilor de răspundere:
şefi de departamente, decani, rectori.

Despre colaborarea cu parteneri externi

Viaţa mi-a oferit prilejul de a trăi în medii unversitare diverse,
unde am cunoscut modalităţi de conduită profesională şi civică diferită
de cea din ASE, programe interesante de organizare şi desfăşurare a
învăţământului superior.

La Universitatea din Toulouse, cursurile universitare erau des-
chise, odată înmatriculat ca student puteai să asişti şi chiar să participi
activ la orice activitate didactică din oricare facultate. Studentă şi
doctorandă fiind, am urmat cursurile „Institutului normal francez”,
instituţie naţională care pregătea prin cursuri practice aprofundate,
profesori de franceză pentru orice continent sau ţară, în afară de Franţa,
unde pentru cetăţenii francezi existau facultăţi, examene, filtre de
selectare a celor ce urmau să lucreze în învăţământul naţional. Aici am
cunoscut cursanţi din toată lumea, fiecare cu ticurile sale lingvistice şi
civice, dar mai presus de toate, m-au impresionat metodele de predare
moderne, interactive, cu mijloace audiovizuale, evaluarea prin teste
succesive (ceea ce la noi nu exista pe atunci) şi atitudinea amabilă,
relaxată a profesorilor care nu-i constrângeau pe cursanţi să înveţe
forţat, folosind admonestări sau măsuri coercitive.

Tot la Toulouse am asistat la cursurile de cultură şi civilizaţie ale
unui profesor francez eminent, autor de studii pe teme culturale, un
„împătimit” al creaţiilor artistice din domeniul arhitecturii şi artelor
plastice. M-am alăturat grupului de studenţi care îi urmau cursurile şi
am participat la câteva excursii de studii prin sudul Franţei şi nordul
Spaniei, ceea ce mi-a fost de un real folos atunci când am predat
cursuri de cultură şi civilizaţie.

Cu privire la interacţiunea cu factorii de decizie din afara ASE, aş
menţiona colaborarea mea la stabilirea curiculei de limba şi literatura
spaniolă pentru învăţământul preunivesitar, participarea ca membru în
comisiile de susţinere a unor teze doctorale, alături de alte personalităţi
ale culturii noastre din capitală şi din alte centre universitare (prof. dr.
Alexandru Balaci, prof. dr. Paul Miclău etc).

Dintre miniştrii care s-au succedat la conducerea Ministerului
Învăţământului, am cunoscut-o mai bine pe Suzana Gâdea, pe care am
însoţit-o timp de zece zile în Mexic, eu în calitate de membru al dele-
gaţiei şi cunoscătoare a limbii spaniole. Despre persoanele publice
oricine poate emite opinii, aprecieri sau critici. Eu am apreciat-o pentru
stilul ei de comunicare, cooperantă, deschisă dialogului, umană şi
pentru dorinţa ei de a cunoaşte monumente ale vechilor culturi aztecă
şi maiaşă, chiar dacă acestea se aflau la distanţe imense de capitala
mexicană. În contactul cu autorităţile mexicane a ştiut să reprezinte
bine ţara, intervenţiile ei fiind apreciate şi luate în consideraţie la
elaborarea documentelor bilaterale, semnate cu acel prilej.

În perioada în care am lucrat în ASE, am avut prilejul să cunosc,
pe lângă colegii mei de catedră, numeroase alte cadre didactice care au
predat diverse discipline cu profil economic sau alte materii menite să
contribuie la formarea profilului profesional al studenţilor economişti.
Pe cei mai mulţi i-am cunoscut cu prilejul organizării examenelor de
admitere în ASE, a susţinerii lucrărilor de licenţă, a şedinţelor de Senat
şi de Consiliu profesoral, a adunărilor generale a oamenilor muncii din
facultate şi ASE: o pleiadă de oameni minunaţi, comunicativi, în
general politicoşi, educaţi, dornici să abordeze cu noi filologii teme
de interes cultural. Am apreciat întotdeauna felul lor de a ni se adresa,
de a saluta zâmbind, ridicându-şi pălăria sau căciula pentru a-şi
manifesta respectul şi bucuria de a ne revedea. Cei mai mulţi, oameni
instruiţi, cultivaţi, docţi în meseria lor, deschişi cunoaşterii şi lărgirii
orizontului lor cultural. Mi-e greu să-i menţionez pe toţi, bărbaţi sau
femei, vârstnici sau tineri, dar le port un sincer respect şi o profundă
admiraţie, atât domnilor cât mai ales doamnelor profesoare care, în
limita posibilităţilor materiale de pe atunci, se străduiau să aibe o
înfăţişare agreabilă, să se prezinte în faţa studenţilor impecabil, atât
profesional cât şi ca ţinută vestimentară şi civică. Dar conform pro-
verbului românesc „pădure fără uscături nu există”, la fel şi în
prestigioasa noastră instituţie. Prin ea s-au perindat destule personaje
„exotice”, care prin atitudinea lor reprobabilă au perturbat bunul mers
al învăţământului, lăsând în urma lor o umbră de tristă amintire. Ca să
nu ajungă eroi de basm sau modele de antimodele, nu merită să fie nici
măcar menţionaţi în treacăt.



O lecţie de viaţă

Lecţia pe care am primit-o de la viaţă se întinde pe tot parcursul
existenţei mele. Cea mai constantă luptă a fost cu mine însămi, întrucât
dorinţa de autoperfecţionare nu m-a părăsit niciodată. Modelele
întâlnite în timp şi în spaţiu m-au ajutat să mă formez profesional şi să-
mi adaptez modul de comunicare cu oameni de toate felurile (sinceri
sau prefăcuţi), să fiu nepărtinitoare în contactul social cu prietenii sau
adversarii, cu subalternii sau superiorii ierarhici, cu micile sau marile
personalităţi.

De aceea, m-am străduit să-mi însuşesc noţiunile de educaţie
civică încă din familie şi şcoală, de unde am reţinut diferenţa între bine
şi rău, devenind conştientă că pentru a izbuti în viaţă e necesar să lupţi
nu atât cu cei din jur, cât mai ales cu tine însăţi. Privind înapoi la anii
trăiţi, să nu ai motive să regreţi şi să urmăreşti mereu propria
perfecţionare (căci perfecţiunea este greu de atins) printr-un proces
continuu de autocunoaştere şi autocenzură.

Astfel, trecând de-a lungul vieţii prin medii sociale diferite şi
cunoscând persoane obişnuite sau chiar mari personalităţi, unele în
mod nemijlocit, altele doar din paginile de literatură, eu mi-am propus,
şi cel mai adesea am izbutit, să învăţ de la fiecare câte ceva bun, să
adopt o comunicare umană caldă, relaxată, să mă detaşez de antipatii,
de ranchiună sau să mă feresc de răzbunări, să-mi cultiv simţul
răspunderii faţă de familie şi societate, să am satisfacţia lucrului bine
făcut şi să mă bucur de tot ce las bun în urma mea.



Am ajuns la ASE în mai 1968 după ce mama, mi se pare, a
descoperit în ziar un anunţ: două posturi de asistent la catedra de limbi
străine erau scoase la concurs. Împinsă de la spate de familie, mi-am
depus actele fără mare tragere de inimă: mi se părea improbabil să
ajung în lumea universitară cu dosarul meu. Ne-am prezentat 7
candidaţi şi fericitele câştigătoare am fost eu şi viitoarea mea nelipsită
(cu bune şi cu rele) tovarăşă într-ale bancurilor-amintirilor melanco-
lice-confecţionării de manuale (de uz intern) Michaela (Miki) Gulea.

Nu pot să spun că am călcat cu dreptul: mediul era dacă nu ostil
în orice caz neprietenos. Catedra de Limbi Străine era dosită undeva
în clădirea veche într-o sală lungă şi îngustă, fără prea multă lumină,
un coridor mai degrabă, unde noii mei colegi făceau fugare apariţii în
pauze aruncându-mi, uneori, priviri inexpresive. Nu ţin minte să-mi fi
spus cineva un cuvânt de bun venit. Mai târziu, în secţia noastră ”de
la franceză” ştiu că nu uitam niciodată să le facem o minimă ceremonie
de primire (prezentare) noilor veniţi. E drept că eram o apariţie
oarecum bizară: ajunsesem acolo în urma unui concurs, lucru fără
precedent în analele micului colectiv ”de la limbi” (nu ştiu cum se
petreceau lucrurile la alte catedre, dar dată fiind epoca aş băga mâna
în foc că sacrosanctul ”dosar” ţinea loc de concurs). Acesta fusese cerut
cu insistenţă de şeful catedrei, Matei Cristescu, care voia să scape în
felul acesta de o candidată nedorită paraşutată direct din înaltele sfere
ale Ministerului. Matei Cristescu era un intelectual format în buna
tradiţie interbelică dar perfect imposibil ca om: bănuitor, răzbunător,
batjocoritor de multe ori cu oameni inferiori lui – ceea ce nu era numai
jignitor dar şi complet inabil. Era înconjurat de o solidă antipatie care
dăuna atmosferei şi aşa prea puţin salubre a catedrei. Altfel, un foarte
bun profesor, apreciat de studenţi care nu aveau de ce intra în jocurile
acestea meschine. Aducea în atmosfera aceea îmbâcsită – de con-
strângeri ideologice (trebuie să fi văzut pe ce manuale lucram! colegii
noştri chinezi nu ar fi avut de ce să ne invidieze), de dezinteres şi
uneori de o modestă competenţă – un exemplu de ce ar fi trebuit să fie
instituţia universitară. Prin contrast, mi-am adus aminte de dl Leseanu.
N-am înţeles niciodată ce căuta omul acela într-o instituţie de
învăţământ superior. Nu ştiu ce i-ar fi putut învăţa pe studenţi, nici nu

părea defel preocupat de asemenea mărunte chestiuni, nu l-am văzut
decât complotând prin colţuri distrugerea şefului catedrei cu care avea
relaţii de o insuportabilă, pentru noi, incivilitate. Corpolent, aş spune
mătăhălos, revendica un trecut de socialist trăit în Franţa între cele
două războaie unde se împrietenise cu François Perroux care în anii ’70
părea să fie unul din economiştii de vază ai Franţei (cum informaţiile
noastre despre această infamă ţară capitalistă erau foarte limitate, n-aş
putea spune dacă era adevărat sau nu).Vizita –cvasi-oficială – a lui
Perroux la Bucureşti a fost singurul moment de glorie al dlui Leseanu.

Şi totuşi! Cu tot mobilierul vetust (clădirea nouă nu exista pe
vremea aceea) care dădea sălilor un aer de iremediabilă tristeţe (am
fost întotdeauna sensibilă la ”decor”), cu toate restricţiile de conţinut
pe care trebuia să ni le impunem, de la primul seminar m-am simţit
acasă. Studenţii erau minunaţi, deschişi, dornici să participe, să se
exprime, să-şi îmbunătăţească performanţele. Când îmi aduc aminte
de primele grupe (ca de obicei în astfel de cazuri, când îţi rememorezi
anii tineri, ţin minte şi unde erau aşezaţi în clasă), când pe unii dintre
ei îi văd acum la televizor (majoritatea în postùri onorabile, din
fericire), când mă sună la telefon din Suceava, Bruxelles sau Porto sau
mai ştiu eu de unde sunt bucuroasă şi ştiu aproape precis că n-am trăit
chiar degeaba. Şi mă gândesc că în acei primi ani nu le-am dat cât ar
fi meritat. În afara practicii pedagogice făcute la facultate (unde intuiţia
avea rolul major şi nu o îndrumare competentă dar nici Universitatea
Bucureşti nu mai era în anii ’50 ce fusese!), experienţa mea se rezuma
la 3 ani în care predasem ”franceza afacerilor” la cursurile organizate
de Ministerul Comerţului Exterior. Nu era mult dar era ceva. Cursanţii
de la minister, oameni cu o solidă experienţă, m-au învăţat multe
lucruri privitoare la tehnici de comerţ exterior, lucruri care aveau să-
mi fie extrem de folositoare la facultatea de Comerţ Exterior, când
lucram cu studenţii din anii mari şi – truc cunoscut de profesori –
reuşeam să le câştig încederea distilându-le discret cunoştinţele mele
de INCOTERMS sau de acreditiv documentar! Cum altfel decât prin
interes aş putea explica o documentare de vreo 2 săptămâni pe care
am făcut-o pe dosare prăfuite de la Banca de Comerţ Exterior
referitoare la un caz în care un partener libian refuzase să plătească un
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transport de uree chimică pretextând o redactare greşită a denumirii
mărfii, incident care îi obligase pe români să apeleze la intermediera
unor bănci mari din New York, Florenţa etc. Am reprodus cazul –
prelucrat, desigur – în capitolul de plăţi al manualului de Comerţ
Exterior dar speţa s-a dovedit atât de stufoasă şi complicată încât
studenţii (şi mai ales colegii mei) o ocoleau cu grijă! Am avut mare
noroc cu facultatea asta: m-a interesat de la început şi nu mi-a fost greu
să prind atâta cât îmi trebuia ca să fac să meargă bine seminarele.
M-am întrebat întotdeauna cu groază ce-ar fi fost dacă m-aş fi trezit la
contabilitate! Sau la medicină! Sau la Instalaţii… Într-un singur an, în
urma unui denunţ prietenesc am fost ”surghiunită” de la Comerţ
Exterior la nu mai ştiu ce facultate dar şi atunci, în vară, după sesiune,
una din camerele casei a semănat o vreme cu o florărie – pesemne că
mă descurcasem onorabil şi cu copiii ăia.

Cel mai greu mi-a fost cu manualele. Ce mizerie, ce texte stupide,
ce încorsetare, ce tristeţe! Să predai minunata limbă franceză, logică,
spumoasă, vioaie, plină de resurse pe texte care vorbeau în cel mai
lemnos mod despre construcţia socialismului când nu reproduceau de-
a dreptul (fără să schimbe o virgulă) cuvântările genialului – un tur de
forţă la care noi nu prea aveam întotdeauna chef să ne înhămăm. Şi
atunci băteam la maşină (xeroxul nu se inventase, nu pentru noi, în tot
cazul, iar calculatorul ….), cu indigo, sute (nu exagerez) de pagini de
proză franceză (ceva între reportaj şi analize economice, comentarii
ale ”vieţii de toate zilele” – foarte utile, umbla vorba că absolvenţii
noştri ştiu să-şi explice teoriile lui Keynes dar sunt incapabili să ceară
un pahar cu apă într-o limbă străină). După 1990 am primit un torent
de manuale din cele mai diverse care ne-au introdus cu adevărat în
pedagogia modernă a predării limbilor străine de care fusesem ţinuţi
departe (aşa cum se întâmplase în ultimii 15 ani cu documentaţia din
străinătate ), de tratate teoretice, de lucrări de literatură etc Un adevărar
dezmăţ de informaţie! Studenţii noştri au început să capete burse în
Franţa şi Belgia, unii dintre ei s-au întors ca să ocupe funcţii importante
la societăţi franceze implantate în România (Codruţa angajată la Rhône
Poulenc, alţii, ca fermecătoarea Adina Mărgărit, după o experienţă dură
de încă o facultate absolvită în Franţa timp în care s-a întreţinut
funcţionând ca ”fille au pair”, au ales să rămână să lucreze acolo). Ni
s-au deschis alte perspective – materiale video şi audio – extrem de
importante pentru achiziţia limbilor străine şi, cel mai important pentru
mine – crearea unui modul de traducere. În cursul unei ”Universităţi
de toamnă” la Univ. Rennes 2 l-am cunoscut pe profesorul Daniel
Gouadec. Un drôle d’oiseau, cum spun francezii. Profesor de engleză
la această universitate, a hotărât într-o bună zi că îşi pierde timpul de
pomană acolo, a lăsat masă-casă-familie şi a plecat pentru 2 ani în

Canada, pe banii lui, ca să aprofundeze toate implicaţiile
bilingvismului deoarece La Belle Province era renumită pentru acest
gen de studii. S-a întors şi a creat o şcoală serioasă de traducători – în
cadrul Universităţii – cu studenţi care, cuceriţi de profesor, îşi
petreceau toată ziua în laboratoare, cărora el, Gouadec, le furniza
contracte (plătite, dar banii îi încasa pare-mi-se Universitatea care îi
investea apoi în beneficiul studenţilor) reale de traduceri (îmi amintesc
de un contract gigantic semnat cu Aerospaţiala din Toulouse la care se
lucra ani de zile în şir). Am fost şi eu cucerită de experienţa la care
asistam (nu de Gouadec, personaj ursuz, puţin comunicativ şi care te
lăsa să te descurci cum poţi de te întrebai de ce te-a mai adus acolo cu
bursă pe banii contribuabilului francez) şi mi-am spus că studenţii
noştri din ASE au cele 2 competenţe cerute de meseria de traducător
specializat: competenţa lingvistică, pe care le-o furnizam noi,
profesorii „de la limbi”, şi pe cea tehnică, oferită de cursurile lor de
viitori economişti. La Rennes se mai dezbătea încă dilema dacă un
traducător specializat trebuie să aibă o calificare în materia care făcea
obiectul traducerii. Noi nu aveam nicio dilemă: ”ai noştri” erau numai
buni pentru traducerile din vastul domeniu al economiei. Gouadec
părea (cu el nu ştiai niciodată) mulţumit de perspectiva unei viitoare
posibile ”şcoli” inspirate de el. Unde mă dezaproba era traducerea din
română într-o limbă străină. El nu concepea limba străină decât ca
”limbă-sursă” în nici un caz ca ”limbă-ţintă”. Într-un fel avea dreptate,
dar i-am explicat că în momentul acela în România exista o mare
cerere de traducere din română într-o limbă străină. În ţară, am avut
sprijinul necondinţionat al Catedrei de franceză şi al consilierului
cultural al Ambasadei Franceze la Bucureşti, Rodolphe Catalan. Fiu al
unui revoluţionar spaniol refugiat în Franţa la sfârşitul războiului civil,
Rodolphe îşi păstra pentru el reflecţiile pe care i le inspirau izbucnirile
revoluţionare şi anticomuniste ale românilor dar era un manager
extrem de eficient şi sub o aparenţă mai degrabă posacă, îţi dădea
dovezi de reală prietenie când cu gândul nu gândeai. Ne-a făcut cadou
(catedrei, bineînţeles) 4 ordinatoare (gândiţi-vă că eram în anul 1993!)
pentru modulul nou înfiinţat şi ne-a ajutat de câte ori a fost nevoie.
Modulul s-a bucurat de adeziunea studenţilor (tinerii sunt întotdeauna
dornici de experienţe inedite), recrutarea se făcea pe bază de test scris
şi cei 10 studenţi admişi urmau diferite cursuri – informatică,
terminologie, traducere, retroversiune – timp de 3 ani. Unii abandonau
pe parcurs, alţii rămâneau până la sfârşit deşi nu era foarte clar la ce
avea să folosească ce învăţaseră. Modulul a avut un mare ghinion:
conducerea ASE-ului a refuzat sistematic (poate întemeiat, nu ştiu, nu
mă pricep la argumente juridic-administrative şi, spre ruşinea mea, am
abandonat repede această luptă cu birocraţia) transformarea lui în



personalitate juridică ceea ce ne-ar fi permis să participăm cu mari
şanse la licitaţii (era epoca traducerii unui abundent material: acquis-
ul comunitar care se făcea de multe ori după obiceiul pământului, adică
”după ureche” de către persoane mai mult sau mai puţin avizate în
materie judiciară, vamală, contabilă, de transporturi etc etc) aşa cum
au făcut-o cei de la Universitatea din Cluj. Posibilitatea de a obţine
contracte remunerate ar fi fost, pentru studenţi, un imens stimulent –
şi material (nu era o ruşine, nu? să câştigi, ca student, un ban din munca
ta, începând de prin 2000 asta a devenit regula) şi moral (nu era o
muncă ”degeaba”, era ceva real, util, valorizant). Ca să fiu sinceră, mă
mir că în condiţiile astea modulul a mai avut ”clienţi”.

Am colaborat la multe manuale şi antologii – de uz intern – dar
mărturisesc că nu am dovedit nicio aplecare pentru studiile teoretice.
Mi se părea că existau alţii, mult mai îndreptăţiţi ca mine să o facă.
Îmi repugnau însăilările – şi acelea copiate de ici de colo – care nu
aduceau nimic nou şi pe care mulţi ţineau cu disperare să le publice ca
să-şi îmbogăţească CV-ul. În afara unui opuscul Pronume/Le pronom
(Ed. Meridiane) şi a 2-3 studii despre unele aspecte ale traducerii nu
am produs nimic demn de luat în seamă. Am tradus, în schimb, mult
şi cu plăcere: revista Cahiers roumains de litterature – înfiinţată în
1975 de Adrian Marino şi preluată de prof. Mircea Martin cu titlul
actual Euresis, destinată exclusiv schimbului cu bibliotecile străine (o
colaborare care a început în 1976 şi durează şi astăzi), toate scenariile
filmelor făcute după 1990 de Lucian Pintilie, de la Balanţa la Tertium
non datur, 2 scenarii ale filmelor semnate de Cristi Puiu dintre care
Moartea domnului Lăzărescu (am fost tare bucuroasă când o fostă
studentă m-a sunat de la Paris să-mi spună că mi-a zărit numele pe
generic), am tradus din franceză numai pentru edituri care contează
(Univers, Art, Paralela 45, Trei, Polirom, Editura ICR).

La capătul a aproape 40 de ani petrecuţi în ASE, bilanţul meu este
mai degrabă pozitiv: dacă nu am fost privită niciodată ca ”una de-a
casei” (eram ”de la limbi”, nu-i aşa?) nu am fost nici respinsă, a fost
o adevărată minune că am fost acceptată – cu dosarul pe care îl aveam
şi fără să am ”calitatea” de membru de partid. În afară de două perso-
naje (rectorii Lupu si Aneta Spornic) de care îmi aduc aminte cu oroare
– de o răutate ieşită din comun, absurzi în pretenţii, terorişti cu
program şi din convingere – toţi ceilalţi colegi au fost decenţi, unii
chiar binevoitori, politicoşi. Într-un moment extrem de dificil pentru
mine provocat de un denunţ cu caracter politic (ca şi cum n-aveam şi
aşa destule probleme pe partea aceasta), decanul facultăţii de Comerţ,
Alexandru Puiu şi rectorul Gheorghe Dolgu m-au ajutat extrem de
eficient şi, nota bene!, fără să le-o cer. Aflaseră prin ce treceam şi au
intervenit hotărât la ”forurile competente” explicând şi pentru ce mă

susţin. Un adevărat act de curaj pentru vremurile acelea pentru care le
sunt adânc recunoscătoare. Atitudinea indulgent-binevoitoare a
colegilor din ASE nu era puţin lucru: fără să ne-o spună, în general,
majoritatea ne considerau pe cei de la limbi un fel de apendice mai
mult sau mai puţin folositor (mă tem că în unele cazuri chiar aveau
dreptate şi apoi, ASE-ul era citadela lor, a economiştilor). Mi-aduc
aminte că Anica Moţiu, de la catedra de Comerţ Exterior care mi-a fost
realmente dragă şi de la care am învăţat o mulţime de lucruri utile în
materie de tehnici de comerţ m-a întrebat odată de-a dreptul: ”Şi ce
faceţi voi acolo, la limbi, număraţi vocale şi consoane?” Un punct de
vedere foarte utilitarist – Anica voia să ştie cu ce ne pierdem noi
vremea.

Şi apoi au fost studenţii – când intram în clasă uitam de toate
contrarietăţile, iritările, neajunsurile. Trebuia sa fiu acolo doar pentru
ei. Şi, în cele mai multe cazuri, ei îmi răspundeau ”prezent”.

În general, nu cred că trebuie sa fac mare caz din trecerea mea
prin acest loc. Am făcut şi eu ce am putut, cum am putut, cu
convingerea nezdruncinată că am o datorie de împlinit – faţă de copiii
care veneau (aveau, n-aveau chef) la întâlnirea cu mine şi faţă de statul
(de fapt faţă de plătitorul de impozite) care mă plătea – mult-puţin, e
o discuţie care nu-şi are rostul aici.

Despre Doina Burada

Doiniţa – apelativul pe care i-l dădea majoritatea colegilor şi
prietenilor cu toate că silueta ei statuară se preta mai puţin la el, Doina-
Doiniţa, deci, era bună, de o bunătate fără fisură, atât de bună încât şi
acum, după atâţia ani de la trecerea ei la cele veşnice, este primul lucru
care îţi vine în gând când o evoci. O bunătate neverosimilă pentru
lumea de azi, care se exprima într-o discreţie plină de tact care era
departe de a fi nepăsare, în lipsa oricărei urme de invidie, în
generozitatea cu care împărtăţea cu ceilalţi bucuriile, chiar şi cele
mărunte, bancurile, soluţiile salvatoare, ştirile îmbucurătoare, cărţile
bune atât de greu de procurat pe atunci, filmele video (Ah! ”Doctor
Jivago” văzut la ea în 1980, într-o noapte în care ninsoarea
transformase Bucureştiul în stepă rusească viscolită!) reţetele de
bucătărie. Râdea cu poftă, molipsitor şi nimeni nu a auzit-o adresându-
se acră sau agasată unui coleg care nu-şi făcea treaba în perioada când
a acceptat să fie şefă de catedră – mai mult, cred eu, ca să rezolve o
situaţie care ameninţa să devină explozivă.

Singura dreptate care i s-a făcut Doinei, după o viaţă prea scurtă
şi fără nicio comună măsură cu lumina pe care a revărsat-o în jurul ei,
este duioşia nedezminţită cu care, toţi, ne gândim la ea.



Am avut norocul să întâlnim şi un înger în viaţa noastră. Doiniţa Burada era de o rară generozitate şi bună
ca pâinea caldă. Semăna cu o valchirie blondă şi, când apărea, parcă se făcea lumină. În prezenţa ei orice gând rău
sau meschin dispărea.

Un singur lucru nu putea ea tolera, şi anume, obraznicia. Oamenii obraznici îi deveneau pe loc antipatici.
De o modestie rară, Doina era o persoană inteligentă şi profundă. Puţină lume ştia cât de bine cunoştea ea, pe lângă
franceză, limba germană. Alegerea făcuta pentru tema tezei de doctorat – la care mai lucra încă în timpul bolii care
i-a adus sfârşitul – nu era întâmplătoare. Avea o adevărată pasiune pentru filozofia lui Pascal, cel care ne spunea
cât de fragilă este fiinţa umană, dar şi cât de nobilă prin darul gândirii.

Dupa Revoluţie am organizat împreună o modestă acţiune filantropică numită “Ciocolata de Crăciun”.
Fiecare membru al catedrei, dar şi alţi colegi din facultate, dona o ciocolată mare, iar noi mergeam cu nişte coşuri
mari să le împărţim copiilor unei şcoli dintr-un cartier sărac de la marginea Bucureştiului. E greu de imaginat, dar
unii nu văzuseră ciocolată în viaţa lor. În decursul anilor, niciodată vreun alt membru al catedrei nu m-a însoţit în
această acţiune, în afară de fidela mea Doina. Pentru ea, a face binele era o necesitate organică.

Avea plăcerea de a-i răsfăţa pe cei din jur şi primea la ea acasă ca o regină. Prea curând chemată la Domnul,
ne-a lăsat o amintire încă minunat de vie.

DOINA BURADA

de Delia VASILIU



Am absolvit liceul Gheorghe Şincai din Bucureşti în 1960. Între
anii 1960–1965, am urmat cursurile facultǎţii de Limbi romanice,
clasice şi orientale, secţiile limbǎ şi literaturǎ francezǎ, limbǎ şi
literaturǎ românǎ (ambele principale). Lucrarea de stat, sub conducerea
profesorului N. Condeescu, a avut ca subiect limbajul de specialitate
în Enciclopedia lui Diderot.

Vasile Glonţ, profesorul meu de limba francezǎ din liceu, o
personalitate în domeniu, autor de manuale şi dicţionare, a fost cel care
mi-a marcat cariera alǎturi de profesorul Ion Vicol, de la liceul Mihai
Viteazul unde am fǎcut practica pedagogicǎ în anul IV. Acesta m-a
încurajat sǎ urmez cariera didacticǎ spunându-mi cǎ am stofǎ de
profesor.

În 1965, pe 30 noiembrie, dupǎ efectuarea stagiului militar, m-am
reîntors, ca profesor de data aceasta, la liceul Gheorghe Şincai, fiind
cel mai tânǎr cadru didactic din şcoalǎ. Îmi amintesc şi acum
momentul în care am intrat în cancelarie. De fapt, era prima datǎ când
intram acolo. Toţi profesorii erau la ore. Am fǎcut turul mesei şi m-am
aşezat pe un scaun. Secretarul, pe care-l cunoşteam, mi-a atras atenţia
cǎ fiecare profesor are propriul lui scaun iar eu, ca nou venit, nu aveam
încǎ unul. Atunci, m-am aşezat pe calorifer.

În 1972, am dat concurs pentru a ocupa postul de asistent la
Catedra de Limbi romanice din ASE. Nu m-a anunţat nimeni dacǎ am
luat sau nu concursul, aşa cǎ la 1 octombrie am dat un telefon. Vocea
de la celǎlalt capǎt al firului, destul de intrigatǎ, m-a anunţat cǎ nu m-
am prezentat la post. M-am conformat şi m-am grǎbitsǎ deschid uşa
Catedrei de limbi romanice, situatǎ la acea vreme la etajul 4, clădirea
Eminescu. Am fost plăcut impresionat sǎvǎd la masǎ un grup de tineri
şi tinere veniţi la ASE cu un an înainte: Viorel Ştefǎneanu, Nina
Ivanciu, Rodica Stoicescu, Elena Pavel, Manuela Popescu. Am avut
surpriza plǎcutǎsǎ o vǎd şi pe doamna Lelia Bǎluş, venitǎ în acelaşi
an, prin transfer, de la Universitate. Pentru o clipǎ, n-am mai ştiut dacǎ
sunt la ASE sau la Facultatea de limbi strǎine.

Am fost întâmpinat, cu zâmbetul pe buze, de Sabina Drǎgoi
Osman, şefa de Catedrǎ, care mi-a urat bun venit. În acelaşi an, 1972,
o parte din garda veche a profesorilor de limba francezǎ a ieşit la

pensie: doamna Eva Ivanier, fosta şefǎ de Catedrǎ, domnii Matei
Cristescu şi Leseanu.

Îi ştiam pe o parte dintre colegi înainte sǎ vin la ASE. Pe Ileana
Crǎciunescu, de exemplu, am cunoscut-o pe când era profesoarǎ la
liceul Aurel Vlaicu, la cercurile metodice. Fǎrǎ sǎ ştiu cǎ vom deveni
colegi la ASE, ne-am împrietenit împrumutându-ne cǎrţi poliţiste în
francezǎ sau italianǎ. O prietenie care a durat pânǎ la sfârşitul vieţii
ei, în 1987. Am rǎmas însǎ în legǎturǎ cu fiica ei, Irina Crǎciunescu,
profesoarǎ şi ea de francezǎ şi italianǎ. Între anii 1992–1999, am fost
coleg şi cu Irina la Catedra de limbi romanice din ASE.

Pe Luminiţa Brǎileanu am cunoscut-o prin intermediul unei
prietene comune, chiar „în exerciţiul meseriei”, dacǎ pot spune aşa.
Curios sǎ vǎd cum se desfǎşoarǎ un seminar de limba francezǎ la ASE,
am asistat, cu douǎ luni înainte de concurs, la un seminar al ei. Am
fost impresionat de calitatea predǎrii dar şi de relaţiile apropiate dintre
ea şi studenţi.

În primul an de învǎţǎmânt la ASE, am avut ore la facultǎţile de
Contabilitate, Finanţe şi Economie agrarǎ. Ca sǎ fiu sincer, trebuie sǎ
spun cǎ studenţii nu prea manifestau un interes deosebit faţă de limba
strǎinǎ, iar nivelul lor de cunoştinţe în limba francezǎ era mult inferior
faţǎ de cel al elevilor de la prestigiosul liceu Gheorghe Şincai, de unde
veneam. Când am intrat în clasǎ, am fost de-a dreptul impresionat.
Prezenţa sutǎ la sutǎ. Am început sǎ le vorbesc în francezǎ, aşa cum
fǎceam la liceu. Linişte de mormânt. Nici o reacţie. Ce se întâmplǎ, i-
am întrebat eu, destul de îngrijorat. Vorbiţi foarte frumos şi sunǎ foarte
bine, mi-au rǎspuns ei, dar nu înţelegem nimic.

Lucrurile s-au schimbat când am început sǎ am ore la Facultatea
de Comerţ Exterior, devenitǎdupǎ 1990 facultatea de Relaţii Econo-
mice Internaţionale şi la Facultatea de Comerţ, secţia Turism. Nivelul
de cunoştinţe al studenţilor în limba francezǎ era foarte bun datoritǎ,
pe de o parte, unei selecţii riguroase la concursul de admitere, iar pe
de altǎ parte, numǎrului mare de ore de limbi strǎine, în special
francezǎ şi englezǎ, pe parcursul celor 5 ani de studii universitare,
învǎţǎmânt de zi şi seral: (limba principalǎ 6 ore, limba secundarǎ 4
ore). Aş putea spune cǎ în perioada 1969–1974, a fost o adevǎratǎ

IOAN PETRE CENUŞE

de Delia VASILIU



„explozie” a orelor de limbi strǎine, ceea ce explicǎ numǎrul mare de
cadre didactice noi venite la cele douǎ Catedre de profil.

Acest interes faţǎ de limbile strǎine în ASE a continuat şi câţiva
ani dupǎ 1990. Ceea ce mi-a permis mie şi colegilor mei sǎ organizǎm
diferite activitǎţi în limba francezǎ în afara seminariilor propriu-zise.

Michaela Gulea a fost iniţiatoarea unor serate renumite în limba
francezǎ, la organizarea şi realizarea cǎrora am participat împreunǎ cu
studenţii mei. De asemenea, doamna Lelia Bǎluş a înfiinţat un cerc de
teatru în limba francezǎ unde eu asiguram fondul muzical. Îmi
amintesc cu plǎcere de entuziasmul cu care studenţii se implicau în
aceste activitǎţi extra didactice şi, de ce nu, de satisfacţia mea, a
noastrǎ, ca profesori, pentru cǎ reuşeam astfel sǎ lǎrgim orizontul
cultural al studenţilor noştri.

Sǎ revin acum la activitatea mea didactico-administrativǎ. În
1975, semestrul II, profesorul Ohanes Bedighian a devenit şef de
Catedrǎ. Mi-a mǎrturisit, chiar de la început, intenţia lui de a mǎ forma
pentru a prelua şefia Catedrei. Aşa am aflat, în timpul numeroaselor
„şedinţe de antrenament” la Casa Universitarilor, cǎ cel mai bun
vasodilatator este un coniac la aperitiv. Din pǎcate, în timpul
numeroaselor zile şi mai ales nopţi în care am lucrat la statele de
funcţiuni împreunǎ cu şefele de Catedrǎ, pe parcursul multor ani, acest
„vasodilatator” nu prea mi-a fost de folos. L-am înlocuit cu succes cu
multe cafele tari.

Tot pe linie administrativǎ, am avut relaţii foarte bune cu decanii
şi prodecanii din acea perioadǎ: Alexandru Albu, Alexandru Puiu sau
Cǎlin Vîlsan.

Aruncând o privire asupra activitǎţii mele didactice, îmi dau
seama cǎ am colaborat foarte bine cu majoritatea colegilor mei la
elaborarea de manuale, culegeri de texte sau de exerciţii, cursuri
practice publicate fie la editura ASE, fie la editurile Niculescu sau
Oscar Print. Le-aş aminti pe Gabriela Lupchian, Michaela Gulea,
Gabriela Dijmǎrescu sau Maria Dipşe.

Am fǎcut şi multe traduceri simultane în cadrul Fundaţiei Drǎgan.
Am fost la o conferinţǎ în Coreea de Nord, împreunǎ cu M. Gulea şi
Lolita Tǎutu, unde am asigurat traducerea simultanǎ.

Pe lângǎ limba francezǎ, am predat şi limba românǎ prin italianǎ
sau englezǎ, studenţilor strǎini în cadrul programului Leonardo, iar
pânǎ în anul 2009, am avut ore la INDE.

Îmi amintesc cu plǎcere de atmosfera din colectivul Catedrei de
limbi romanice din anii ’70–’90. Poate tocmai din cauza situaţiei
politice atât de apǎsǎtoare din acei ani, mǎ simţeam printre colegii mei
ca într-o oazǎ de normalitate, profitând de orice ocazie pentru a ne
întâlni şi în afara spaţiului instituţional. Tineri şi mai puţin tineri ne
simţeam bine împreunǎ fie la Casa Universitarilor, de 8 martie, fie la
domiciliul colegilor, cu diferite ocazii. Foloseam fiecare prilej pentru
a ne întâlni şi cu colegii de la celelalte Catedre, inclusiv în perioada
concursurilor de admitere când mâncam împreunǎ la Casa Oamenilor
de Ştiinţǎ (COŞ).

Tot cu plǎcere îmi amintesc şi de foştii mei studenţi de care am
fost foarte legat, ca şi ei de mine, de altfel. Cu mulţi am rǎmas în
legǎturi de prietenie dupǎ terminarea facultǎţii. Îi revǎdperiodic la
aniversǎrile de promoţii dar şi la evenimentele personale ale unora
dintre ei. Unii au devenit cadre didactice în ASE: Ioana Cecilia
Popescu (Curta), acum prodecan la Facultatea de Marketing, Mihai
Diaconescu, conferenţiar la Catedra de Marketing.

Sǎ nu-l uit, dar cum aş putea, pe Gheorghe Hagi pe care l-am avut
student trei ani la Facultatea de Comerţ. Se transferase de la Univer-
sitatea Craiova la Sportul Studenţesc şi primul semestru l-a fǎcut la zi
fiind deosebit de activ la seminar. Apoi s-a transferat la seral unde a
fost tot studentul meu.

Au fost şi momente dramatice pe care le retrǎiesc şi acum cu
aceeaşi intensitate. Dacǎ mǎ gândesc la cutremurul din 1977, îmi dau
seama ce lecţie de viaţǎ a însemnat pentru mine. Profesori şi studenţi
au dat dovadǎ de solidaritate ajutându-i pe cei care au rǎmas fǎrǎ nimic
în urma prǎbuşirii imobilelor în care locuiau. Eu însumi am sprijinit
material, pe cât am putut, pe unul dintre studenţii rǎmaşi fǎrǎ locuinţǎ
în urma cutremurului. Acest om mi-a devenit prieten bun şi, la rândul
lui, m-a ajutat la nevoie. Sunt lucruri care nu se uită uşor.



Maria Dărăbanţ: Dragă Adriana, este o adevărată plăcere pentru
mine că ai acceptat să ne împărtăşeşti câteva din gândurile şi
experienţele care te leagă de ASE.

Adriana Chiriacescu: Şi eu mă bucur de această întâlnire, cu atât mai
mult cu cât survine în an aniversar pentru ASE. E bine ca, din
când în când să facem bilanţul muncii noastre, nu neapărat
scriptic, ci prin intermediul memoriei afective.

M. D.: O să te rog, pentru început, şi nu numai de dragul formalităţii,
să-mi împărtăşeşti câteva din datele tale biografice cele mai
importante.

A. C.: Am absolvit Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi
Germanice, Secţia: Limba şi literatura engleză/limba şi
literatura română. În prezent sunt Profesor Universitar, Doctor
în pedagogie, specializarea Ştiinţele educaţiei. Din cursurile la
care am participat în străinătate aş menţiona Teaching
Business English, curs organizat în Marea Britanie, de
Universitatea St. Mark & St. John, Plymouth şi Cursul de
comunicare în procesul negocierii afacerilor organizat de
British Council.

M. D.: Ce personalităţi au contribuit la formarea profesională în
domeniul limbilor moderne ?

A. C.: Leon Leviţchi, Ana Cartianu, Andrei Bantaş şi Ioan T. Radu
în domeniul ştiinţelor educaţiei.

M. D.: Te-aş ruga acum să-mi vorbeşti despre perioada în care ţi-ai
desfăşurat activitatea în ASE.

A. C.: Am început activitatea din ASE în 1972, la Catedra de limbi
străine, ulterior denumită Catedra de limbi moderne, nume
păstrat până în 1990, când catedra s-a despărţit în două:
romanice şi germanice, iar denumirea de „comunicare în
afaceri” s-a adăugat ulterior, la sugestia mea, numele devenind
Catedra de limbi germanice şi comunicare în afaceri. Am fost
şefa acestei catedre din 1990 până în 1999.

M. D.: Ce limbă sau limbi ai predat şi la ce facultăţi ?
A. C.: Am predat engleză de afaceri la Facultatea de Comerţ Exterior

şi la Facultatea de Finanţe. Facultatea de Comerţ Exterior s-a

desfiinţat în 1979, dacă ţin bine minte anul, şi s-a unit cu
Facultatea de Comerţ. După 1990 s-a înfiinţat Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale, în cadrul căreia a funcţionat
şi catedra noastră. La Facultatea de Studii Economice în
Limbi Străine (SELS), pe lângă engleză de afaceri, am predat
limba română şi limba română de afaceri.

M. D.: Ai predat şi la alte instituţii de învăţământ, de alt tip?
A. C.: Înainte de 1990, am ţinut cursuri postuniversitare de limbă

engleză de afaceri organizate de Ministerul Comerţului
Exterior, precum şi cursuri de limba engleză la Universitatea
Populară, Bucureşti. După 1990, am predat la Universitatea
Creştină Dimitrie Cantemir, în cadrul Facultăţii de Filologie,
cursuri de limba engleză contemporană şi fonetică, iar la
Universitatea Româno-Americană am predat comunicare de
afaceri intra şi interorganizaţionale în limba engleză.

M. D.: S-au întrepătruns activităţile din ASE cu cele din afara ASE-
ului?

A. C.: Da şi nu. Erau situaţii în care materialul predat în ASE era
aprofundat în cadrul cursurilor postuniversitare predate la
întreprinderile de comerţ exterior, dar şi cazuri în care
materialul era complet diferit, precum cursurile de fonetică
sau cele de limbă engleză contemporană. Un alt curs deosebit
şi care merită menţionat este cel din cadrul Facultăţii SELS,
de Cultură şi civilizaţie britanică.

M. D.: Cum a fost primit acest curs?
A. C.: Excelent! Era vorba de un curs facultativ, cu un credit, deci

doar curs, fără seminar, organizat pe tot parcursul anului I.
Participarea studenţilor era masivă. Unii stăteau şi pe jos, cred
ca la un singur curs participau aproximativ 150 de studenţi.
Exista noutatea unor filmuleţe documentare din Marea
Britanie. Cursul a durat câţiva ani de zile. La finalul cursului,
în fiecare an, era invitat un lector din Marea Britanie, care
vorbea unui amfiteatru arhiplin, această prezenţă
impresionându-i de fiecare dată în mod deosebit.

M. D.: De ce s-a renunţat la acest curs ?

ADRIANA CHIRIACESCU

de Maria DĂRĂBANŢ



A. C.: S-a trecut la învăţământul de 3 ani – se preda doar un
semestru, în anul II, cu un curs la două săptămâni. Nu a mai
avut acelaşi impact.

M. D.: Să trecem acum la câteva date bibliografice. Ştiu că ai avut,
şi încă ai, o activitate publicistică remarcabilă. Te-aş ruga să
menţionezi câteva din cărţile, dicţionarele sau studiile cele
mai semnificative.

A. C.: Aş vrea să amintesc în primul rând câteva lucrări de succes:
Corespondenţa în afaceri, carte în format bilingv, engleză şi
română, apărută la Editura Teora şi care s-a republicat în ediţii
succesive timp de peste 15 ani. Apoi o apariţie publicistică
dragă mie, Introducere în cultura şi civilizaţia britanică,
publicată la Editura ASE. Comunicare interumană-comuni-
care în afaceri, carte care încă figurează în bibliografia stu-
denţilor. Apoi, Negociatorul de afaceri şi competenţele de
comunicare şi, nu în ultimul rând, Language Study and
Practice: the Noun and Determiners, lucrare folosită la Uni-
versitatea Dimitrie Cantemir. La acestea se adaugă numeroase
cursuri, manuale şi articole.

M. D.: Ce-mi poţi spune despre Departamentul de Limbi Moderne si
Comunicare in Afaceri ?Am văzut cam ce cursuri se predau şi
la ce facultăţi, dar care ar fi colegii pe care îi reţii în mod
sepcial şi din ce motive ?

A. C.: Pe toţi colegii şi din toate motivele la un loc, nu vreau să omit
pe nimeni, n-am uitat pe nimeni, îi reţin pe toţi şi cu mare
drag.

M. D.: Care din foştii tăi studenţiau devenit personalităţi?
A. C.: Daniel Dăianu, Florin Bonciu, Dan Popescu, Marinel

Burduja, şi mulţi, mulţi alţii.
M. D.: Dragă Adriana, după o experienţă de o viaţă, cum ai descrie,

în câteva cuvinte, instituţia ASE, cea care ţi-a jalonat, practic,
cariera ?

A. C.: O instituţie de prestigiu şi foarte serioasă. Dincolo de aspectul
strict profesional, e vorba de relaţiile interumane care au fost
de neegalat, şi pot spune acest lucru din perspectiva unei
persoane care a lucrat în mai multe instituţii. Colegii, dincolo
de activitatea lor de un înalt nivel profesional, erau foarte
calzi, întotdeauna gata să te ajute, să te sprijine, să colaboreze.
Chiar şi atunci când aveau o funcţie de conducere, erau în
primul rând profesionişti şi colegi – oameni de foarte mare
caracter. Cred că, din punctul acesta de vedere, ASE a
reprezentat o şcoală de format caractere.

M. D.: Îmi vorbeai adineauri de periplul tău profesional la mai multe
instituţii. Cum a fost colaborarea cu partenerii externi, centre
sau institute culturale din ţară sau din străinătate?

A. C.: Aceste colaborări au avut ca scop principal sprijinirea
procesului de învăţământ din ASE prin materialele oferite şi
experienţa de muncă. Se stabilea astfel o legătură între
activitatea practică şi învăţământul superior. ASE avea, înainte
de 1990, dublă subordonare, în funcţie de specificul
facultăţilor, faţă de Ministerul Educaţiei, respectiv Ministerul
Comerţului Exterior, Ministerul de Finanţe, Ministerul
Turismului şi altele. Se ofereau materiale autentice care
deveneau materiale didactice, iar ei îşi manifestau dispo-
nibilitatea de a colabora – viitorii profesionişti erau aleşi de pe
băncile ASE – legătura cu domeniul practic era reală şi
productivă. Nu sunt nostalgică, dar asta este. În cazul mate-
rialelor didactice, existau referenţi de specialitate proveniţi
din instituţii de profil, de exemplu Institutul de Economie
Mondială sau Camera de Comerţ şi Industrie. Ulterior,
colaborările s-au extins cu Consiliul Britanic – de exemplu,
Programul Prosper, început în 1991, a durat 5-6 ani, organi-
zându-se cursuri de pregătire atât în ţară cât şi în străinătate –
pentru modernizarea învăţământului de limba engleză. S-au
oferit cadrelor didactice burse de studiu, materiale didactice,
calculatoare, toate din fonduri britanice, cu scopul formării
profesionale a acestora.

M. D.: Ca să încheiem într-o notă mai mult sau mai puţin didactică,
ar exista, hai s-o numim, „o lecţie de viaţă” pe care ai dori
să ne-o împărtăşeşti ?

A. C.: Cred că un moment cu adevărat emblematic şi cu puternică
încărcătură umană ar fi cel din 1977, când clădirile ASE au
fost afectate de cutremur. Pe lângă consolidările făcute de
specialişti, în vara lui 1977, profesorii au lucrat cot la cot cu
studenţii pentru refacerea clădirilor, scos moloz etc. Toată
lumea s-a mobilizat, fără să fie o obligaţie, toţi am lucrat cu
dedicaţie. A fost un model de prietenie, de colaborare, de
devotament faţă de instituţia la care lucram. Era, dacă vrei,
dovada cea mai vie că în această instituţie te simţeai bine, ca
într-o familie. Fiecare a venit, şi a venit să facă ce a putut, ca
pentru propria familie, nimeni nu s-a simţit ofensat pentru
muncile făcute. Cred că asta este o lecţie. A fost un model de
solidarizare şi solidaritate a oamenilor. Până la urmă, este
important, atunci când tragi o linie, ce anume rămâne. Pentru
mine ASE este o amintire şi totodată o prezenţă foarte plăcută
care mă dinamizează şi mă îndeamnă la noi proiecte.



Date biografice

Provenită dintr-o Bucovină influenţată şi în anii interbelici de
valorile spaţiului cultural de limbă germană, Hulda Constantinescu
a absolvit în 1954 Facultatea de Limba şi Literatura Română din
Universitatea Bucureşti, cu specializarea limba şi literatura germană1.
Prin repartiţie este încadrată (ca preparator) la catedra de limbi străine
a Institutului de Comerţ Exterior (care în 1956 fuzionează cu A.S.E.
Bucureşti), intrând astfel în ambianţa celor 3 colective de limbi străine
din ASE2. Între 1955–1975 a fost mai întâi asistent suplinitor, ulterior
titular la Catedra de limbi străine (colectivul de limba germană), iar
urma concursului de promovare/titularizare pe post de lector din 1975,
a deţinut această funcţie până în 1986, anul pensionării. A slujit astfel
cu dăruire profesia de cadru didactic universitar timp de 32 ani.

Dispariţia ei în anul 1997 nu a trecut neobservată de foştii colegi
şi chiar foşti studenţi. S-ar putea spune că destinul său a fost să
reamintească celor din jur că abnegaţia şi cultivarea spiritului pot
adesea primi înfăţişări neostentative, dar care produc mereu ecou.

Date profesionale

În calitate de profesor de limba germană economică, Hulda
Constantinescu a predat limba germană la toţi anii de studiu şi la toate
formele de învăţământ din epocă (zi, seral, fără frecvenţă) ale mai
multor facultăţi din ASE, unde existau grupe de lb. germană (Comerţ,
Finanţe, Contabilitate, Economia Industriei, etc. A considerat
colaborarea cu Facultatea de Comerţ Exterior ca pe un punct culminant
al activităţii ei didactice, dedicând unor activităţi extra-curiculare (dar
benefice pentru formaţia academică şi de specialitate a studenţilor
acestei facultăţi) mult din capacităţile sale socio-pedagogice. Astfel,
Hulda Constantinescu a fost unul dintre organizatorii cursului de
cultură şi civilizaţie germană de la sfârşitul anilor 60’, care, deşi
desfăşurat în condiţii modeste, a reuşit să susţină interesul studenţilor
pentru limba şi cultura germană.

Hulda Constantinescu a fost co-autoare a mai multor manuale de
limba germană pentru studenţii economişti, publicate în cadrul ASE
între anii 70-80. În mod deosebit trebuie amintit aportul ei la elaborarea
volumului Limbă şi corespondenţă comercială germană din 1971, care
a reprezentat una dintre primele lucrări de o înaltă ţinută ştiinţifică în
sfera predării limbajului eonomic al limbii germane în România. Pe
de-altă parte, dacă ar fi reuşit să încheie activitatea de cercetare în sfera
literaturii germane în cadrul doctoranturii (pe tema Grotescul în proza
lui Günter Grass), Hulda Constantinescu ar fi avut şansa să-şi facă
cunoscută munca de pionierat în cadrul Germanisticii din România.
I-a fost dedicat un mic studiu pe marginea romanului „Mein
Jahrhundert” al lui Günter Grass, publicat în anul 2000, în revista
„Dialogos” a Catedrei de Limbi Romanice şi Comunicare în Afaceri.

În viaţa ei „oficială”, de cadru didactic universitar, Hulda
Constantinescu şi-a asumat această profesie ca pe un deziderat
fundamental. În documentaţia comisiei de concurs pentru postul de
lector din 19753, prof. univ. dr. Al. Albu sublinia „rigoarea profesio-
nală” a candidatei Hulda Constantinescu. A încercat mereu să depă-

HULDA CONSTANTINESCU
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1 Conform Diplomei de absolvire de la Universitatea Bucureşti
2 Vezi Arhiva A.S.E., memoriul de activitate al lector univ.Hulda Constantinescu, din dosarul de concurs nr. 1555/1975.
3 Vezi Arhiva A.S.E., referatul preşedintelui comisiei de concurs, dosar de concurs nr. 1555/1975.



şească dificultăţile şi greutăţile, ştiind că atuurile sale de bază sunt
calitatea umană şi cea profesională. Hulda Constantinescu a pledat
constant pentru profesionalism – chiar dacă cineva ar observa aici o
înclinaţie spre „perfecţionism” –, cu care de fapt toţi membrii colec-
tivului au făcut faţă constrângerilor profesiei, într-un timp în care şcolii
i se cerea foarte mult şi i se oferea destul de puţin.

Stagii de formare profesională

A participat la 2 stagii de perfecţionare în specialitate (limba şi
literatura germană, metodica predării limbii germane) din cadrul
Şcolilor de vară universitare, organizate în R.F.G., de către Institutul
Goethe din München.

Lucrări didactice, publicate în colaborare

• Limba şi corespondenţă comercială germană, alături de Lucia
Berciu (coord.) şi Lucia Popescu, Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1971.

• Cursul universitar de Limba germană pentru începători, alături
de Maria Mihalciuc, Alexandra Purcel şi Laura Mureşan, LITO
A.S.E., ediţiile 1980-1984.

• Cursului universitar de corespondenţă comercială germană
Deutsche Handelssprache und Korrespondenz), alături de Maria
Mihalciuc (coord.), coautori Alexandra Purcel şi Dan Nicolae,
LITO A.S.E., 1980.

• Limba germană pentru economişti – Deutsch für Wirtschaftler.
Pentru uzul studenţilor, alături de Maria Mihalciuc, Alexandra
Purcel şi Laura Mureşan (reeditare). LITO A.S.E., 1989.

Participări la conferinţe şi simpozioane

Din motive binecunoscute, nu a putut participa la manifestări
ştiinţifice internaţionale. A participat la sesiunile ştiinţifice organizate
sporadic la nivelul catedrei, în anii ’80.

A. Despre Departamentul Limbi Moderne
şi Comunicare în afaceri

Departe de a fi un spirit auster, Hulda Constantinescu a încercat
să trăiască viaţa de colectiv, aşa cum era ea în epocă. În cadrul a ceea
ce era în anii ’60–’70 Catedra de limbi germanice (lb. engleză şi lb.
germană), dar şi pe fundalul activităţii comune cu celelalte colective
de limbi străine, a dezvoltat relaţii de strânsă colegialitate şi uneori de
prietenie. Marianne Bidian (lb. germană), Livia Galiş, Adriana Chiria-

cescu, Virgil Lefter, Al. Hollinger (lb. engleză), sau Mihaela Gulea,
Doina Burada, Ion Cenuşe (lb. franceză) sau Lolita Tăutu (lb. spaniolă)
sunt doar câţiva dintre cei (membri ai diferitelor generaţii) de care s-a
simţit apropiată.

Micul colectiv de limba germană a reprezentat însă o a doua
familie. De conf. dr. Maria Mihalciuc au apropiat-o sorgintea bucovi-
neană precum şi tandemul de lucru creat în anii de doctorantură, peste
decenii o relaţie de reală prietenie. A apreciat la lect. univ. Alexandra
Purcel dezinvoltura, spiritul de echipă, dorinţa de într-ajutorare. La
cea care s-a integrat în 1980 în colectiv, pe atunci asist. univ.,
actualmente prof. univ. dr. Laura Mureşan, a admirat energia afirmării
şi a intuit o mare forţă creatoare. La începutul anilor ’90 s-a bucurat
intens, atunci când a putut preda fiicei sale „ştafeta” de profesor de
limba germană, şi când a constatat prezenţa altor (mai tineri) profesori
cu dublă specializare, de limba engleză şi limba germană, cu care urma
să fie reformat treptat studiul limbilor străine în A.S.E..

B. Despre ASE (Bucureşti / centre teritoriale)
Rutina activităţii profesionale (printre altele, activitatea de

traduceri economice, examenele de admitere la facultatea de Comerţ)
a adus-o pe lect. univ. Hulda Constantinescu în apropierea altor colegi,
de la alte Catedre şi discipline. Organizarea cursurilor de limbi străine
pentru cadrele didactice din ASE a oferit multora dintre cei care au
frecventat aceste activităţi prilejul de a vedea în mult prea dificila
limbă germană, odată cu simplul mijloc de comunicare (din anii 80’ cu
importanţă crescândă pe plan european), un puternic factor de cultură.
Nu este întâmplător faptul că unii dintre aceştia vor avea, peste decenii,
un cuvânt de spus în susţinerea prezenţei limbii germane în curriculele
facultăţilor.

C. Despre parteneri externi
În urma primului acord de colaborare culturală cu Republica

Federală Germania, a participat între anii 1970-1973 la 2 stagii de
perfecţionare în specialitate (limba şi literatura germană, metodica
predării limbii germane, cultură şi civilizaţie germană) la Institutul
Goethe din München. Aceste stagii au reprezentat pentru Hulda
Constantinescu o deschidere către un nou orizont de cunoaştere.

D. O lecţie de viaţă
A conştientizat de timpuriu faptul că „tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa
fără de moarte” a unui dascăl, a unui formator, se află, dincolo de
cartotecile bibliotecilor, mai degrabă în mintea şi sufletul celor din jur.

4 Vezi date despre colectivul de lb. germană în Răcilă, E., Studii şi documente 1913-1993, A.S.E., partea I, A.S.E., 1993, p. 37.
Vezi şi materialul intitulat “Istoricul limbii germane în Academia de Studii Economice Bucureşti” / Istoricul disciplinei, manuscris, sept. 2012, redactat de către lect. univ.
dr. Lora Constantinescu



Date biografice

Absolventă a Universităţii Bucureşti (1973), Facultatea de limbi
romanice, clasice şi orientale, secţia franceză-română. Doctor în
filologie din 1980. Pentru formarea mea în domeniul cercetării
ştiinţifice un rol deosebit l-au avut prof. univ. dr. Angela Ion de la
Universitatea Bucureşti care mi-a îndrumat lucrarea de licenţă, acad.
Alexandru Graur care mi-a îndrumat teza de doctorat, acad. Niculae
Constantinescu, tatăl meu, care m-a îndemnat să citesc literatură
economică pentru a înţelege corect sensul termenilor economici şi a
putea face apoi lucrări în domeniul terminologiei economice care să fie
utile studenţilor; Michel Danilo, creatorul francezei de afaceri şi Jean
Marcel Lauginie, economist francez pasionat de terminologia
economică, foştii mei profesori de la CCIP, m-au format ca un bun
pedagog în domeniul predării francezei de afaceri şi a terminologiei
economice.

Date profesionale

Lucrez la ASE din septembrie 1973 când pe baza repartiţiei am
fost încadrată ca asistentă la catedra de limbi străine şi am predat limba
franceză. Am predat la început la Facultatea de Contabilitate, la
Facultatea de Comerţ Exterior şi la Facultatea de Planificare şi
Cibernetică Economică şi apoi la Facultatea de Comerţ.

Am predat de asemenea cursuri de franceză şi în cadrul Băncii
române de comerţ exterior între 1980–1988 unde lucrau în paralel şi
alţi colegi de la catedra de limbi străine din ASE ca de exemplu: Sabina
Drăgoi care preda franceza, Ioan Petre Cenuşe care preda, de
asemenea, franceza, Lucia Berciu care preda germana, Alfred
Hârlăoanu care preda rusa, Fulvia Turcu care preda engleza, Liliana
Şoptereanu care preda spaniola.

După Revoluţie am colaborat împreună cu aceiaşi colegi la
PERCOMEX, dar între 1992-1997 am colaborat şi cu Institutul francez
unde am ţinut cursuri de franceză curentă, dar şi cursul de franceză
comercială, iar cursanţii mei au primit diplome cu valabilitate

internaţională, eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris,
corectarea tezelor făcându-se la Paris, la CCIP.

Am colaborat în foarte bune condiţii cu decanatele facultăţilor
unde am predat şi am cunoscut mulţi colegi din ASE cu care am predat
la învăţământ la distanţă în provincie ca de exemplu: Chiţu Alberta,
prof. univ. dr. La catedra de contabilitate, Liana Anica-Popa, conf.
univ. dr. la catedra de informatică de gestiune, Radu Raisa, prof. univ.
dr. la catedra de politologie, Butescu Constanţa Virginia, lector la
catedra de matematică etc.

De asemenea, dintre colegii din ASE cu care am colaborat foarte
bine o menţionez pe lector univ. dr. Adriana Moţaru de la catedra de
drept, o profesoară deosebită cu care am elaborat un dicţionar juridic
român-francez-englez şi un altul român-francez-german la care am
antrenat şi profesori de engleză şi germană şi avocaţi, iar dicţionarele
au apărut în 2010 şi 2009 la Editura Milena Press.

De asemenea, am elaborat împreună cu lector dr. Adriana Moţatu
lucrarea Studii de caz. Drept civil, penal, comercial, apărută în 2009
la Milena Press; pasiunea mea pentru drept mi-a călăuzit paşii spre
această facultate pe care o urmez de doi ani. Tot împreună cu Adriana
Moţatu am elaborat în 2012 Dicţionar juridic cu definiţii minimale
român-francez, apărut la Editura Milena Press pe CD.

Din 1994, sunt membră a „Asociaţiei române a profesorilor de
limba franceză“, iar din anul 2000 sunt membră a asociaţiei franceze
„Actions pour promouvoir le français des affaires“, al cărei preşedinte
este economistul Jean Marcel Lauginie, unul din foştii mei profesori
de la Camera de Comerţ şi Industrie din Paris. Ca membră a acestei
asociaţii, am fost rugată în fiecare an să creez noi termeni francezi
pentru termenii economici şi din domeniul afacerilor anglo-saxoni
intraţi în franceză, propunerile mele ajungând prin intermediul
domnului Lauginie la comisia de terminologie economică din cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor de la Bercy. În cadrul asociaţiei
„Actions pour promouvoir le français des affaires“ am primit două
medalii, una în 2002 în Cité Internationale universitaire cu prilejul zilei
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francezei de afaceri, manifestare organizată sub egida Ministerului
Culturii din Franţa, medalia fiindu-mi acordată pentru întreaga mea
activitate în domeniul francezei de afaceri, iar a doua medalie am
primit-o în 2004 pentru manualul meu Le français des affaires, apărut
în 2004 la Editura Milena Press, manual care a avut ca referenţi
ştiinţifici pe Henry Vincent şi conf. univ. dr. Claude Diguoire.

O lecţie de viaţă

Meseria de profesor pe care am îmbrăţişat-o provenind şi eu
dintr-o familie de profesori, dăruiţi şi ei ca şi mine meseriei, a fost o
lecţie de viaţă, mai precis o lecţie pe care am pregătit-o toată viaţa.
Este vorba de o lecţie care a însemnat cercetare ştiinţifică în domeniile
lingvisticii, interculturalităţii, economiei, geografiei şi dreptului. O
lecţie care m-a dus de la teorie la crearea unei întreprinderi, la formarea
a 38 de generaţii de studenţi cărora le-am transmis toate cunoştinţele
mele, la publicarea unor lucrări de pionierat pe piaţa românească a
cărţii şi unele pe piaţa mondială a cărţii.



Pe Ileana Crăciunescu am cunoscut-o în 1970 la un curs de perfecţionare organizat de IPCD pentru profesorii
de limba franceză din capitală. Eu eram profesor de franceză la liceul Gheorghe Şincai, ea era profesor de franceză
la liceul Aurel Vlaicu, unde funcţiona în acea perioadă şi Gabriela Lupchian. Am fost plăcut impresionată de firea
ei foarte veselă şi sociabilă, dar ceea ce ne-a legat încă de atunci a fost aceeaşi pasiune pentru lecturile în franceză
şi italiană. În cele două săptămâni cât a durat cursul, am discutat despre romanele citite care ne-au încântat acei ani.

Am revăzut-o la ASE peste doi ani, în 1972. Venise prin concurs şi preda aici de un an. Şi tot atunci venise
la ASE şi Gabriela Lupchian. Ileana era o fire plină de voie bună, avea un umor molipsitor, dar prin ţinută şi
companie era o adevărată doamnă. Te fascina prin pregătirea sa umanistă pe care şi-a însuşit-o la Facultatea de
Litere din Bucureşti. A studiat franceza şi italiana în perioada dificilă a anilor ’40, având-o colegă şi prietenă pe Irina
Eliade, devenită mai apoi, pentru mulţi din catedra noastră, o distinsă profesoară la Universitatea din Bucureşti.

Deşi între mine şi Ileana era o diferenţă de vârstă de 22 de ani, ne-au legat o camaraderie şi o prietenie
durabile. Îmi amintesc cu plăcere şi nostalgie serile petrecute la familia Crăciunescu sau la mine, jucând canastă
sau ascultând şi comentând emisiunile postului de radio Europa Liberă. De altfel, adevărata istorie a României
unde, recunosc, aveam multe lacune, am învăţat-o de la Ileana Crăciunescu. Am petrecut şi multe sărbători de
Crăciuni şi Paşti sau concedii împreună. Pentru mine a fost ceea ce francezii numesc „quelqu’un de bon conseil”
care m-a marcat prin înţelepciunea şi sfaturile ei. S-a pensionat în 1977, dar am continuat să ne vedem. Din
nefericire, a decedat în 1987, dar prietenia noastră a continuat până astăzi prin fiica ei, Irina, care a îmbrăţişat
aceeaşi carieră ca şi mama ei. A studiat şi ea franceza şi italiana şi a fost cadru didactic la ASE între 1992–1999. A
emigrat în 2003 în Canada. De la Ileana ştiam că şi ea îşi dorise să emigreze. În felul acesta, Irina a reuşit să
împlinească, chiar dacă mult mai târziu, visul mamei ei.

ILEANA şi IRINA CRĂCIUNESCU
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Când am intrat la Catedra de Limbi Străine a A.S.E.-ului, Sabina
mi-a apărut ca o adevărata doamnă de gintă latină. Brună, smeadă, era
îmbrăcată într-o rochie bej care se mula pe o structură perfectă. Purta
o tocă asortată care îi accentua nobleţea profilului. O ştiam din facul-
tate cănd încă nu practica eleganţa ca artă. Avea de altfel gust şi
sensibilitate în toate domeniile: arte plastice, muzică (am văzut-o cu
ochii în lacrimi la un recital dat de o soprană de culoare venită din
Statele Unite), cinematograf (Florin Zamfirescu arăta în filmul lui
Stere ca un copil pierdut pe planeta noastră, spunea ea.). Era o persoana
dintre cele mai cultivate: făcuse liceul clasic, vorbea curent trei limbi
străine, tradusese din engleză în franceză pentru un organism interna-
ţional, era la ea acasă şi în istoria Franţei, şi în pictură, şi în muzică. Nu
rata nici un mare concert. Venită înaintea mea la A.S.E., avea solide
cunoştinţe în domeniul lexicului economic francez pe care l-a aprofun-
dat printr-un doctorat. Teza ei a fost de altfel citată de un important
lingvist străin.

Îşi iubea profesia şi avea sentimentul mândriei că, predând fran-
ceza comercială, făcuse un lucru cu adevărat util în viaţa ei. O admiram
când, în fiecare săptămână, îşi invita studenţii să vină la consultaţii
pentru a le prezenta oral, o carte de beletristica citită în limba franceză.

S-ar fi putut crede că era snoabă. Nici vorbă. Rar am cunoscut o
persoană mai vie, mai autentică. Spunea ce gândea, fără menajamente.

Într-o zi, eram cu unul dintre copiii mei, cam distrat, şi întâlnindu-mă
cu ea, l-am îndemnat : “Fais la risette à Madame!”.Sabina a replicat
indignată: “Termină! Nu vezi că-l înveţi pe copil să fie ipocrit?”. Altă
dată, organizase un bal costumat – avea casa deschisă, îi plăcea să pri-
mească – şi, în mijlocul adunării de cucoane titirite şi sulemenite, a
apărut în costumul autentic al florăresei de la colţul străzii, de care o
lega de altfel o îndelungată prietenie: veston ponosit de bărbat, şlapi şi
basma. Pe loc, toată adunarea din jurul ei a devenit ridicolă, într-atât
era ea de autentică.

În ultimii ani se îmbolnăvise grav de diabet şi boala o marcase
vizibil. A şi murit de complicaţiile bolii. Avusese curajul să se opereze
pe cord, asumându-şi un risc enorm. Înainte de operaţie, am vorbit la
telefon şi i-am spus că sunt mândră că e prietena mea, că sunt mândra
de curajul ei şi că o iubesc.

Deşi au trecut mulţi ani, îmi lipseşte cum mi-ar lipsi o soră.
Ca oricărui om generos şi interesat de viaţa semenilor, Sabinei îi

plăcea să admire, dar şi să bârfească. Bârfea cu artă, cu deliciu, fără
răutate, în modul cel mai savuros. Nu scăpa nimeni, nici măcar persoa-
nele pe care le iubea şi le admira, nici prietenii cei mai apropiaţi.
Minunata mea prietenă Sabina nu era un înger; îngerii sunt, de altfel,
rari printre noi.

SABINA DRĂGOI-FĂINIŞI şi ŞEFI DE CATEDRĂ ROMANICE
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ŞEFII CATEDREI

Când am venit în ASE la sfârşitul lui noiembrie 1968, şef de catedră de mulţi ani era conf. Matei Cristescu.
La concurs fuseserăm şase candidate pentru cele două posturi de asistent, iar “Conu’ Matei”, fără sa ţină seama de
“pile”, ne acordase o şansă Luminiţei Brăileanu şi mie, ambele cu dosare de cadre “proaste”. Ne-a protejat tot
timpul, eram “favoritele” lui. Îi plăcea foarte mult că noi mergeam la bibliotecă şi găseam texte interesante. Acum
mi se par nişte texte cumplit de plicticoase care dublau (în franceză) ceea ce învăţau studenţii la materiile de
specialitate în română, dar pe vremea aceea erau foarte apreciate. Şi cred că ne aprecia şi pentru că ştiam limba destul
de bine şi pentru că şi predam cu entuziasm. El era un personaj interesant şi controversat. Dar am să mă ghidez după
principiul lui, care era că trebuie să vorbeşti despre un om numai în lumina relaţiilor pe care le-ai avut cu acel om,
şi nu în lumina bârfelor care se vehiculează la noi latinii, cu deliciu. Era o persoană de modă veche, elegant, uneori



se pudra; avea o inventivitate lingvistică extraordinară, dădea porecle răutăcioase uneori (Fierbintea Sobina unei
colege brunete, apoi Bodeghian, Macelarova şi altele), ceea ce atrăgea antipatia celor care îl numeau “Matei
Scrintescu”. Dar mai presus de orice, era un extraordinar ştiutor de carte, era cu adevărat şeful catedrei noastre. În
anii relativului “dezgheţ”, Conu’ Matei îi invoca pe corifeii culturii româneşti pe care îi cunoscuse şi care trăiau la
Paris – Emil Cioran, Mircea Eliade. Foştii lui studenţi, printre care prof. Dolgu, care îi fusese elev la Liceul Militar,
ţineau mult la el. După ce s-a pensionat, ne invita la cofetărie pe Luminiţa şi pe mine, căci se simţea, cred, singur.

I-a succedat conf. Eva Ivanier care, deşi nu avea orizontul cultural al fostului şef de catedră, era o adevărată
profesoară care iubea şcoala şi credea în principii şi valori solide, pe cale de a se demoda: “De ce vă duceţi la
cofetărie?” ne certa dânsa. “Faceţi prăjituri acasă, nu mai aruncaţi banii!”

S-a pensionat prin 1973 şi i-a succedat Sabina Drăgoi pentru scurt timp – schimbarea ei din funcţie a rămas
pentru noi un mister – apoi a venit lector Ohanez Bedighian, căruia îi plăcea să-şi înceapă frazele cu “En tant que
chef de la chaire …” Era foarte sever cu studenţii: cine venea cu tema nefăcută era trecut absent. Un om drăguţ şi
fin, prea repede plecat dintre noi.

Apoi a fost numită Gabriela Lupchian, fosta mea colegă de liceu. Avea cu adevărat stofă de manager: era o
bombă de energie. Talentul ei înnăscut pentru relaţiile umane a servit catedra, căci era prietenă cu toată conducerea.
Datorită eforturilor ei, Luminiţa Brăileanu şi cu mine am putut ajunge lector prin 1978, cănd eram deja “bătrâne
asistente”.

I-a succedat la începutul anilor ’80 frumoasa lector Elena Bălan care a fost pentru mine o adevărată prietenă.
A muncit foarte mult, cu tot sufletul pentru prestigiul şi supravieţuirea catedrei. Erau vremuri grele şi a întâmpinat
multe adversităţi: i s-a reproşat că soţul ei, rugat de ea, intervenise ca să mă pot înscrie la Doctorat, căci în acea
vreme trebuia să fii membru de partid ca să poţi da examenul de admitere la Doctorat. A avut multe reclamaţii,
stupide, mai ales din partea unei colege, spirit conflictual, care se ducea mereu cu jalba în proţap la Centrul
Universitar de Partid. Din cauza acesteia, şedinţele de catedră deveniseră un chin. Memorabilă a fost cea în care o
tovarăşa Clătici a ameninţat că ne desfiinţează catedra. Noroc cu rectorul Alexandru Puiu, om luminat, care ţinea
foarte mult la “Catedra de limbi străine”…

Pe mine, Elena mă invita în casa ei cu alte colege, fără a ţine seama de statutul meu social. Am putut conta
întotdeauna pe ea sută la sută şi îi voi fi mereu recunoscătoare.

La începutul anului 1990, Elena s-a retras. “La vremuri noi, oameni noi” a spus ea.
Mi s-a propus mie şefia catedrei, lucru care m-a speriat peste măsură. “Păi eu nu ştiu nici unde mi-am pus

geanta”, am răspuns. “Nu-i nimic, am eu grijă de geanta ta”, a replicat Gabi Lupchian.Cei doi ani în care am asigurat
un fel de tranziţie au fost foarte grei. La cererea studenţilor, se dublase numărul orelor de limbi străine. Nu aveam
destui profesori şi a trebuit să organizez o seamă de concursuri pentru posturile nou create. Trebuia să elaborăm noi
manuale, moderne şi necenzurate pentru cele nouă facultăţi ale ASE. Alte machete, alte programe analitice. Nu aş
fi putut să fac faţă fără contribuţia entuziastă a colegilor mei: toţi au făcut un efort considerabil de multiplicare a
unor materiale didactice elaborate de nativi şi au început să elaboreze la rândul lor manuale universitare în pas cu
vremea.

Din punct de vedere administrativ, nu m-aş fi descurcat în nici un fel fără sprijinul colegului Ion Jurconi care
m-a dus prin toate cabinetele, serviciile, catedrele. Eu nu cunoşteam pe nimeni în ASE pentru că principalul mod
de cunoaştere erau şedinţele de partid. Ion Jurconi a deschis atunci toate uşile, m-a învăţat să zămbesc, să dau mâna,
să îi întreb pe oameni ce mai fac. Un ajutor nepreţuit în această şefie l-am avut de la Jean Cenuşe, care era şi expert
în întocmirea statelor de funcţii şi cel mai săritor om din catedră. El nu mi-a refuzat niciodată ajutorul. Datorită lui
am putut să duc mai bine sau mai rău această activitate după Revoluţie. Erau momente când statele erau înfiorător
de complicate încât lucram la ele toată noaptea, iar la 8 dimineaţa când terminam şi colegul Jean pleca (catedra



cuprindea pe atunci, o sută de catedre didactice) lumea din bloc credea că Jean a dormit cu mine. Mai venea din
când în când şi Nora Tomoşoiu, colega de la engleză, să ne asiste, locuia în acelaşi bloc cu mine.

În ’90, am cerut Serviciilor culturale franceze să se înfiinţeze la ASE un lectorat francez, condus de un lector
din Franţa. Cu multă perseverenţă, am sfârşit prin a avea câştig de cauză. Aşa au venit bursele, materialele didactice,
calculatoarele, s-a înfiinţat “Modulul de Traducere şi Terminologie” – o unitate de cercetare cu care ne-am mândrit,
condusă de Luminiţa Brăileanu. Membrii modulului erau Delia Vasiliu, Antoaneta Lorenz, Anca Velicu. Colectivul
a reuşit să funcţioneze foarte bine ani în şir împotriva multor rău voitori. La începutul anului universitar 1992,
Catedra de limbi străine proliferase ca o ciupercă atomică. Pe lângă marele număr de cadre didactice ale ASE-ului,
funcţionau şi numeroşi colaboratori din liceele prestigioase ale Capitalei. Am iniţiat atunci divizarea Catedrei – ce
devenise aproape imposibil de condus – în doua catedre: “Limbi germanice” (engleză şi germană) şi “Limbi
romanice” (franceză, spaniolă, italiană, romănă pentru studenţii străini şi rusă)

Am cerut, de asemenea, colegilor mei să aleagă un şef de catedră … mai tânăr. Corina Lascu-Cilianu a preluat
ştafeta cu puterea de muncă şi ambiţia ei proverbiale, ambele puse în slujba prestigiului ştiinţific al Catedrei, care
a crescut simţitor. A fost urmată de Doina Burada, despre care voi vorbi mai mult în cele ce urmează. După plecarea
ei dintre noi, dureroasă pentru toţi, am preluat din nou conducerea Catedrei în 1996, obligată de colegi şi împrejurări.
Am reuşit să duc această obligaţie timp de aproape patru ani, mândrindu-mă mai ales cu realizările colegilor: succe-
sele ştiinţifice ale noilor Doctori în filologie, sesiunile naţionale şi internaţionale de comunicări, concursul
internaţional “Le mot d’or” condus cu competenţă şi dăruire de dr. Maria Dipşe.

În toată această perioadă, am colaborat excelent cu colegii Georgeta Ghiga, Laura Mureşan şi Ion Jurconi în
pregătirea şi organizarea “Anului european al limbilor” la ASE. Conferinţa internaţională organizată cu concursul
Rectoratului precum şi al Institutelor culturale francez, englez, german şi rus a întrunit o largă participare
internaţională şi a repurtat un succes de prestigiu pentru Academia noastră.

O excepţionala realizare a colegelor mele a fost de asemenea apariţia, cu sprijinul ASE, a revistei “Dialogos”,
bine cotată de specialiştii în domeniu. Naşii ei au fost Rodica Stoicescu, Delia Vasiliu şi Nina Ivanciu pentru partea
de literatură şi Carmen Stoean pentru partea de lingvistică.

Dar ce m-aş fi făcut fără sprijinul Decanului Ioan Popa, fără sfaturile prodecanului Dumitru Miron, fără
sprijinul plin de prietenie al secretariatului condus de prietena Nuţi Condeescu? Le sunt tuturor infinit
recunoscatoare.

Acum, dacă aş fi întrebată care este îndatorirea esenţială a unui şef de catedră, aş spune: interesele studenţilor
trebuie întodeauna să primeze în faţa intereselor cadrelor didactice. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna aşa. Eu
am încercat să promovez acest principiu şi nu mi-a fost întotdeauna uşor …

Cu puţin timp înainte de alegerile din anul 2000 organizate de Catedră, m-am retras propunând un interimat,
care să fie asigurat de prof. dr. Carmen Stoean, în care mi-am pus toată încrederea că las catedra pe mâini bune. Ceea
ce s-a întâmplat, mai ales în domeniul ştiinţific care poate fi considerat primordial.



O prezenţă remarcabilă în cadrul instituţiei de învăţământ
superior economic din Bucureşti, care din 1967 se numeşte Academia
de Studii Economice, a fost doamna lector universitar Eugenia Farca.

S-a născut la 15 noiembrie 1912 la Craiova. A absolvit Facultatea
de Litere şi Filozofie din cadrul Universităţii „Regele Ferdinand I” din
Cluj. Ulterior, şi-a luat doctoratul în litere. S-a căsătorit cu medicul
Gheorghe Bibicescu, autor al mai multor lucrări ştiinţifice deosebit de
apreciate.

Şi-a început activitatea la Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale, prima denumire a instituţiei de învăţământ superior
economic din Bucureşti, la 1 februarie 1945, în calitate de asistent
universitar. A activat în funcţia amintită până la 1 noiembrie 1945,
când a fost promovată lector universitar. A deţinut această din urmă
funcţie până la 15 septembrie 1949, când a părăsit instituţia de
învăţământ superior economic din Bucureşti, care din toamna anului
1948 s-a numit, în urma reformei învăţământului din acelaşi an,
Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare (ISEP). A revenit în
învăţământul superior economic din Bucureşti, funcţionând în calitate
de lector universitar, în perioada 1 septembrie 1955 – 1 octombrie
1968. S-a pensionat la 1 octombrie 1968.

A fost una dintre colaboratoarele deosebit de preţuite, pentru
profesionalismul ei, ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti.
Am cunoscut-o în 1972 la această instituţie, unde eram angajată. Am
colaborat îndeaproape la realizarea unor traduceri din limba română în
limba engleză şi mărturisesc că am învăţat mult de la doamna Eugenia
Farca în acest domeniu de activitate. A tradus în engleză articole de
specialitate din domeniul comerţului şi a supervizat revistele de comerţ
exterior editate în limba engleză de Camera de Comerţ şi Industrie din
Bucureşti.

A fost coautoare a mai multor cursuri şi dicţionare, precum: Curs
de limba engleză, Bucureşti, Editura: Ministerul Educaţiei şi
Învăţământului, 1958; Curs de limbă şi corespondenţă comercială
engleză, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1964; Limba
engleză – curs practic: anii I-II, 1971; Limba engleză: Anul I,

Bucureşti, Editura: Ministerul Comerţului Exterior, 1973; Limba
engleză: Anul III, Bucureşti, Editura: Ministerul Comerţului Exterior,
1976; Corespondenţă maritimă engleză (probleme juridice şi
comerciale), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976;
Dicţionar poliglot economic şi de comerţ exterior, Bucureşti, Editura:
Ministerul Comerţului Exterior, 1970; Dicţionar de management şi
marketing, englez-român şi român-englez, Bucureşti, Editura Tehnică,
1973; Dicţionar englez-român, Bucureşti, Editura Academiei, 1974,
ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004; Dicţionar
de conducere, organizarea producţiei, programare şi marketing,
englez-român şi român-englez, Bucureşti, Editura Tehnică, 1981;
Dicţionar poliglot: economic, de comerţ exterior şi turism, 1982.

A realizat traduceri, cu deosebit har, din limba română în limba
engleză, singură sau în colaborare, ale unor opere literare, precum:
Evening Tales [„Povestiri de seară” de Mihail Sadoveanu], Bucharest,
Foreign Languages PublishingHouse, 1958 şi New York, Twayne
Publishers, Inc., 1962; The Hatchet [„Baltagul” de Mihail Sadoveanu],
Bucureşti, Editura Minerva, 1983; The Hatchet; The Life of Stephen
the Great [„Baltagul”; „Viaţa lui Ştefan cel Mare” de Mihail
Sadoveanu], East European Monographs, Columbia University Press,
1991; The Labyrinth [„Labirintul” de Francisc Păcurariu], Bucureşti,
Editura Univers, 1977; A History of the Romanian Forest [„Istoria
pădurii româneşti” de C.C. Giurescu], Bucureşti, Editura Academiei,
1980; Creanga de aur = The GoldenBough [de Mihail Sadoveanu],
ediţie bilingvă, română şi engleză, Bucureşti, Editura Minerva, 1981;
Short Stories and Tales [„Nuvele şi povestiri” de Gala Galaction],
Bucureşti, Editura Minerva, 1986; One Moldavian Summer[„La
Medeleni” de Ionel Teodoreanu], East European Monographs în
colaborare cu The Romanian Cultural Foundation Publishing House,
Columbia University Press, 1992; The Mill of Luck and Plenty and
Other Stories[„Moara cu Noroc şi alte povestiri” de Ioan Slavici], East
European Monographs, Columbia University Press, 1993; A Man
amongst Men [„Un om între oameni” de Camil Petrescu], Bucharest,
Foreign LanguagesPublishingHouse, 1958.

EUGENIA FARCA

de Cristina PRELIPCEANU



Nilgün İSMAİL: Cum au fost începuturile activităţii Dumneavoastră?
Maria FLOREA: În anul 1973, când am venit la ASE, la Catedra de

limbi germanice erau limba germană şi limba engleză.
În perioada anilor ’70, în cadrul Facultăţii de Comerţ Exterior,
limbile străine se studiau intensiv. Studenţii învăţau două limbi
străine: limba principală (engleza, franceza, germana sau rusa)
care se cerea şi la examenul de admitere, iar limba secundară
reprezenta cea de-a doua opţiune a studentului. Numărul orelor
de studiu ajungea la şase ore pe săptămână, ceea ce înseamnă că
la finalul anilor de studiu, studenţii ajungeau la un nivel foarte
bun de cunoştinţe.

N. I. La ce facultăţi v-aţi desfăşurat activitatea, ce denumire aveau
atunci ?

M. F. Am predat la toate facultăţile pentru că aşa trebuia, să învăţ
vocabularul economic, dar în general am predat la Facultatea de
Comerţ Exterior, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
de azi. Ulterior, în perioada anilor ’80 Facultatea de Comerţ
Exterior s-a desfiinţat şi a devenit o secţie a Facultăţii de Comerţ,
secţia de Relaţii Economice Internaţionale.

N. I. V-aţi desfãşurat activitatea şi în alte instituţii de învăţământ sau
de alt tip – ce fel de structuri?

M. F. Cadrele didactice de la limbi străine de la ASE pregăteau şi
formau personalul tehnic de la întreprinderile de comerţ exterior.

N. I. Activitatea în ASE şi cea din afara ASE s-au întrepătruns şi cum
anume?

M. F. La începutul anului, când se formau normele, eu luam doar
grupele de anul I şi II, iar limbajul comercial pentru anii III şi IV
mi se părea foarte greu. Studenţii noştri de la Comerţ Exterior

erau foarte bine pregătiţi. Ca să trec peste aceste neplăceri ale
mele, la sfatul doamnei Fulvia TURCU, m-am hotărât să
pregătesc şi să instruiesc personalul din comerţ exterior.

N. I. Cum aţi perceput diferenţele?
M.F. Angajaţii întreprinderilor de Comerţ Exterior studiau trei ani

limba străină după care obţineau un atestat de absolvire al
cursurilor de limbă străină, care le aducea prestigiu şi un spor la
salariu. Personalul tehnic de la întreprinderile de Comerţ Exterior
era motivat în studiul limbilor moderne. Toţi erau adulţi,
responsabili şi de la ei am învăţat vocabularul comercial şi
economic.

N. I. Cum au fost anii ’80, perioada considerată cea mai neagră a
comunismului. S-au publicat cărţi de specialitate, dicţionare, se
lucra în cercetare ?

M. F. În anii ’80, a fost o perioadă extrem de lungă când nu s-au făcut
promovări, nu s-au făcut angajări, dar s-au publicat cărţi, deoa-
rece în normă aveam şi cercetare şi eram obligaţi să justificăm
orele de activitate ştiinţifică. O lucrare ce urma să fie prezentată
la o conferinţă era studiată timp de o săptămână la catedră, iar
cărţile nu erau plagiate, nu semănau între ele. Exista o anumită
rigoare în scrierea cărţilor şi a articolelor.

N. I. Deci puţine speranţe...
M. F. Aveam 27 de ani când am venit la ASE, catedra era tânără,

oamenii erau dornici să arate ce ştiu, dar am ajuns în anii ’90
fără nici o perspectivă.

N. I. Care sunt personalităţile care v-au ajutat să vă formaţi în
domeniul limbilor moderne şi a limbajului specializat?

MARIA FLOREA

de Nilgün İSMAİL

Maria Florea, lector universitar, cu o activitate de peste 40 de ani în predarea limbii engleze şi a limbajului
specializat pentru domeniul economiei, a obţinut licenţa la Facultatea de Filologie, specializarea: Limba şi literatura
engleză, Universitatea“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi în anul 1968. În perioada 1968-1973 a predat la Institutul
Politehnic, Iaşi, Catedra de Limbi străine. În anul 1973, în urma unui concurs, doamna Maria Florea a venit la
Academia de Studii Economice Bucureşti, la Facultatea de Comerţ Exterior (în prezent Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale) unde a activat în perioada 1973 –2009.



Activitate editorială şi ştiinţifică

Cărţi semnificative publicate în calitate de co-autor:
– A Handbook of Basic Economic English, publicată în anul 1978, Editura ASE
– Essential of the Economic English, publicată în anul 1980, Editura ASE
– English Lexical Grammar exercices, publicată în anul 1986, Editura ASE
– Culegere de texte în limba engleză pentru Facultatea de Comerţ, publicată în anul 1990, Editura ASE
– Ghid de conversaţie poliglot, publicat în anul 1992, Editura Lucman, Bucureşti
– Practice in English Grammar, publicată în anul 2002, Editura Lucman, Bucureşti
– English Romanian Economic Dictionary, publicat în anul 1988, Editura ASE

Câteva studii semnificative (în număr de 15) prezentate la Conferinţe şi Simpozioane Naţionale, publicate în
perioada 1973–1990:

– Success and Lack of Success in Teaching/Learning Process
– Functions of Testing in Teaching a Foreign Language
– Communicative Methods in Teaching English and Efficiency in Shaping the Specialist in Management
– Fluency or Accuracy in Teaching English?
– Translation Aiming at Improving Communication
– Henry James – Narrative Technics

M. F:În perioada de început a carierei mele de tânără asistentă la ASE,
pe vremea când şefă de catedră era doamna Livia Galiş, am avut
şansa să fiu colegă cu Fulvia Turcu.

N. I. Vă aduceţi aminte care dintre personalităţile din prezent v-au
fost studenţi? Care sunt persoanele a căror activitate profe-
sională aţi influenţat-o?

M. F. Ah, asta este greu de spus. Studenţii facultăţii noastre şi mai apoi
ai secţiei de Relaţii Internaţionale la absolvire erau angajaţi la
întreprinderile de Comerţ Exterior, care aveau sediul în Bucureşti
şi erau destul de numeroase.

N. I. Cu ce colegi aţi colaborat şi cum?
M. F. Doctoratul era un deziterat greu de atins, iar în lipsa speranţei de

promovare m-am axat pe predare şi formarea studenţilor. Era o
colaborare între noi şi ne ajutam între noi, precum doamna Fulvia
Turcu care a ajutat mulţi colegi. Când am promovat la poziţia de
lector, după anii 1990, am fost convinsă că acesta este apogeul
carierei mele didactice.
Doctoratul nu mă ajuta, iar posibilitatea unui venit suplimentar
prin colaborarea cu universităţile particulare a creat o sursă de
venit, dar ne-a îndepărtat de cercetare. Explozia de informaţii şi
de posibilităţi ne-a surprins pe toţi cu această schimbare a vieţii
şi ne-am văzut într-o altă situaţie.

N. I. Cum a fost interacţiunea cu foştii decani, rectori?
M. F. La împlinirea a 90 ani de la înfiinţarea Academiei de Studii Eco-

nomice, în anul 2003, ca recunoaştere a activităţii desfăşurate la
Catedra de limbi germanice, alături de alte colege precum
Virginia Barghiel, am primit titlul onorific de Conferenţiar. Titlul
onorific nu mi-a adus bani, dar am avut confirmarea faptului că
munca mea a fost apreciată.
Decanul facultăţii (Facultatea de Relaţii Economice Internaţio-
nale n.n.) era domnul Popa (Prof. univ. dr. Ioan Popa n.n.), iar
Rector era domnul Bran (Prof. univ. dr. Paul Bran n.n.).

N. I. Aţi interacţiunea şi cu factori de decizie din afara ASE?
M. F. În perioada 1974 – 1990 am colaborat cu ministerul de Comerţ

Exterior la Programul de Perfecţionare a Cadrelor din Comerţul
Exterior. Pentru asta mă trezeam dimineaţa la 6, mă duceam să
predau personalului de la Comerţ Exterior şi apoi veneam la ASE
pentru ore.
În perioada 1992 – 2010 am ţinut cursuri şi seminarii de limba
engleză la Facultatea de Management Turistic şi Comercial.
În ultimii anii, 2010 – 2012, am predat limba engleză la studenţii
străini de la Centrul pentru Educaţie, Universitatea LUMINA.
De un an de zile predau limba engleză personalului tehnic de la
întreprinderea LAROMET“.



O lecţie de viaţă

Dacă cineva mă întreabă ce regret din ceea ce am făcut
profesional asta este: nu am făcut studii de doctorat. Am greşit
că nu m-am dus la Iaşi să fac studii doctorale. Am văzut
doctoratul cu prea multă rigoare şi la fel şi activitatea
didactică şi de cercetare. Nu eram membră de partid, iar
speranţa la doctorat era foarte redusă. Locurile la doctorat
erau extrem de puţine, iar prioritate aveau cei care predau la
Universitatea Bucureşti.

Nu trebuie să amâni niciodată un lucru pe care-l poţi
face spre împlinirea ta profesională, căci nu este bine să
amâni, nu este bine să abandonezi un proiect în care crezi şi
pe care e bine să-l faci la timpul lui, nu trebuie să abandonezi
nici o oportunitate în a-ţi desăvârşi formarea profesională.
Niciodată nu este prea târziu şi nu este prea devreme să faci
ce este de făcut pentru împlinirea formării tale profesionale.
Eu nu am făcut şi am avut de suferit. Îţi dau câteva exemple
de oameni care nu au dosarul plin de acte doveditoare,
precum Jean Cenuşă, Virginia Barghiel, care sunt competitivi
chiar dacă nu sunt acoperiţi de acte doveditoare (doctorate şi
alte cursuri de perfecţionare n.n.), dar care pot dovedi prin
profesionalismul şi competitivitatea lor cât sunt de buni în
ceea ce fac. În viaţă trebuie să lupţi tare şi cu forţă.

P.S.
Doamna Maria Florea face parte din acea
categorie a cadrelor didactice care în perioada
comunistă a fost nevoită să parcurgă un traseu
profesional lung, anevoios şi fără aşteptări la
capătul drumului. Este o persoană la care te
poţi raporta profesional şi chiar dacă nu a ajuns
profesor doctor în domeniu, este un om de la
care ai foarte multe de învăţat, în mod special,
în metode de lucru cu studenţii şi în propria
pregătire profesională.
Eu am fost marcată de cuvintele doamnei
Maria Florea “Nu renunţa, du-ţi doctoratul
până la capăt şi priveşte mai departe”.



Activitate didactică la Catedra Limbi Străine (Franceza afacerilor
pentru toate facultăţile ASE) în ASE noiembrie 1968 – septembrie
2004

• Curs de psihopedagogie pentru studenţii din ASE
• Curs de negociere comercială pentru studenţii Facultăţii de

Turism
• Curs de comunicare faţă în faţă în afaceri la Facultatea „Studii

Economice în Limbi Străine” – Secţia „franceză”
• Cursuri de comunicare interculturală de afaceri în ASE şi la

Facultatea de Litere din Ploieşti (masterate)
• Cursuri de metodica predării limbilor străine cu toţi studenţii în

filologie ai Universităţii „Dimitrie Cantemir”.

Activitate editorială şi ştiinţifică

• Cursuri, suporturi de curs, manuale universitare
• Culegeri de jocuri şi simulări (unele în colaborare)
• Studii privind francofonia româna şi românofonia franceză
• Articole în reviste străine şi româneşti.

Afilieri

• Membră a reţelei „Cultures, langues et développement” a
Agenţiei Universitare francofone (AUPELF-UREF, apoi AUF)
(din 1996)

• Membră a Societăţii Internaţionale de Psiholingvistică Aplicată
(ISAPL) din 1986 (în comitetul de conducere 2000-2004)

• Membră a Grupului Român de Lingvistică Aplicată (GRLA),
afiliat la Asociaţia Internaţională de Lingvistică Aplicată
(AILA), din 1973

• Membră a Laboratorului de Psiholingvistică a Universităţii
Bucureşti (din 1972)

Modestă slujitoare a francofoniei româneşti, răsplatită de Statul
francez cu distincţia „Palmes Academiques“, am să încep prin a spune
că am fost norocoasă în profesie.

Am făcut trei ani de liceu comercial; deşi am dat pânã la urmă un
bacalaureat teoretic, liceul comercial a fost de folos, căci mi-a dat
noţiunile fundamentale privind ştiinţele economice. Materiile noastre
se numeau Întreprinderi, Merceologie, Contabilitate, Statistică. Am
intrat în 1955 la Facultatea de Filologie, Secţia franceză-română.
Mi-am susţinut doctoratul în psiholingvistică cu tema „Perfecţionarea
comunicării orale în limba franceză (cu referire la studenţii în relatii
economice internaţionale)”, sub conducerea profesoarei Tatiana Slama
Cazacu, căreia îi datorez mult: pot spune că anii petrecuţi pentru
elaborarea tezei au fost pentru mine ca o a doua facultate. A trebuit să
învăţ psihologie generală şi pedagogică, psihologie socială, lingvistică
precum şi toate domeniile implicate în comunicarea faţă în faţă. Am
citit foarte mult şi am învăţat foarte multe în acea perioadă. Ideea de
interdisciplinaritate mi se pare centrală în formarea unui profesor de
limbi de specialitate. Asta se întâmpla pe la mijlocul anilor ’70. În 1986
mi-am susţinut doctoratul. Printre mentorii mei aş vrea să-i menţionez
în primul rând pe erudita profesoară Tatiana Slama Cazacu care, cu
binecunoscuta sa exigenţă, m-a îndrumat timp de 10 ani; apoi pe
Aurora Liiceanu în domeniul psihologiei sociale. Din ASE, m-au
iniţiat în negocierea comercială profesorii Alexandru Puiu şi Ovidiu
Rujan; la seminariile de negocieri comerciale ale acestuia din urmă
am participat cu mare interes, iar profesorii Mihai Korka, Ion Cătoiu
şi Dumitru Porojan m-au ajutat foarte mult la prelucrarea statistică a
datelor din teza mea de doctorat, unde existau multe cercetări de teren
printre studenţii ASE, dar şi printre 200 de foşti absolvenţi care lucrau
în comerţul exterior. Fiecare dintre generoşii colegi pe care i-am citat
mi-a explicat câte o formulă statistică care putea fi foarte bine aplicată
datelor obţinute de mine pentru teză. Deci, prelucrarea ştiinţifică a
datelor le-o datorez aproape integral. Ulterior, în alte cercetări, am
folosit din nou aceste formule statistice.

Am lucrat la catedra noastră din 1968 până în 2004 – o viaţă de
om. Despre prietena mea cea mai bună am uitat să vorbesc. Marele
meu noroc şi al Luminiţei Brăileanu a fost că Nicole Racoviţă Potoţki
ne-a anunţat că este un concurs la ASE la care ar trebui să participăm.
Noi nici nu citeam Monitorul Oficial pe vremea aceea. Ea era de un an

MICAELA GULEA
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sau doi la ASE, acolo lucra şi soţul ei (apoi au fugit, în 1970, în
Occident). Nicole ne-a făcut acest mare bine, ne-a ajutat să ne
integrăm. Am găsit, îmi pare rău să o spun, o catedră, extrem de
prăfoasă. Trăiam o revoltă şi un resentiment pentru că avusesem la
facultate colege strălucite, care au fost trimise prin sate, în fund de
ţară, iar în această catedră era un nivel destul de trist. Erau numai
oameni foarte bătrâni, care predau în modul cel mai tradiţional cu
putinţă, era clar că veniseră cu proptele – în afară de profesorul
Cristescu, care era un mare specialist, de Nicole, care era o excelentă
cunoscătoare a limbii franceze şi de Sabina Drăgoi. Aceasta din urmă
era autoarea unui manual de franceză comercială, coordonat de cineva
de la Ministerul Comerţului Exterior. Era o mină de informaţii, lucrase
la un dicţionar poliglot pentru comeţul exterior, partea de franceză.
Prin urmare, am trăit sentimentul că fiecare s-a format singur, nu a
existat un efort de coordonare metodică, didactică. Cei care veneam de
la liceu avusesem, din fericire, macar o experienţă de predare. Şi apoi,
împreună cu Luminiţa, am citit mereu presa economică franceză.
Aveam noroc, un prieten al tatălui meu ne trimitea presă de specialitate
din Franţa, ceea ce ne permitea un contact cu limba nativilor. Un alt
lucru foarte trist, pot să spun, din punctul de vedere al nivelului
predării, a fost că în lungii ani de profesorat la ASE am fost inspectată
o singură dată în întreaga perioadă, din 1968 până în 2004 ( nu vorbim
de inspecţiile „ideologice” ) E adevarat, erau lecţiile deschise din ca-
drul concursurilor de promovare prezidate de profesorul Murăreţ de
la Universitate, dar şi comentariul lui se reducea la o singură frază.
Altminteri, era un om încântător. La începutul anilor ’70 am avut şi
bucuria de a o întâmpina la ASE pe scumpa mea profesoară Lelia
Băluş. Venirea ei de la Universitatea Bucureşti ne-a adus ceva în plus:
serile culturale care au devenit un fel de tradiţie. Studenţii erau antre-
naţi în activităţi perişcolare şi erau foarte interesaţi să joace teatru în
franceză, să organizeze cu noi serate culturale. Unii dintre ei mani-
festau o creativitate extraordinară.

Seminariile ţinute cu grupe de studenţi ai unor facultăţi din ASE,
cu admitere „grea”, erau o adevărată plăcere. În cursul celor patru ani
cât lucram împreună se crea o stimulantă relaţie compensatoare între
expertul în limba străină şi învăţaceii în ale economiei. Fiecare învăţa

de la celălalt, astfel încât seminariile se construiau împreună. Din
această simbioză au rezultat unele prietenii de o viaţă.

Pe lângă seminariile pe care le-am condus în decursul anilor, am
ţinut şi o seamă de cursuri. Fără falsă modestie pot spune că am fost
primul cadru didactic, de la catedra de limbi străine din ASE, care a
ţinut cursuri în amfiteatre. În 1988, rectorul Al. Puiu mi-a propus cursul
de Psihopedagogie (dădusem un examen la această materie în timpul
stagiului de doctorat) pe care l-am ţinut timp de 2 ani; era un curs
destinat mai multor facultăţi din ASE. După ’90, profesorul Radu
Emilian mi-a propus să susţin la secţia de Turism cursul de „Negociere
comercială”. (Unul din capitolele tezei mele a fost „Învăţarea
negocierii într-o limbă străină”) În seminariile de franceză comercială,
la facultăţile de R.E.I şi Comerţ făceam încă din faza pregătitoare a
tezei de doctorat simulări de negocieri pe cazuri reale. În 1994 a fost
un concurs Soros pentru manuale universitare, şi în felul acesta am
realizat un manual intitulat „Face à face en affaires”, iar într-una din
secţiuni erau propuneri de cazuri reale de negociere luate din
experienţa colegei Ruxandra Constantinescu-Ştefănel, cu care am şi
elaborat manualul respectiv. Aceasta avea o bună practică în comerţul
exterior întrucât beneficiase de o dublă formare, fiind absolventă de
Litere, dar şi de ASE. Am avut bucuria de a colabora cu ea ani
îndelungaţi, încercând să-i formăm pe studenţi pentru situaţiile pro-
fesionale de comunicare ale viitoarei lor cariere şi, de asemenea, să-i
iniţiem în mentalităţile partenerilor străini. (Eu introdusesem încă din
anii ’80 predarea „în situaţii profesionale”: interviul de angajare,
negocierea comercială şi, mai târziu, şedinţa de lucru interculturală).

Ar mai fi de adaugat că în anii ’80 eram un colectiv destul de
sudat. N-am să uit vizitele la spital pe care mi le-au făcut colegele cu
prilejul unei grele operaţii: Sabina Drăgoi, Doina Burada, Gabi
Dijmărescu, Corina Lascu-Cilianu, venită cu şniţele, pe vremea când
carnea era rară ca aurul. N-am să uit nici prăjiturelele făcute de
colegele mele pentru Stere Gulea care pleca să filmeze iarna într-o
regiune în care căldura şi hrana erau rarităţi. Vai, unde sunt acele
delicioase „langues de chat” ale Deliei Vasiliu, fursecurile Doinei
Burada?

„Mais où sont les neiges d’antan?”



Alexander Hollinger a fost unul dintre cei mai renumiţi profesori de limba engleză de afaceri şi comunicare
în afaceri de la Catedra de Limbi Germanice a ASE Bucureşti. Şi-a obţinut licenţa şi doctoratul în filologie la
Universitatea din Bucureşti. A urmat cursuri de specializare la Universitatea din Lancaster – Marea Britanie şi la
Universitatea din Manchester. A publicat numeroase articole şi studii de specialitate.

A fost un profesionist excelent, pe care te puteai baza atât în privinţa conţinutului cât şi al formei şi respectării
termenelor de predare. O persoană de o mare modestie, dar care cerea tuturor aceeaşi seriozitate şi corectitudine de
care dădea el însuşi dovadă. Studenţii îl apreciau pentru soliditatea cunoştinţelor transmise şi pentru corectitudinea
severă cu care erau trataţi. Avea un entuziasm deloc vizibil, dar foarte real pentru proiecte profesionale importante
care s-au concretizat în multe publicaţii.

Enumerăm mai jos titlurile câtorva din volumele la care este autor sau coautor, într-o ordine aleatorie:

• Corespondenţa de afaceri în limbile română şi engleză (Teora)
• Test your business English vocabulary (Teora) ·
• Written Communication in Business English (EdituraUniversitară)
• Contribution to a genre analysis of business letters (Cavallioti)
• The vocabulary of business and financial english (Milena Press)
• Essentials of accounting (Milena Press)
• The language of accounting (Milena Press)
• Essentials of financial English (Cavallioti)
• The language of financial, banking and insurance English (Cavallioti)
• A lexicological approach to financial and business English (EdituraUniversitară)

ALEXANDER HOLLINGER

de Mariana NICOLAE



Mihai Korka s-a născut în 1946 la Lugoj. Un foarte bun vorbitor
de germană, franceză şi engleză, Mihai Korka a absolvit în 1969 secţia
„Economia Comerţului Exterior” din cadrul Facultăţii de Comerţ, dar
a acceptat invitaţia ilustrului profesor Titus Cristureanu1 de a îmbrăţişa
cariera didactică în calitate de asistent universitar stagiar la Catedra
de Calcul Economic şi Cibernetică Economică la o disciplină de gra-
niţă – Statistica comerţului exterior, care îmbina cunoştinţele speci-
fice relaţiilor comerciale internaţionale cu exigenţele metodologice şi
analitice ale cunoaşterii şi evaluării statistice a conjuncturii mediului
internaţional de afaceri.

Profesorul Mihai Korka a fost influenţat şi format de către oameni
de care îşi aduce cu drag aminte, precum Hulda Constantinescu,
Sabina Drăgoi, Livia Galiş, Nicolae Ghimpa (sub-secretar de stat pe
vremea lui Antonescu şi care s-a pensionat în anii ’70), Pavel Tiberiu
(al cărui asistent ar fi trebuit să fie, profesor la Facultatea de Comerţ,
secţia comerţ exterior), Puiu Alexandru (de la care a deprins tehnica
cercetării interdisciplinare), Tudor Barou (profesor de statistică, şeful
Catedrei de Statistică în perioada 1980–1989, înainte de 1980 fiind
prorector responsabil cu cercetarea).

Activitatea profesorului Mihai Korka poate fi rezumată foarte
scurt astfel:

– 4 volume de autor şi alte 13 cărţi, dicţionare sau monografii
elaborate împreună cu specialişti români sau străini

– 15 manuale universitare şi numeroase culegeri de probleme şi
lucrări aplicative

– 60 de articole şi studii publicate în reviste de specialitate sau în
volume ocazionale ale unor manifestări ştiinţifice

– prezenţa sa în peste 100 de conferinţe şi simpozioane prestigi-
oase din ţară şi din alte peste 20 de ţări situate pe cinci
continente ale lumii

– implicarea sa în peste 50 de proiecte de cercetare de importanţă
instituţională, naţională sau internaţională

– peste 30 de doctorazi care şi-au încheiat cu succes pregătirea
sub îndrumarea sa.

Zonele de interes ale profesorului Korka au fost, de-a lungul
timpului:

– statistică – prin disciplinele predate, manualele universitare şi
studiile publicate

– relaţii economice internaţionale – prin disciplinele predate,
lucrările publicate şi tezele de doctorat îndrumate

– managementul învăţământului superior – prin poziţiile publice
în care a funcţionat, în repetate rânduri în perioada 1992-2009,
în ţară şi în reprezentarea internaţională a Academiei de Studii
Economice din Bucureşti şi a Ministerului Educaţiei din
România, prin lucrările publicate atât în ţară, cât şi peste hotare,
prin activitatea de expertiză şi consultanţă.

Profesorul Korka a îndeplinit o serie de activităţi manageriale şi
de expertiză dintre care menţionăm doar câteva: director general al
Institutului Naţional de Conjunctură, Marketing şi Management
„Virgil Madgearu” din Bucureşti (1991–1992); prorector al Academiei
de Studii Economice, responsabil pentru dezvoltarea relaţiilor inter-
universitare internaţionale (1992–1996); expert academic în cadrul
Programului Phare – Tempus, cu activitate de expertiză academică şi
instituţională desfăşurată atât în România, cât şi în Bosnia-
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Germania, Grecia, Italia, Letonia,
Lituania şi Ungaria (1992–2001); director executiv (1993–1996) al
Programului de Master înGestiunea Afacerilor (MBA Canadian),
decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, A.S.E.
Bucureşti (2004–2008), consultant naţional în cadrul echipei Băncii
Mondiale care a realizat evaluarea funcţională a sectorului de
învăţământ superior din România (2011).

MIHAI KORKA

de Mara Magda MAFTEI

1 Titus Cristureanu (1904 – 1991) – marele intelectual cu o prezenţă atât de variată tematic în publicistica românească timp de aproape 60 de ani, cu o contribuţie indiscutabil
pozitivă în diplomaţia economică şi politică a României, atât în perioada de dinainte cât şi după al doilea război mondial şi cu o carieră universitară strălucită (aprecierile cu
privire la activitatea publicistică sunt parţial preluate din articolul omagial „Titus Cristureanu – 80” publicat de George Muntean în „România literară” din 9 februarie 1984 şi
pus la dispoziţia noastră prin amabilitatea profesorului Korka.)



Nu putem omite experienţa practică deosebită şi cunoaşterea
intimă a sistemului de învăţământ românesc pe care o are Mihai Korka
şi pe care a obţinut-o îndeplinind diferite funcţii în cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale: director general al Direcţiei Generale a Învăţă-
mântului Superior (1998), secretar de stat (1998–1999), consilier al
ministrului (1999–2000), consilier pentru învăţământ superior şi inte-
grare europeană la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2005, 2007–
2008).

Mihai Korka a participat şi participă la proiecte naţionale şi
internaţionale fie ca expert, fie în calitate de responsabil de echipă.
Dintre numeroasele sale participări enumerăm câteva:

• Membru al echipei de experţi români care au monitorizat
implementarea Programului Phare de Reformă a Învăţământului
Superior din România, cofinanţat de Uniunea Europeană, Banca
Mondială şi Guvernul României (1998–2001)

• Responsabil al echipei de experţi români pentru capitolul 18 –
Educaţie, formare profesională, tineret – în cadrul procesului de
negociere a aderării României la Uniunea Europeană (2000),

• Expert desemnat de BFUG (2008–2010) pentru consilierea Co-
misiei Europene în Evaluarea Independentă a Procesului
Bologna în primul deceniu de implementare (1999–2009),

• Membru al Proiectului-Cadru 6 al Uniunii Europene cu tema
„Understanding the Relationship between Knowledge and
Competitiveness in the Enlarging European Union” (2007–
2008),

• Membru titular al Adunării Generale EQAR – Registrul Euro-
pean al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior (2008–2009),

• Team-leader al proiectului Phare „Adaptarea activă a educaţiei
universitare la cerinţele pieţei muncii” (2008–2009),

• Membru al echipei de experţi care a elaborat şi promovat rapor-
tul de certificare a compatibilităţii Cadrului Naţional al Califi-
cărilor în Învăţământul Superior din România cu cel specific
Spaţiului European de Învăţământ Superior (2009–2011).

Profesorul Korka este solicitat ca profesor invitat la universităţi
din ţară (Universitatea Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative), ca expert sau coordonator în diverse organizaţii
având ca obiect de activitate îmbunătăţirea sistemului românesc de
învăţământ superior. Menţionăm doar că în perioada 2005–2012 el a
fost preşedintele Comisiei „Calitate şi Dezvoltare Curriculară” din
cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România – AFER, iar
între 2008 şi 2012 a fost Preşedintele Comisiei pentru Calificări
Universitare sub egida Senatului Academiei de Studii Economice.

De-a lungul întregii sale activităţi, profesorul Korka a format
numeroşi studenţi care astăzi fac parte din sfera vizibilă a cercetării
româneşti. Enumerăm astfel doar câteva nume: Magdalena Iordache-
Platis (actualmente prorector responsabil cu managementul calităţii şi
relaţiile cu mediul de afaceri la Universitatea din Bucureşti), Mugur
Isărescu, Mişu Negriţoiu (actualul preşedinte al grupului financiar ING
România), Emanuel Odobescu (director general adjunct Piraeus Bank).

Nu în ultimul rând trebuie menţionat omul cald, amabil, care
completează personalitatea profesorului Mihai Korka.

Multe din informaţiile prezentate în acest medalion au fost
extrase din LAUDATIO realizat în septembrie 2011

de către prof. univ. dr. Vergil Voineagu.

Mulţumim profesorului Korka pentru amabilitatea de a
răspunde la întrebările noastre.



DATE BIOGRAFICE

Sunt absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii Bucureşti,
secţia Limbi Romanico-Germanice, specialitatea limba şi literatura
germană, şi Doctor în Filologie din anul 1985. După absolvirea
facultăţii in 1962, am fost angajată la Editura Meridiane până în anul
1970, an în care am ocupat prin concurs postul de asistent titular în
învăţământul universitar la A.S.E. În 1979 am fost titularizată, prin
concurs, pe postul de lector, iar în 1991, tot prin concurs, pe postul de
conferenţiar. În 1999 m-am transferat la Universitatea Creştină
“Dimitrie Cantemir” din Bucurşsti, pentru a preda la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine cultura si civilizaţie germană, literatura
germană şi limbaje de specialitate. Între anii 2002–2009 am ocupat
funcţia de prodecan al acestei facultăţi. În prezent, sunt profesor
asociat la universitatea sus-menţionată şi coordonator al unui proiect
de cercetare instituţional, pe tema “Wirtschaftsdeutsch”.

DATE PROFESIONALE

În cei 29 de ani (1970–1999) de activitate la Catedra de limbi
moderne si corespondenţă comercială din Academia de Studii
Economice, am predat limbajul economic şi corespondenţa în afaceri
în limba germană în vederea specializării viitorilor economişti. În
conformitate cu programul de cercetare şi de editare a materialelor
didactice, am elaborat în colaborare diverse manuale destinate
studiului limbii germane din domeniul economic, precum şi un
dicţionar explicativ de termeni economici român–german. În
activitatea mea în domeniul cercetării ştiinţifice, un rol deosebit l-au
avut prof. univ. dr. Hertha Peretz şi prof. univ. dr. Jean Livescu,
membru corespondent al Academiei, ambii profesori universitari,
îndrumându-mi cercetarea în vederea redactării tezei de doctorat cu
titlul: “Proza scriitorului Georg Weerth – între literatură şi jurnalism”.

STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI AFILIEREA LA
ASOCIAŢII PROFESIONALE

1984 Technische Universität Dresden, cu tema: Studiul limbajelor
de specialitate;

1991 Universität Köln, pentru documentare privind aspecte ale
lexicografiei şi cele ale limbajului economic;

1998 Düsseldorf, cu tema: Einführung in die Methodik und Didaktik
des Deutschen als Wirtschaftssprache;

2000 Kassel, cu tema: Methodik des fremdsprachigen Deutsch-
unterrichts

Am participat la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice, la
simpozioane organizate de diverse asociaţii profesionale şi ştiinţifice
(precum Societatea de ştiinţe filologice şi Societatea Germaniştilor din
România), în Bucureşti şi în ţară. Am fost membră în diferite comisii
de acordare a titlului de doctor.

DATE BIBLIOGRAFICE

LUCRĂRI DIDACTICE, publicate în colaborare:
▪ Wirtschaftliche Texte. Antologie, A.S.E., 1976.
▪ Culegere de texte în limba germană, Facultatea ESAPT, A.S.E.,

1980.
▪ Manual de limba germană pentru economişti, A.S.E., 1980.
▪ Deutsche Handelssprache und -korrespondenz, A.S.E., 1983.
▪ Manual de limba germană Deutsch für Wirtschaftler, A.S.E.,

1983.
▪ Limba germană pentru economişti, A.S.E., 1984.
▪ Manual de limba germană pentru începători, A.S.E., 1989.
▪ Deutsch für Wirtschaftler, A.S.E., 1990.
▪ Ghid de comerţ internaţional şi corespondenţă de afaceri în

limbi străine, Tribuna Economică, 1992/ 1995.
▪ Dicţionar poliglot explicativ. Termeni uzuali în economia de

piaţă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.
▪ Teste în limba germană, Ed. Economică, Bucureşti, 1997.
▪ Deutsch für Wirtschaftskommunikation, Teil I, A.S.E., 1999.

MARIA MIHALCIUC
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▪ Ghid de conversaţie poliglot, Ed. Viitorul Românesc, Bucureşti,
1993.

▪ Geschäftsbriefe Rumänisch-Deutsch, Ed. Oscar Print, Bucureşti,
2003.

▪ Curs practic de limba germană, Ed. Univ. Juridic, 2006.
▪ Abriss der deutschen Kultur- und Literaturgeschichte, Ed. Univ.

Juridic, 2006.
• Kommunikation im Deutschen, Ed. Prouniversitaria, 2009
• Geschäftskommunikation. Briefe Rumänisch-Deutsch, Ed.

Oscar Print, Bucureşti, 2009

PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE:

1991 Simpozion organizat de Catedra de limbi străine şi
corespondenţă comercială, A.S.E.;

1992 Conferinţa internaţională a Catedrei de germanistică,
Universitatea din Sofia

1993 Simpozion al Catedrei de Germanistică, Universitatea
Bucureşti;

1994 Al III-lea Congres al Germaniştilor din România - Neptun;
1995 Conferinţa internaţională a profesorilor de limbi germanice,

A.S.E.;
Conferinţa internaţională a profesorilor de lb.germană, Goethe-
Institut, Bucureşti
A XXVI-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională, Academia Tehnica Militară, Bucureşti
Fortbildungsseminar-Landeskunde, Goethe-Institut Bucureşti;
Simpozionul de Pedagogie şi Cultură, Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti

1996 Conferinţa internaţională a profesorilor de lb. germană, Goethe-
Institut, Mamaia;

1997 Simpozionul Catedrei de Germanistică, Universitatea
Bucureşti;

1999–2006 Simpozioane ştiinţifice organizate de F.L.L.S a Univer-
sităţii Creştine “D. Cantemir“, Bucureşti.

ARTICOLE/STUDII DE SPECIALITATE publicate în reviste
recunoscute în perioada 1981-1997, şi/sau publicate în volumele
unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau organizate la nivel
naţional:

A) Lingvistică aplicată; metodica predării limbii germane, în:
▪ Vol. „Predarea comunicativă a limbajelor specializate“,1994,

A.S.E., Bucureşti;

▪ „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“ (www.ggr.ro), 1994,
Univ. Bucureşti;

▪ „A XXVI-a sesiune de comunicări ştiinţifice“, vol. 9, 1995,
Academia Tehnică Militară Bucureşti;

▪ „Deutsch aktuell“ (Revista profesorilor de limba germană din
România),1995, Goethe-Institut, Bucureşti

▪ Vol. „Transcarpathica“ 2/2003, Ed. Paideia, Bucureşti

B) Aspecte interculturale ale comunicării, în:
▪ „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens“ (www.ggr.ro), 1993,

Universitatea Bucureşti;
▪ Vol. „Fortbildungsseminar-Landeskunde“,1995, Goethe-Institut,

Bucureşti;
▪ Vol. „Pedagogie şi cultură-abordare didactică şi interculturală“,

1995, U.T.C.B.

Despre Departamentul Limbi Moderne şi Comunicare în afaceri

Colectivul (niciodată prea numeros) de limba germană din
Catedra de limbi străine, mai târziu Catedra de limbi germanice şi
comunicare în afaceri, este „matricea” activităţii mele didactice pe
parcursul deceniilor de funcţionare în cadrul A.S.E. În principal
împreună cu colegele mele lect. H. Constantinescu, lect. L. Popescu,
lect. Al. Purcel, apoi împreună şi cu (actualmente prof. dr.) L. Mureşan
până în 1990, apoi în cadrul unui colectiv lărgit prin atragerea altor
cadre didactice după anul 1990, am construit şi consolidat în timp un
ansamblu de relaţii strânse de colaborare, întrajutorare şi chiar de
prietenie. Împreună am scris şi manualele anilor 70’-80’, împreună am
contribuit la susţinerea limbii germane. Dar cu plăcere îmi amintesc şi
de relaţiile colegiale dezvoltate cu profesorii din celelalte colective,
menţionând aici prioritar pe Gabriela Lupchian, dar si cu Doina
Burada, I. Cenuşe sau C. Lascu-Cilianu (la limba franceză) etc.,
precum şi cu colegii de limba engleză, ca de exemplu A. Chiriacescu,
F. Turcu, M. Florea, sau Al. Hollinger. M-am bucurat să fim împreună
şi după 1990, în aceeaşi măsură în care m-am bucurat să primim noi
colegi după 1990, pe care i-am urmărit (şi un timp îndrumat) în lupta
lor de afirmare în profesie şi activitatea de cercetare.

Despre ASE (Bucureşti / centre teritoriale)

Dacă înainte de 1990 limba germană a fost prezentă sporadic la
unele facultăţi ale ASE, după 1990 am trăit momentele emoţionante al
revirimentului predării limbii germane la mai multe facultăţi, pe
fundalul sprijinului solid acordat în acest sens de Decanatele mai



multor facultăţi, dar cu precădere de R.E.I., Comerţ şi S.E.L.S. Astfel,
este demn de menţionat interesul acordat în primii ani după Revoluţie
de prof. dr. M. Korka, prof. dr. I. Popa (la REI), prof. dr. N. Pop, prof.
dr. V. Lefter (la S.E.L.S./FABIZ), sau prof. dr. C. Cătoiu (la Comerţ)
pentru organizarea mai multor grupe de limba germană şi asigurarea
unor materiale didactice. În domeniul publicistic, aş dori să menţionez
excelenta colaborare cu prof. dr. Gabriela Stănciulescu la elaborarea
Ghidului de comerţ internaţional şi corespondenţă de afaceri în limbi
străine (1992/1995), pe de-altă parte rolul deosebit avut de prof. univ.
dr. Sorin Stan în elaborarea Dicţionarului poliglot explicativ (1995).

Despre colaborarea cu parteneri externi

După anul 1990 am beneficiat constant de sprijinul Institutului
„Goethe” Bucureşti şi al DAAD (Serviciul german de schimburi
academice) pentru participarea la unele programe de perfecţionare
profesională în sfera predării limbajelor de specialitate. Subliniez, de
asemenea, colaborarea în anii ‘90 în organizarea cursului de cultură şi
civilizaţie germană la Programul „Tempus”/S.E.L.S. (viitoarea
facultate FABIZ) cu lectorul DAAD Axel Barner-Verger, ce funcţiona
în acea perioadă la Universitatea Politehnica Bucureşti.

O lecţie de viaţă

Pe parcursul exercitării profesiei de dascăl în mediul universitar,
m-am străduit să respect şi aplic principiul formulat atât de pregnant
în limba germană „ Klasse statt Masse” („Ceea ce contează este clasa,
calitatea, nu cantitatea”). Şi aceasta atât în procesul de instruire la
seminariile de limba germană, cât şi în toate activităţile conexe acestei
meserii. Nu a fost uşor, cunoscându-se constrângerile din epoca
dinaintea anului 1990. Pot afirma că absolvenţii A.S.E. de dinainte
precum şi după anul 1990, care au valorificat în viaţă ceea ce au
acumulat prin învăţarea limbii germane, au constituit tot atâtea punţi
de legătură între România şi spaţiul economic şi de cultură de limbă
germană. Nu întâmplător, în anii ‘90, am avut studenţi proveniţi din
familiile unor foşti „germanişti” de la A.S.E., decişi să continue
„tradiţia” conturată a studiului limbii germane.

Noilor cadre didactice venite la Catedra de limbi străine începând
cu anul 1990, le-am „predat” aceeaşi lecţie a calităţii şi perseverenţei
în materie de autoperfecţionare şi autodepăşire. Iar după anul 1999,
păstrând legătura cu foştii mei colegi din colectivul de germană de la
ASE, le-am oferit sprijinul, ori de câte ori mi-a fost solicitat.



Cei mai mulţi dintre tinerii care sunt azi membri ai Departa-
mentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri nu o cunosc nici
măcar din auzite pe doamna Violeta Năstăsescu. Ceilalţi o ştim din
legendă – numele de pe coperţile puţinelor, dar foarte popularelor,
manualele publicate în anii ’70 sau ’80 ai secolului trecut. A fost o
adevărată aventură încercarea de a reface legătura cu o profesoară care
s-a retras din activitate în 1985, dar a continuat să fie o prezenţă activă
în viaţa profesională bucureşteană. Am reuşit totuşi să intru în legătură
cu doamna profesoară Năstăsescu prin bunăvoinţa şi stăruinţa
colegului nostru Octavian Oprică, pasionat de istorie în general şi în
special de cea a catedrei noastre.

Violeta Năstăsescu s-a născut în 1930 la Tulcea, într-o familie de
profesori. A studiat limba engleză la Universitatea din Bucureşti pe
care a absolvit-o în 1954. A avut amabilitatea să stea de vorbă cu mine
într-o după amiază în care, deşi ne-am propus o discuţie de o oră, ne-
am pomenit după vreo trei ore că trebuie cu părere de rău să încheiem
o discuţie foarte plăcută. Redau în continuare rezumatul discuţiei,
lăsând-o pe doamna Năstăsescu să-şi povestească amintirile legate de
activitatea domniei sale în ASE şi prezentând şi câteva fotografii pe
care a avut amabilitatea să le caute şi să mi le ofere.

Am terminat facultatea în 1954 şi am fost angajată la Institutul de
Relaţii Internaţionale care pregătea diplomaţi. Institutul funcţiona sub
egida Ministerului de Externe, dar era controlat de Ministerul Învăţă-
mântului.Nu pot să vă spun data exactă, dar cred că prin ’57 institutul
nostru s-a desfiinţat, a trecut în lichidare la ASE împreună cu toată
catedra de limbi străine. Ceilalţi nu, au fost repartizaţi în alte părţi.
Ultimii studenţi ai Institutului de Relaţii Internaţionale au terminat cu
diplomă de ASE.

Prin urmare aşa am venit eu la ASE. Vreau să subliniez că, spre
deosebire de azi, generaţiei mele i s-au oferit locuri de muncă. Când
am terminat studiile, mi s-a propus să rămân la catedră, dar n-am
acceptat din motive pe care probabil le bănuiţi. Mi s-a propus, de
asemenea, să merg la actuala Academie de Poliţie – n-am acceptat tot
din motive pe care probabil le bănuiţi. Am fost invitată şi la Facultatea

de Comerţ Exterior cu sediul pe atunci în calea Victoriei. Dar, cum
eram foarte tânără, nu mi-a placut ambianţa şi, sincer, nici domnul de-
can, care întâmplător îşi scosese în ziua aceea o măsea şi avea falca
umflată.Cred că era vorba de Pavel Tiberiu. Şi, apoi, am fost invitată
la acest institut care era pe Zambaccian, într-o vilă superbă care
aparţinuse unui prinţ. De jur împrejur erau alte vile somptuoase,
cartierul era plăcut, înăuntru era un aer de eleganţă şi comfort aşa că
mi-am spus la vârsta respectivă: „Aici e de mine!”

Lăsând la o parte aspectul anecdotic, cred că am făcut o alegere
foarte bună din punct de vedere profesional. Am muncit enorm pentru
că odată cu luxul, care mărturisesc că m-a atras întotdeauna, a venit şi
partea de muncă nenormată. E adevărat că am avut şi salarii mai mari
ca cei din învăţământ, însă munceam de dimineaţa până pe la ora două
şi după amiază şi… ori de câte ori era nevoie. Studenţii de acolo aveau
două ore în fiecare zi, fiecare clasă, fiecare an. Toată lumea făcea câte
două ore de limbi străine în fiecare zi. M-am expus unei munci exte-
nuante la vârsta aceea fără să am nici un fel de experienţă practică.

După care am ajuns acolo de unde fugisem iniţial, am venit la
ASE. Mi s-a propus din nou să merg la universitate, dar nici atunci nu
am acceptat. Şi, spun eu, poate că a fost bine. De ce? Pentru că am
predat o engleză aplicată, practică. Nu-mi place că fac mărturisirea
următoare, dar trebuie să spun că atunci când erau selecţionaţi tineri
pentru diverse evenimente în care se cerea traducere în limba engleză,
erau preferaţi studenţii de la ASE celor de la universitate pentru că ei
ştiau limba vie, contemporană. Şi asta pentru că nu-şi pierdeau timpul,
după cum bine ştiţi, cu studiul excesiv al baladelor vechi anglo-saxone.
Nu vreau să spun că studiul literaturii vechi şi al limbii folosite de ea
nu ar fi importantă pentru domeniul filologic, dar din punctul de vedere
al predării limbii practice nu se făcea mare lucru la universitate. Eu
personal aveam această experienţă a predării intensive a limbii engleze
unor oameni care erau pregătiţi să rezolve problemele curente ale vieţii
diplomatice şi politice. Mi se puneau întrebări şi trebuia să caut şi să
găsesc răspunsuri într-o perioadă în care accesul la informative era
diferit de cel de azi. Eu m-am format în stăpânirea unei limbi practice
şi nu de roman din secolul al XVIII-lea. De asemenea, m-a interesat

VIOLETA NĂSTĂSESCU

de Mariana NICOLAE



întotdeauna analiza textului viu, al documentului real, şi nu să umblu cu analiza
literară. Din punctul de vedere practic al meseriei cred că a fost bine că am acceptat
să lucrez la ASE. Asta mi-a folosit ulterior. Să mă explic: principiul meu în meserie
a fost să am experienţe cât mai diverse, să nu rămân doar acolo unde lucrez la un
moment dat, să colaborez în paralel şi cu alte instituţii. Cum să ţii legătura cu ce se
întâmplă în viaţa reală dacă rămâi doar la catedră şi te-ntâlneşti mereu cu aceeaşi
oameni? Cum să ai experienţă practică? Pentru că şi atunci se cerea ca învăţământul
să fie legat de practică, cum înţeleg că se cere şi azi. Este un lucru pe care l-am
promovat şi în catedră faţă de persoanele apropiate. De pildă, pe Fulvia Turcu eu
am îndemnat-o să nu rămână doar în ASE. Toată lumea are de câştigat din asta –
tu, instituţia şi, cel mai important, studenţii. În general te faci mai bine cunoscut în
meserie dacă lucrezi şi în altă parte şi dacă ai şi alte activităţi. Dovadă Lolita Tăutu,
care este o excelentă traducătoare. Aşa că mie mi-a folosit această limbă practică
pentru că am fost solicitată ca translatoare şi nu oriunde1. Mi-a folosit în viaţă, în
activitate. Eu l-am însoţit pe soţul meu, diplomat, la posturile pe care le-a făcut. Am
fost patru ani la ambasada noastră din Londra, şi acolo nu m-am prezentat cu
Beowulf.

Aş mai vrea să subliniez un lucru, mai ales că aud adesea vorbindu-se de
prelungirea vârstei de pensionare. Eu m-am retras foarte devreme din cariera
didactică universitară. Şi ceea ce am făcut după ce m-am retras nu a fost deloc
neglijabil. M-am retras la 55 ani, aveam dreptul s-o fac şi am făcut-o. Este adevărat
că după aceea am plecat cu soţul meu la post în China. Dar nu am renunţat la
catedră ca să plec în China. Am renunţat din mai multe motive – primul fiind acela
că aveam dreptul s-o fac şi aveam convingerea că pot continua să lucrez şi după
aceea. Ceea ce am şi făcut. Am lucrat până la 73 ani, în general în mari
întreprinderi. Aveam un vocabular specializat pe economie şi, odată cu vocabularul,
am acumulat şi nişte noţiuni de economie care m-au ajutat să lucrez după ce am
revenit în ţară.

Mă-ntrebaţi dacă am avut studenţi care au ajuns în funcţii importante? Da, am
avut. Ceea ce era de aşteptat pentru că studenţii noştrii erau preferaţi pentru
posturile „bune“ din simplul motiv că la Facultatea de Comerţ Exterior se intra cu
medii foarte mari. Deci aveam din capul locului selecţionaţi studenţii cei mai buni
care, după ce intrau, aveau tot interesul să înveţe limbi străine. Aveau câte patru ore
de limbă principală şi două ore de limbă secundară pe săptămână. Adică şase ore
de limbă străină în total. Au fost nişte serii excepţionale. Au ajuns directori în mari
întreprinderi comerciale, au ajuns în unităţi mari, au ajuns la agenţiile noastre
comerciale din străinătate, pe posturi bune de consilieri. Unii sunt miniştri sau
oameni de afaceri de succes. Interesant este că şi fetele au făcut la fel. Se primeau
foarte puţine fete la Facultatea de Comerţ Exterior, dar cele care au intrat au avut
şi ele cariere foarte frumoase.

1 Violeta Năstăsescu a fost interpreta de limbă engleză a Elenei Ceauşescu, experienţă pe care o
descrie în cartea Elena Ceauşescu: confesiuni fără frontiere, Editura Niculescu, 2010.



Dacă mă-ntrebaţi despre relaţiile cu ceilalţi colegi, din afara
catedrei, pot să vă răspund că foarte multe lucruri depind de cei care
care au respectiva relaţie. Întotdeauna am avut relaţii bune, civilizate,
cu cei de la alte catedre. Am avut colege cu care ne amuzam schimbând
cărţi sau reviste străine care în epocă erau foarte rare, dar şi colege cu
care aveam o relaţie profesională foarte serioasă. De pildă, cărţile
noastre de specialitate trebuiau verificate din punctul de vedere al
conţinutului economic de către un specialist. Îmi amintesc că aveam o
colegă foarte bună, pe Cristiana Cristureanu şi lucram foarte frumos cu
ea. Ea ştia engleză foarte bine şi ne citea şi aviza manualele. Dintre
rectori, mi-l amintesc pe Dolgu, care era un om foarte serios, delicat.
Dolgu era un om extrem de educat care putea să înţeleagă ce presupune
formarea filologică şi ce înseamnă o profesoară de limbi străine. Asta
contează foarte mult. La fel şi Cristiana Cristureanu, provenind ea
însăşi dintr-o familie de profesor universitar şi vorbind engleza, putea
să înţeleagă ce este o profesoară de engleză, cu toate ca ea preda
altceva.

Nu vă ascund însă că existau şi oameni care nu puteau să înţe-
leagă educaţia de tip filologic şi cred că existau şi nişte, să le spunem,
gelozii. De ce spun asta? Pentru că eu continui să cred că nu oricine
face filologia, filozofia sau dreptul. În general, trebuia să ai un anumit
fundal social care să-ţi permită să ai acces la un anumit tip de pregătire.
Mulţi colegi se uitau către noi cu respect pentru modul nostru elegant
de a ne purta, de a ne îmbrăca şi de a ne comporta, dar sigur că erau şi
alţii care resimţeau acest lucru ca pe o ofensă personală, li se părea că
a preda o limbă străină e o cochetărie, un lux şi se purtau cu noi ca
atare.

Cu toate astea, eu cred că ţinuta personală este absolut importantă:
prin ea te impui, prin ea poţi să promovezi şi tot prin ea poţi să te îm-
paci cu un rezultat. N-aş vrea să par orgolioasă, dar vreau să subliniez
că ţinuta profesională a fost foarte importantă pentru mine. Nu mi-am
permis niciodată să mă duc oricum în clasă, fără ce-mi trebuia la oră,
de aia am avut poşeta mare. Nu mi-am uitat acasă cartea sau stiloul, sau
caietul meu de evidenţă. Niciodată nu mi-am permis să mă duc îmbră-
cată oricum. Nu m-am dus nici cu pantofii scâlciaţi, nici cu tivul
desfăcut, nici stropită de la ploaia de acum două săptămâni. Să nu
credeţi că nu erau discuţii diverse pe tema ţinutei. Eu nu prea mă
implicam, dar atunci îmi amintesc că am intervenit şi am spus că noi
prin profesia noastră pe care ne-am ales-o trebuie să fim decenţi, chiar
eleganţi. Dacă am ales să fim profesoare, nu putem purta lucruri
transparente, sexy, cu nasturii descheiaţi la bluză, cu crăpături adânci!
Dacă ne alegem o altă profesie putem umbla oricum. M-am întâlnit
după ani de zile cu o studentă, bătrână şi ea şi eu, şi mi-a spus:
„Doamnă, ştiţi ce am învăţat de la dumneavoastră?“ Eu îi spun:
„credeam că engleză“. La care ea îmi răspunde: „Am învăţat să mă
ţin!“ Mi-am dat seama că şi studenţii apreciază ţinuta.

Ce lecţie de viaţă aş oferi celor interesaţi? În afară de respectul
faţă de profesie, de sine şi de student aş spune că este bine ca lumea
să nu se limiteze doar la catedră şi la acel spaţiu în care lucrează. Este
bine să creşti, să te dezvolţi uman. Atunci te faci cunoscut, îţi dezvolţi
cercul de relaţii şi atunci eşti „recunoscut“ şi la tine în catedră. Ştiţi
cum se spune: nimeni nu e profet la el acasă. E adevărat. Deci te faci
profet acolo unde eşti recunoscut şi cei de acasă vor trebui să recu-
noască şi ei că ai devenit profet.



Fulvia Turcu s-a născut în 1940 în comuna Cenade, judeţul Alba, în familia profesorilor Belaşcu. A absolvit
secţia engleză – română a Facultăţii de Filologie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj în 1964. Cariera didactică
şi-a început-o ca asistentă la Institutul Politehnic Braşov, iar din 1967 a devenit membră a Catedrei de Limbi
Germanice la ASE Bucureşti unde şi-a desfăşurat întreaga activitate profesională. Fulvia Turcu a fost una din cele
mai bune specialiste în engleza economică şi de afaceri din colectivul Catedrei. A fost o prolifică autoare de manuale
fie în colaborare, fie în nume propriu. Printre lucrările semnate de Fulvia Turcu: Limba engleză, 2 volume, Editura
Ştiinţifică, 1973, Corespondenţă comercială în limba engleză, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981,
Limba engleză pentru comerţul exterior, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, împreună cu Violeta
Năstăsescu - Limba engleză pentru întreprinzători şi oameni de afaceri, 2 volume, Editura Sagitarius, 1991, Engleza
de afaceri în economia de piaţă, Editura Uranus, Bucureşti, 1996, English in Economics, Editura Percomex, 1998.

A fost o profesoară de succes, pe care studenţii o respectau atât pentru calitatea actului didactic cât şi pentru
fermitatea şi coerenţa evaluării. A fost, de asemenea, apreciată de specialiştii din domeniul economic şi de afaceri
pentru varietatea şi gradul înalt de specializare pe care şi l-a dezvoltat. A fost membră a EARLI (European
Association of Research on Learning Instruction) şi EWISH (European Women in Science and the Humanities).

FULVIA TURCU

de Mariana NICOLAE
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1. Manuale şi cursuri universitare în limba engleză

Manualele în limba engleză elaborate în cadrul Departament de
Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri au fost, sunt şi vor fi
elaborate într-o manieră interactivă ce doreşte să acopere o arie largă
de interes: management, marketing, informatică, turism, finanţe,
contabilitate etc., fiind uşor de folosit atât în studiul individual cât şi
cu profesorul. Ele au fost şi sunt concepute în general pentru un nivel
de cunoaştere a limbii engleze situat între mediu şi avansat (de la B1
la C1 conform Portofoliului European al Limbilor) şi se adresează
tuturor studenţilor economişti, de la toate formele de învăţământ,
precum şi tuturor celor interesaţi în a-şi perfecţiona limba engleză de
afaceri. Dacă manualele de corespondenţă comercială au fost iniţial
adresate lucratorilor din întreprinderile de comerţ exterior, agenţiilor
şi oficiilor comerciale române din străinătate, în prezent ele sunt
căutate, răsfoite şi folosite ca model de majoritatea studenţilor/ oa-
menilor ce lucrează în administraţia publică, firme sau companii
naţionale şi internaţionale. Prezentăm mai jos o listă a principalelor
publicaţii elaborate de membrii catedrei în limba engleză începând cu
anul 1932 până în anul 2012.

1932 Curs de limbă engleză: pentru uzul studenţilor Academiei
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale: Partea I-a / Zoe
Gheţu, Editura Institutul de Arte Grafice „Tiparniţa“,
Bucureşti, 1932.

1935 Curs de corespondenţă comercială engleză / Zoe Gheţu,
Atelierele Grafice SOCEC &Co.,S.A., Bucureşti, 1935.

1972 Commercial English: manual de limbă şi corespondenţă
comercială engleză / Carola Trattner, Kolesnikova, Nadejda,
Galis, Livia, Cartianu, Virginia, ASE, Bucureşti, 1972.

1972 Commercial English: manual de limbă şi corespondenţă
comercială engleză / Carola Trattner, Cartianu, Virginia;
Galiş, Livia; Kolesnikova, Nadejda , Editura ASE, Bucureşti,
1972

1977 Topical economic texts / Livia Galiş; Kolesnikova, Nadejda,
Năstasescu, Violeta, Turcu, Fulvia, ASE, Bucureşti, 1977

1979 Higher business correspondence / Livia Galiş;
Kolesnikova, Nadejda, Năstasescu, Violeta, Turcu, Fulvia,
ASE, Bucureşti, 1979

1980 Practical English course on catering and tourism / Livia
Galiş; Kolesnikova, Nadejda, Năstasescu, Violeta, Turcu,
Fulvia, Ungureanu Rodica, ASE, Bucureşti, 1980

1981 Corespondenta comerciala in limba engleză / Livia Galiş,
Nadejda Kolesnikova, Violeta Năstasescu, Fulvia Turcu,
Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1981

1982 Limba engleză pentru învăţământul superior economic /
Livia, Galiş; Nadejna, Kolesnikova; Năstasescu, Violeta;
Tomoşoiu, Nora; Turcu, Fulvia; Ungureanu, Rodica, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

În perioada 1932–2012, actualul Departament de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri s-a remarcat printr-o bogată activitate
de cercetare ştiinţifică concretizată prin publicarea în limba engleză a aproximativ 100 de manuale şi cursuri universitare,
dicţionare, glosare de termeni comerciali, financiari, contabili, bancari şi/sau juridici, culegeri de gramatică în context de afaceri,
teste de limba engleză sau ghiduri de corespondenţă comercială. De-a lungul timpului, membrii catedrei de limba engleză au
dorit să îşi aducă o contribuţie activă nu numai în domeniul didactic, dar şi la dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate. În
concepţia lor, a fi pregătit pentru domeniul afacerilor presupune nu numai cunoştinţe de specialitate, ci mai ales o comunicare
eficientă în limba engleză, universal recunoscută ca limba internaţională a afacerilor.



1985 Essentials of economic English: (I) / coord. Virgil Lefter,
Alexandrescu, Roxana; Barghiel, Virginia; Botorog, Mariana;
Chiriacescu, Adriana, Editura ASE, Bucureşti, 1985
Special English for planning and economic cybernetics:
pentru studenţii Facultăţii de Planificare şi Cibernetică
Economică: uz intern / Coord. Virginia Barghiel; Eugen
Tiganescu ; Roxana Alexandrescu; Virgil Lefter ; Editura
ASE Bucureşti, 1985

1986 Access to English turning-point / Galiş, Livia; Kolesnikova,
Nadejda; Năstasescu, Violeta; Turcu, Fulvia; Editura ASE,
Bucureşti, 1986
Commercial Correspondence: corespondenţă comercială
în limba engleză: pentru toate facultatile / Livia Galiş;
Nadejda Kolesnikova; Violeta Năstasescu; Fulvia Turcu;
Editura ASE, Bucureşti, 1986
Special English for Finance and Accounting: pentru
studenţii facultăţii de Finanţe şi Contabilitate / Alexander
Hollinger; Emanuel Merealbe; Editura ASE , Bucureşti,
1986.

1988 Manual de limba engleză pentru economişti: pentru
specializarea Economia Industriei, Construcţiilor şi
Transporturilor: vol. II / Coord. Constantin Ivănescu; Elena
Harsan; Laura Mureşan, Simona Petrescu, Editura ASE ,
Bucuresti, 1988.

1990 Culegere de texte economice în limba engleză pentru
studenţii Facultăţii de comerţ anii II şi III. / Barghiel
Virginia; Chiriacescu Adriana; Florea Maria; Hollinger
Alexander; Tomoşoiu Nora; Editura ASE, Bucureşti, 1990
Ghid practic de corespondenţă economică: limba engleză:
uz intern / Alexander Hollinger, Adriana Chiriacescu,
Virginia Barghiel, Laura Mureşan, Bucureşti: Editura ASE ,
1990.
Limba engleză pentru economişti: anul I la toate
facultatile / Turcu, Fulvia, coord.; Botorog, Mariana;
Ivanescu, Constantin; Kolesnikova, Nadejda, Bucureşti, 1990

1992 Essentials of Management: banking, finance / Fulvia
Turcu, Valentina Robu, Editura ASE, Bucureşti, 1992

1995 Learning for life: Just another way: English for
intermadiate students: first year / Roxana Alexandrescu,
Catuneanu, Mirela, Arsene, Mihaela, Magureanu, Tania,
Editura ASE , Bucureşti, 1995.

1996 Developing reading skills in English for applied computer
science: year II / Roxana Alexandrescu; Arsene, Mihaela;
Barghiel, Virginia; Ghiga, Georgeta; Măgureanu, Tania;
Robu, Valentina; Editura ASE , Bucureşti, 1996
Engleză de afaceri: vol. 1: Curs intensiv / Turcu, Fulvia;
Năstasescu, Violeta; Editura Uranus, Bucureşti, 1996
Engleză de afaceri: vol. 2: În economia de piaţă / Fulvia
Turcu; Năstasescu, Violeta; Editura Uranus, Bucureşti, 1996

1997 English texts for bank services: semestrul III – IV /
Violeta Săndulescu; Chiriacescu, Adriana; Editura ASE,
Bucureşti, 1997
English for finance, banking and exchanges (sem. V, VI) /
Violeta Săndulescu; Chiriacescu, Adriana; Editura ASE,
Bucureşti, 1997
English texts for banks services (sem. III-IV) / Violeta
Săndulescu; Chiriacescu, Adriana; Editura ASE, Bucureşti,
1997
English for Students in Accounting - years I and II, /
Şerban Boicescu; Octavian Oprică; Editura ASE, 1997
Selection of English texts for finance and banking: (sem.
I, II) / Violeta Săndulescu; Chiriacescu, Adriana, Editura
ASE, Bucureşti, 1997
Selected texts for students in economics: year II / Adriana
Chiriacescu, Ghiga, Georgeta; Prelipceanu, Cristina;
Săndulescu, Violeta, Editura ASE, Bucureşti, 1997

1998 Managing your management English: Developing skills
for intermediate students of English / Maria Enache,
Nicolae, Mariana, Roşulescu, Petre, Zografi, Mihaela,
Editura ASE , Bucureşti , 1998.

1999 English in use for economics: vol. 1 / Adriana Chiriacescu,
Editura Petrion, Bucureşti, 1999
English for Economic Studies / M. Enache, G. Ghiga, L.
Kiritescu, M. Nicolae, C. Prelipceanu, Valentina Robu,
Violeta Sandulescu, Editura ASE, 1999

2000 Business Communication - English for Students in
Accounting / Şerban Boicescu, Octavian Oprică, Editura
Milena Press, Bucureşti, 2000
Business issues / Mariana Nicolae, Robu, Valentina,
Kiritescu, Liliana, Prelipceanu, Cristina, Editura ASE ,
Bucureşti, 2000.



Communicate in Business / M. Nicolae (coord), R.
Alexandrescu, M. Enache, G. Ghiga, L. Kiritescu, C.
Prelipceanu, V. Robu, V. Sandulescu, M. Zografi, Ed. Roton,
2000.
Developing language skills and communicative testing /
Georgeta Ghiga, Editura ALCRIS, Bucureşti, 2000
Economic English for upper intermediate / Violeta
Săndulescu, Editura ASE, Bucureşti, 2000
English activator in economics / Fulvia Turcu, Editura
Percomex, Bucureşti, 2000
Essentials of accounting in English: a textbook for
English-learning / Alexander Hollinger, Editura Milena
Press, Bucureşti, 2000
Financial English: vol. 1: Economic english for upper
intermediate / Violeta Săndulescu, Ghica, Georgeta, coord.
st., Editura: Finmedia, Bucureşti, 2000
Financial English: vol. 2: Development of financial
English skills / Violeta Săndulescu; Ghica, Georgeta, coord.
st., Editura: Finmedia, Bucureşti, 2000
Lexicological approach to business English, A / Alexander
Hollinger, Editura Cavallioti , Bucureşti, 2000
Public administration matters / Georgeta Ghiga, Editura
Alpha, Buzău, 2000.

2001 Commercial Communication. Developing Skills for
Intermediate Students of English, M. Enache, M. Nicolae,
C. Prelipceanu, M. Zografi, Ed. ASE, 2001
Communicate in business: vol. 1: Business issues / coord.
Mariana Nicolae, Alexandrescu, Roxana, Ghica, Georgeta,
Bucureşti, Editura Cison , 2001
Developing reading skills in English for Applied
Computer Science, (ediţie revăzută şi adăugită) / V.
Barghiel, M. Arsene, G. Ghiga, T. Măgureanu, M.
Dumitrescu (coord.), Editura ASE, 2001.
Financial English Economic English for upper
intermediate / Violeta Săndulescu, Editura Finmedia
Publishing House, Bucureşti, 2001
Financial English: vol. 1: Economic English for upper
intermediate / Violeta Săndulescu, Editura: Finmedia
Publishing House, Bucureşti, 2001

Financial English: vol. 2: Devepolment of financial
English skills / Violeta Săndulescu, Editura: Finmedia
Publishing House, Bucureşti, 2001
Financial English: vol. 3: Financial communication /
Violeta Săndulescu, Ghica, Georgeta, coord. st., Editura:
Finmedia, Bucureşti, 2001
Financial English: vol. 4: Financial conventions / Violeta
Săndulescu, Ghica, Georgeta, coord. st, Editura Finmedia,
Bucureşti, 2001
Written communication in business English / Alexander
Hollinger, Editura Cavallioti , Bucureşti, 2001.

2002 Aspects of business communication / Georgeta Ghiga,
Editura Cavallioti, 2002
Business and cross-cultural issues / Georgeta Ghiga,
Cavallioti, 2002
Business Issues, M. Nicolae (coord), R. Alexandrescu, M.
Enache, G. Ghiga, L. Kiriţescu, C. Prelipceanu, M. Zografi,
Editura Cison, 2002
Communicate in Business / Nicolae Mariana (coord.),
Prelipceanu Cristina, Roxana Alexandrescu, Maria Enache,
Georgeta Ghiga, Liliana Kiriţescu, Valentina Robu, Mihaela
Zografi, Violeta Săndulescu, Editura Cison, 2002
Commercial Communication vol. I si II, M. Nicolae
(coord), M. Enache, G. Ghiga, C. Prelipceanu, M. Zografi,
Editura Cison, 2002
Commercial communication: developing skills for
intermediate students of English / coord. Mariana Nicolae,
Prelipceanu, Cristina, Enache, Maria, Editura Cison ,
Bucureşti, 2002.
Essentials of financial English / Alexander Hollinger,
Virginia Barghiel, Georgeta Ghiga, Editura Cavallioti, 2002
Managerial Communication in the Internet Age, / Mariana
Nicolae, ASE Publishing House, 2002
Test your business English vocabulary / Alexander
Hollinger, Editura Teora , Bucureşti, 2002.
The language of finance, banking and insurance /
Alexander Hollinger, Virginia Barghiel, Georgeta Ghiga,
Editura Cavallioti, 2002
The vocabulary of business and financial English /
Alexander Hollinger, Editura Milena Press, Bucureşti, 2002.



2003 Aspecte ale limbajului economic şi comercial (în limbile
română şi engleză) / Cristina Prelipceanu, Editura Arvin-
Press, 2003
International business and professional communication =
Afaceri internaţionale şi comunicarea profesională /
coord. Mariana Nicolae, Barghiel, Virginia, Enache, Maria,
Ghiga, Georgeta, Al. Hollinger, C. Prelipceanu, M. Zografi,
Editura Cison, Bucureşti, 2003.

2004 Commercial Correspondence / Mariana Nicolae (coord.),
Cristina Prelipceanu, Maria Enache, Georgeta Ghiga,
Mihaela Zografi, Maria Darabant, Editura Universitară,
Bucureşti, 2004
English for Marketing / Cristina Prelipceanu, Editura
Cavallioti 2004
English for turism and hospitality industry / Cristina
Prelipceanu (coord.), Daniela Giurculescu, Mariana Nicolae,
Mihaela Zografi, Editura Universitară 2004
Help yourself with English / Roxana Alexandrescu, Editura
Cavallioti , Bucureşti, 2004.
Public Administration and Professional Communication /
Georgeta Ghiga (coord); Mădălina Stancu, editura Cavallioti,
2004
Ready for business / Nicolae, Mariana. (coord.); Ghiga
Georgeta., Zografi Mihaela, Prelipceanu Cristina, Kiriţescu
Lilianaş Editura Universitară, Bucureşti, 2004
Talking Business / Georgeta Ghiga (coord.); Ioana
Stamatescu; Raluca Şerban; Bucureşti, Cavallioti, 2004
The language of accounting / Hollinger Alexander; Editura
Milena Press, Bucureşti, 2004
The Language of Marketing and Advertising / Cristina
Prelipceanu; Editura ASE, 2004

2005 A lexicological approach to financial and business English
/ Alexander Hollinger; Editura Universitară, 2005
Business communication: keys to accounting,
accountancy and auditing with three mini-glossaries of
accounting / Boicescu, Şerban; Editura Universitară, 2005
http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/rezultate.php?c=2&q=&
st=s&tp1=1&tp2=1&tp3=1&tp4=1&tp5=1&tp6=1

Business Talks! / Estera Romelia Stanus; Roxana Marinescu;
Ana Maria Nicolae; Alexander Hollinger; Editura Cavaliotti,
2005
Commercial Correspondence / Mariana Nicolae (coord.);
Cristina Prelipceanu; Maria Enache; Georgeta Ghiga;
Mihaela Zografi; Maria Darabant; Editura Universitară,
Bucureşti, 2005
Communication in international business / M. Nicolae
(coord), Tania Măgureanu, Virginia Barghiel, Maria Enache,
Alexander Hollinger, Cristina Prelipceanu, Editura Cavallioti,
2005
Corespondenta de afaceri în limbile română şi engleză /
Adriana Chiriacescu, Mureşan, Laura, Barghiel, Virginia,
Hollinger, Alexander, Editura Teora, Bucureşti, 2005.
English for Students of Cybernetics. Mind your Steps to
Success (Part I) / Mihaela Dumitrescu, Denise Dona,
Monica Condruz-Băcescu, Viorela Valentina Marin, Editura
Uranus, 2005
First Steps in Business / Cristina Prelipceanu (coord), Irina
David, Diana Ioncică, Raluca Rotariu, Editura Universitară,
2005
First Steps into Marketing / Monica Marin (coord.), Laura
Mureşan, Iulia Răşcanu, Raluca Şerban, Bucureşti, Editura
Uranus, 2005
Learning and growing / Tania Măgureanu (coord.), Anca
Codreanu, Liliana Dellevoet, Valentina Robu, Editura
Cavallioti, 2005
Management Issues / Maria Enache (coord.), Marina
Militaru, Mariana Nicolae, Raluca Rotaru, Mihaela Zografi,
Editura Universitară, Bucureşti, 2005
Mastering English for Economics / Diana Ioncică (coord.),
Roxana Ciolăneanu, Valentina Robu, Ioana Stamatescu,
Editura Uranus, Bucureşti, 2005
The vocabulary of business and financial English, /
Alexander Hollinger, Editura Milena Press , Bucureşti, 2005.
Written communication in business English / Alexander
Hollinger, Editura Universitară, 2005

2006 Communicate in Financial English, A Course for Finance
Students, Mara Magda Maftei, Editura ASE, 2006



Communication in International Business / Mariana
Nicolae, Tania Magureanu, Maria Enache, Virginia Barghiel,
Alexander Hollinger, Cristina Prelipceanu, Editura Cavallioti,
Bucureşti, 2006
English for Students of Cybernetics. Mind your Steps to
Success (Part II), Mihaela Dumitrescu, Denise Dona,
Monica Condruz-Băcescu, Viorela Valentina Marin, Editura
Uranus, 2006
English for Marketing Students, Monica Marin (coord.),
Iulia Răşcanu, Raluca Şerban, Bucureşti, Editura Uranus,
2006
Excel in Business, Cristina Prelipceanu (coord.), David Irina,
Dărăbanţ Maia, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
Improve Your Business English Vocabulary, Maria Enache
(coord.), Militaru Marina, Carmen-Cristina Catargiu, Editura
Universitară, Bucureşti, 2006

2009 Business Communication - Keys to Accounting,
Accountancy and Auditing - with three Mini - glossaries
of Accounting / Şerban Ion Boicescu, Editura Universitară,
Bucureşti, 2009 (ediţia a 2-a revăzută şi adăugită)
Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare. O
perspectivă interacţionistă (Aplicaţii la limba engleză) /
Maria Enache, Editura Universitară, 2009
Crossing borders. Elements of intercultural
communication / Georgeta Ghiga, Editura Printech,
Bucureşti, 2009
Mind your steps to success: English for students of
Cybernetics / Monica Iuliana Condruz-Băcescu, Dima,
Viorela-Valentina, Dona, Denise, Dumitrescu, Virginia
Mihaela, editura Uranus, Bucureşti, 2009
Oral and written business communication / Georgeta
Ghiga, Editura Printech, Bucureşti, 2009

2010 Communicate in Business English. A Short Course for
Business Students/ Mara Magda Maftei, Editura
Universitară, Bucureşti, 2010

2011 Practical English for Finance and Accounting / Diana
Ioncică (coord.), Radadiana Calciu, Denise Dona, Viorela-
Valentina Dima, Editura Uranus, Bucureşti, 2011

2012 Communication matters = Aspectele comunicarii
contează / coord. Mariana Nicolae, Teodora Şerban-Oprescu,
Maria Enache, Editura ASE, Bucureşti 2012.

Steps into Financial English / Mara Magda Maftei, Editura
Institutul European, Iaşi, 2012

2. Dicţionare şi glosare în limba engleză

1973 Dicţionar de management si marketing: englez-român,
român-englez / Virginia Cartianu, Farca, Eugenia, Popescu,
Adrian, Editura Tehnica , Bucureşti, 1973

1987 English-Romanian Commercial – Financial – Accounting
– Banking - Juridical Glosar comercial – financiar –
contabil – bancar - juridic, glossary: pentru uzul
studentilor / Fulvia Turcu, Livia Galis, Nadejda
Kolesnikova, Violeta Nastasescu, Editură ASE, Bucureşti,
1987
Mic Dicţionar englez-roman de cibernetică economică: uz
intern / Coord. Virginia Barghiel; Roxana Alexandrescu,
Mariana Botorog, Editura ASE, Bucureşti, 1987.

1988 Dicţionar economic englez român / Coord. Maria Florea ;
Roxana Alexandrescu, Virginia Barghiel, Mariana Botorog,
Adriana Chiriacescu, Maria Florea, Elena Harsan, Alexander
Hollinger, Emanuel Merealbe, Laura Mureşan, Rodica
Ungureanu, Editura ASE , Bucureşti, 1988.

1995 Dicţionar poliglot explicativ: termeni uzuali în economia
de piaţă / Maria Mihalciuc, Mureşan, Laura, Gheorghiu,
Alexandru, pref. ,Stan, Sorin V., Stanciulescu, Gabriela,
Editura Enciclopedica, Bucureşti, 1995.

1996 Dicţionar de informatică şi cibernetică englez-român /
Emanuel Merealbe, Editură: Oscar, Bucureşti, 1996

2002 Economic and Financial-Banking English –Romanian
Dictionary, (autori Mihai Patraş şi Corina Patraş), 125.000
de cuvinte şi expresii , Florea M. (coord.), Ghiga G.,
Hollinger A., Barghiel V., Chişinău, Editura Litera, 2002

3. Culegeri de gramatică şi teste de limba engleză

1988 Exerciţii lexico-gramaticale în limba engleză: pentru
studenţii A.S.E.: uz intern / Coord. Adriana Chiriacescu,
Nora Tomoşoiu; Virginia Barghiel, Maria Florea, Alexander
Hollinger, Virgil Lefter, Rodica Ungureanu, Editura ASE,
Bucureşti, 1988



1998 Teste de limba engleză = Test progress: vol. 1: Examene /
Turcu, Fulvia; Petcu, Roxana, Editură: Percomex, Bucureşti,
1998

1999 Ghid practic de gramatică engleză: verbul cu exerciţii si
cheie / Nora Tomoşoiu, Editura Petrion, Bucureşti , 1993/
1999.
Practice in English grammar / Adriana Chiriacescu,
Tomoşoiu, Nora, Editura ASE, Bucureşti, 1999.
Teste de limba engleză = Test progress: vol. 2 / Turcu,
Fulvia Munteanu, Gabriela, coord.; Petcu, Roxana, Editură:
Percomex, Bucureşti, 1999

2003 No choice be random: grammar and lexical exercises:
with keys / Roxana Alexandrescu, Editura Cavallioti, 2003

2004 The English verb: basic rules and modern trends (with
exercises and key) / Nora Tomoşoiu, Scurtulescu, Antonia,
Editura Petrion, Bucureşti, 2004.

4. Manuale şi cursuri universitare în limba germană

1968 Manual de limba germană pentru anii II-III, Facultatea
de Comerţ (secţia Comerţ Exterior) / Lucia Berciu, Lucia
Popescu , LITO A.S.E., 1968.

1971 Limba şi corespondenţă comercială germană / Lucia
Berciu, Hulda Constantinescu, Lucia Popescu, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

1973 Manual de limba germană, anul II / Lucia Popescu,
Leonie Brodovski, Eleonora Stoicescu, Ministerul
Comerţului Exterior, 1973.
Limba germană, anul III / Herta Călăraşu, Eleonora
Stoicescu, Lucia Berciu, Nicolae Frâncu, Alexandra Purcel,
Matilda Şiadbei, Ministerul Comerţului Exterior, 1973.

1974 Limba germană. Manual pentru şcoala profesională,
meseria vînzător / Lucia Berciu, Matilda Şiadbei, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1974.

1980 Limba germană pentru începători / Maria Mihalciuc,
Hulda Constantinescu, Alexandra Purcel, Laura Mureşan:
LITO A.S.E., 1980.
Limba germană pentru începători /Deutsch für Anfänger,
Alexandra Purcel, Maria Mihalciuc, Paula Schuller, LITO
A.S.E., 1980.

Antologie de texte economice în limba germană pentru
Facultatea de Economia industriei, construcţiilor,
transporturilor/ Lucia Berciu, Hulda Constantinescu, Lucia
Popescu, LITO A.S.E., 1980.
Culegere de texte în limba germană pentru Facultatea de
planificare şi cibernetică economică / Lucia Berciu, LITO
A.S.E. 1980.
Culegere de texte în limba germană, Facultatea E.S.A.P.T
/ Lucia Berciu, Maria Mihalciuc, Lucia Popescu: LITO
Editura A.S.E., 1980.
Deutsche Handelssprache und -korrespondenz / Maria
Mihalciuc, Hulda Constantinescu, Alexandra Purcel, Dan
Nicolae, LITO A.S.E., 1980.

1983 Manual de limba germană pentru economişti pentru uzul
studenţilor, Deutsch fur Wirtschaftler / Maria Mihalciuc,
Dan Nicolae, Alexandra Purcel, Sorin Mihaltan, Editura ASE,
Bucureşti, 1983

1984 Manual de limbă germană cu aplicaţii în domeniul
finanţelor si contabilităţii / Lucia Berciu, LITO A.S.E.,
1984.

1987 Manual de limba germană pentru economişti pentru uzul
studenţilor: vol. 1. Deutsch fur Wirtschaftler / Alexandra
Purcel, Maria Mihalciuc, Laura Mureşan, Editura ASE ,
Bucureşti, 1987
Manual de limba germană pentru economişti pentru uzul
studenţilor: vol. 1. Deutsch fur Wirtschaftler: vol 2. /
Maria Mihalciuc, Laura Muresan, Dan Nicolae, Alexandra
Purcel, Sorin Mihaltean, Nicolae Dan, Editura ASE ,
Bucureşti, 1987

1989 Limba germană pentru economişti (pentru uzul
studenţilor) /Deutsch für Wirtschaftler, Alexandra Purcel,
Hulda Constantinescu, Maria Mihalciuc, Laura Mureşan,
LITO A.S.E., Bucureşti, 1989.

1990 Limba germană pentru economişti (pentru uzul
studenţilor) /Deutsch für Wirtschaftler, Alexandra Purcel,
Maria Mihalciuc, Laura Mureşan, LITO A.S.E., Bucureşti,
1990.



1992 Ghid de comerţ internaţional şi corespondenţă de afaceri
în limbi străine, vol. I-II / Dorin Aldea, Virginia Barghiel,
Doru Băjan, Gabriel Bpmboş, Adrianan Chiriacescu,
Alexander Hollinger, Maria Mihalciuc, Laura Mureşan,
Emilian Stanciu, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,
1992.

1995 Dicţionar poliglot explicativ. Termeni uzuali în economia
de piaţă / Maria Mihalciuc, Laura Mureşan, Gabriela
Stănciulescu, Sorin Stan, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1995.

1996 Limba germană: curs practic / Alexandra Purcel,
Societatea Autonomă de Informatică, Bucureşti, 1996

1997 Corespondenţă comercială în limba germană cu sau fără
profesor / Lucia Berciu Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1997
Textsorten der wirtschaftssprache: Handels
Korrespondenz: Arbeitsbuch = Limbaj economic german.
Corespondenţă comercială: texte şi exerciţii / Zorica
Henteş, Editura ASE , Bucureşti, 1997

1998 Dicţionar Român-German şi German – Român / Lucia
Berciu, Bucureşti, Editura Sylvi, 1998.
Limba germană: curs practic / Alexandra Purcel, Editura
Percomex, Bucureşti, 1998.

1999 Deutch fur Wirtschaftskommunikation: Teil 1 / Zorica
Henţeş, Mihalciuc, Maria, Zografi, Mihaela, Editura ASE ,
Bucureşti, 1999
Germana pentru studenţi/ Deutsch für Studenten, Lucia
Berciu, Rodica Tanţău, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.

2003 Scrisori de afaceri în limbile română şi germană /
Geschaftsbriefe - rumanisch und deutsch / Maria
Mihalciuc, Constantinescu, Lora, Mureşan, Laura, Pop,
Nicolae Al., Editura Oscar Print, Bucuresti, 2003

2004 Limba germană pentru afaceri / Magdalena Leca,
Constantinescu, Lora, Editura Polirom, Iaşi, 2004

2006 Die Wirtschaftswerbung. Die linguistisch-rhetorische
Analyse deutscher und rumänischer Werbekommunikate
/ Reclama în domeniul economic. Analiza lingvistico-
retorică a anunţurilor publicitare în limbile germană şi
română/ Lora Constantinescu, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 2006.

Geschäftskorrespondenz. Ein Wegweiser für geschäftliche
Kommunikation, / Zorica Henţeş, Editura ASE , Bucureşti,
2006

2007 Dicţionar German-Român / Klaster-Ungureanu, G.,
Lăzărescu, I. G., Moise, I. M., (coord.), Bâlcu-Bordeianu, L.,
Bolocan, M., Cazacu, M., Dinu, I., Dinulescu, I.,
Fierbinţeanu, H., Flagner, H., Iroaie, A., Meiroşu, M.,
Niţescu-Boldojar, E., Spânu-Pătru, C., Popa, A-V.,
Rădulescu, C., Ratcu, I-M., Rusen, A., Ţolescu, A. (colab.),
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007

2009 Comunicare în afaceri. Scrisori în limbile română şi
germană = Geschaftskommunik / Maria Mihalciuc,
Constantinescu, Lora, Mureşan, Laura, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 2009
Zusammenwachsen über die Grenzen (MODULUL II,
Capitolele 1 si 2), în manualul „Mit Deutsch studieren –
leben – arbeiten“ (vol.1, nivel A2-B1), sub coord. Dorothea
Hillerich-Levy et al., Ratcu, Ileana/ Iroaie, Ana
/Constantinescu, Lora (coautor)/ Zografi, Mihaela/ Dorothea
Hillerich-Levy, Editura Goethe Institut Belgrad, GI Nancy,
GI München Fundaţia R. Bosch, editura Archipelago
Edizioni, Milano, 2009

2012 Germana rapidă, ediţie revizuită şi îmbogăţită (traducere
din limba germană de Cornelia Pătru), Moeglin, D., Thomas-
Weissbart, F., Trag, D., Magere, P., Editura Niculescu,
Bucureşti, 2012
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Manuale publicate
de către membrii colectivului de limbi romanice

în perioada 1916 - 2012

1916 Ionaşcu, Romulus (1916), Terminologia comercială
cuprinzând explicaţiunea celor mai întrebuinţaţi termeni
comerciali cu arătarea lor în limbile: franceză, italiană,
germană şi engleză, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice C.
Sfetea, 62 p.

1924 Stoicovici, V. (1924), Cours de correspondance commerciale
française : Vol. 2 : Correspondance des affaires en
marchandises et des transports terrestres et maritimes,
Bucureşti, Tipografiile Române Unite, 480 p.

1925 Stoicovici, V. (1925), Cours de correspondance commerciale
française : Vol. 3 : Correspondance des opérations de
banque, Bucureşti, Tipografiile Române Unite, 500 p.

1930 Stoicovici, V. (1930), Cours de correspondance commerciale
française : Vol. 1 : Correspondance élémentaire, Bucureşti,
Tipografiile Române Unite, 303 p.

1944 Stoicovici, V., (1944), Cours de correspondance commerciale
française : seminaire 1942/1945 : transports internationaux
par chemins de fer, Bucureşti, Imprimeria Căilor Ferate
Române, 117 p.

1972 Ivanier, Eva; Bedighian, Ohanes; Cristescu, Matei; Lăsceanu,
N.; Osman, Sabina; Botta, Dolores; Focşăneanu, T.;
Brăileanu, Luminiţa; Gulea, Mihaela; Lupchian, Gabriela
(1972), Manual de limba franceză, Partea I-I Comerţ
Exterior, I-II alte facultăţi, Bucureşti, Litografia ASE, 271 p.

1975 Ivanciu, Nina (colaborare) (1975), Manual unic de limba
franceză, Bucureşti, Editura ASE, 30 p.
Ivanciu, Nina (colaborare) (1975), Limba franceză. Lucrări
practice. Exerciţii gramaticale, Bucureşti, Editura ASE, 35 p.

1976 Cenuşe, Ioan-Petre; Atănăsoaie, Elena; Cilianu, Corina;
Constantinescu, Ileana; Vasiliu, Delia (1976), Curs practic de
limba franceză - Texte şi exerciţii lexicale cu caracter
economic pentru studenţii din anii I şi II de la toate
facultăţile, Bucureşti, Litografia ASE, 298 p.
Ohanes, Bedighian; Osman, Sabina (coord.); Băluş, Lelia;
Lupchian, Gabriela; Gulea, Micaela; Brăileanu, Luminiţa;
Crăciunescu, Ileana; Cenuşe, Ioan-Petre; Dipşe, Maria;
Ivanciu, Niculina; Stoicescu, Rodica; Constantinescu, Ileana
(1976), Manual unic de limba franceză pentru studenţii
anilor I şi II de la toate facultăţile ASE, Bucureşti, Editura
ASE, 342 p.

1978 Ivanciu, Nina; Lascu-Cilianu, Corina; (1978), Limba
franceză, curs practic, vol. II, Bucureşti, Editura ASE, 40 p.
Lascu-Cilianu, Corina (colaborare) (1979), Limba franceză -
culegere de texte pentru E.S.A.P.T., Bucureşti, Litografia
ASE, 150 p.
Stoicescu, Rodica; Băluş, Lelia; Burada, Doina ; Vasiliu,
Deliana; Constantinescu, Ileana; Dijmărescu, Daniela;
Vrabie, Henriette (1978), Manual pentru anul I al
Facultăţilor ASE, Bucureşti, Editura ASE, 285 p.

1980 Brăileanu, Luminiţa, Deliana Vasiliu, Ileana Constantinescu
(1980), Curs practic de limba franceză pentru Facultatea de
Planificare şi Cibernetică Economică, Bucureşti, Litografia
ASE, 180 p.
Băluş, Lelia (coord.); Burada-Iacob, Doina; Dijmărescu,
Gabriel; Constantinescu, Ileana; Stoicescu, Rodica; Vrabie,
Henriette (1980), Limba franceză. Manual pentruI al
facultăţilor ASE, partea II, Bucureşti, Editura ASE, 231 p.

1982 Florea, M.; Stoean, Carmen, (19821, 19832), Lecţia de
conversaţie. Teorie şi practică, Bucureşti, Tipografia
Universităţii Bucureşti, 184 p.



1983 Cilianu-Lascu, Corina; Ivanciu, Nina; Vasiliu, Deliana
(1983), Manual de limba franceză pentru economişti, Nivel I,
Bucureşti, Litografia ASE, 453 p.
Constantinescu, Ileana; Botorog, Mariana (1983), Curs
practic de limba franceză : baterii de teste destinate
studenţilor Facultăţii de planificare şi cibernetică
economică, Bucureşti, Editura ASE, 74 p.
Ivanciu, Niculina (coord.); Cilianu-Lascu, Corina; Vasiliu,
Deliana (1983), Manual de limba franceză pentru economişti.
Nivel I, Bucureşti, Editura ASE, 455 p.

1984 Cenuşe, Ioan Petre; Dragoi-Fainisi, Sabina (coord.);
Lupchian, Gabriela; Pavel, Elena; Vasilescu, Luminita
(1984), Corespondenţa economică în limba franceză : pentru
uzul studenţilor, Bucureşti, Editura ASE.
Lupchian, Gabriela (coord.); Burada-Iacob, D.; Dragoi, S.;
Pavel, Elena (1984), Manual de limba franceza pentru
specializarea : economia serviciilor de alimentatie publica si
turism, Bucureşti, Editura ASE, 349 p.

1985 Gulea, Michaela (coord.); Cenuşe, Ioan Petre; Vasilescu,
Luminiţa (1985), Limba franceză : modele şi exerciţii de
exprimare şi comunicare orală pentru studenţii economişti :
pentru uzul studentilor, Bucureşti, Editura ASE, 202 p.

1987 Cenuşe, Ioan Petre; Dijmarescu, Gabriela; Dipse, Maria
(1987), Manual de limba franceză pentru studenţii de la
Facultatea Finanţe-Contabilitate, Bucureşti, Editura ASE,
303 p.
Constantinescu, Ileana; Ivan, Ion (1987), Microglossaire
informatique : français-roumain : pentru studenţii facultăţii
de Planificare şi cibernetică economică : pentru uzul
studenţilor, Bucureşti, Editura ASE, 57 p.

1988 Constantinescu, Ileana; Bondrea, Emilia (1988), Elemente de
bază ale gramaticii limbii franceze : culegere de exerciţii
lexico-gramaticale pentru uzul studenţilor, Bucureşti, Editura
ASE, 318 p.

1989 Brăileanu, Luminiţa; Vasiliu, Deliana (coord.);
Constantinescu, Ileana (1989), Franceza pentru economişti :
pentru uzul studenţilor. Vol. II, Bucureşti, Editura ASE.

Stoicescu, Rodica (coord.); Ivanciu, Nina; Burada, Doina;
Bondrea, Emilia; Dijmărescu, Gabriela (1989), Manual de
limba franceza pentru studenţii din anul II la Facultatea de
Economia Industriei şi Agriculturii, Bucureşti, Editura ASE,
291 p.
Stoicescu, Rodica (coordonator), Ivanciu, Nina; Burada,
Doina (1989) (ediţie revazută), Culegere de texte pentru
studentii facultăţii de Economia Industriei, Construcţiilor şi
Transporturilor, Anii I, II, Bucureşti, Editura ASE, 226 p.
Vasiliu, Deliana (coord.); Brăileanu, Luminiţa;
Constantinescu, Ileana (1989), Franceza pentru economişti,
vol. II, Specialitatea Planificare şi Cibernetică Economică,
Bucureşti, Litografia ASE, 250 p.

1990 Cilianu-Lascu, Corina (coord.); Cenuşe, Ioan-Petre; Drăgoi,
Sabina; Lupchian, Gabriela; Pavel, Elena (1990), Manual de
limba franceză pentru economişti , vol.I, Bucureşti,
Tipografia Filaret, 215 p.
Dipşe, Maria (1990), Breviar tehnologic francez-român de
marketing : uz intern, Bucureşti, Editura ASE, 74 p.

1991 Cenuşe, Petre; Cilianu-Lascu, Corina (coordonator); Dipşe,
Maria; Gulea, Micaela; Vasiliu, Deliana (1991), Manual de
limba franceză pentru economişti, vol.II., Bucureşti, Editura
ASE, 372 p.
Cilianu-Lascu, Corina; Ivanciu, Nina; Vasiliu, Deliana;
Burada, Doina; Stoicescu, Rodica (1991), Manual de limba
franceză pentru economişti, vol. II, Bucureşti, Litografia
ASE, 370 p.

1993 Bondrea, Emilia (coord.); Constantinescu, Ileana;
Dumitrescu, Gabriela (1993), Culegere de texte pentru
studenţii de la Facultatea de Economie Agrară : secţiile
E.P.A. şi E.P.A.S., Bucureşti, Editura ASE, 226 p.
Cenuşe, Ioan Petre; Lupchian, Gabriela; Neguş, Doina
(1993), Limba franceză pentru oameni de afaceri, Bucureşti,
Editura ASE, ISBN 973-963-22-0-3.
Cilianu-Lascu, Corina (1993), Le français des affaires,
Bucureşti, Universitatea Constantin Brâncoveanu, 197p.
Stoicescu, Rodica (1993), Le français de l’entreprise et du
management, Bucureşti, Editura Erasmus, 207 p.

1994 Gulea, Micaela; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra (1994),
Face-à-face en affaires, Bucureşti, Fundaţia Soros pentru o
Societate Deschisă, 1994 (co-autor), 177 p.



Gulea, Micaela; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra (1994),
Face-à-face en affaires – Guide du professeur, Bucureşti,
Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, 31 p.
Gulea, Micaela; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra ;
Oprescu, Maria Ana (1994), Communication dans
l’entreprise, Bucureşti, Editura ASE, 70p.

1995 Ivanciu, Niculina (1995), Le français du monde des affaires
(Eléments culturels et économiques), Texte si exerciţii de
comunicare, Bucureşti, Editura ASE, 187 p.
Lupchian, Gabriela; Adrian, Irina; Burada, Doina (1995),
Correspondance dans le tourisme, Bucureşti, Editura ASE,
280 p.

1996 Cilianu-Lascu, Corina; Stoean, Carmen (19961, 20022,
20033), Gramatica practică a limbii franceze, Editura Coresi,
421 p. şi Bucureşti, Editura Meteor Press, 618 p.
Cilianu-Lascu, Corina; Stoean, Carmen (19961, 19992,
20013), Grammaire fondamentale du français. Recueil
d’exercices, Bucureşti, Editura ASE, 296 p.
Cilianu-Lascu, Corina (1996, 1999, 2000, 2002,
2006), Limba franceza pentru afaceri, Bucureşti, Editura
Teora, 183 p., ISBN 973-601-280-8.
Livezeanu, Maria-Antoaneta (19961, 20012, 20053), Le
Français du Management – Créer une entreprise, cd. nr. 38,
Bucureşti, Centrul editorial poligrafic ASE, 276 p.
Lorentz, Maria-Antoaneta (1996, 2002), Le Français du
Management - Créer une entreprise, Bucureşti, Editura ASE,
276 p.
Velicu, Anca (1996, 1999 - ediţia a doua revăzută şi
corectată), Parlons Finances ! Module F (Finances, Banque,
Bourse, Assurance), Bucureşti, Editura ASE, 139 p.

1997 Gulea, Micaela; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra;
Oprescu, Maria Ana; Stamminger, A. L. (1997, 1998,
1999), Une chance en or, Bucureşti, Editura ASE, 180 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1997, 1999 - ediţia a doua
revăzută şi corectată), Parlons Finances ! Module F, Livret
de l’étudiant, Bucureşti, Editura ASE, 61 p.
Oprescu, Maria Ana; Capotă-Stanciu Rodica (1997),
Itinéraires économiques 110p., Bucureşti, Editura ASE.
Stoean, Carmen (1997), Manuel de roumain (pour les
étudiants francophones), Bucureşti, Editura ASE, 364 p.

1998 Bobircă, Viorica (1998), Manual de limba română pentru
studenţii străini economişti, Bucureşti, Editura ASE, 145 p.
Cilianu-Lascu, Corina (1998), La Syntaxe des verbes de
changement d’état en roumain et en français – Recherche et
applications, Bucureşti, Editura ASE, 203 p.
Cilianu-Lascu, Corina (1998, 2000), Limba franceză -
Exerciţii pentru profil economic, Bucureşti, Editura Univers,
175 p., Bucureşti, Editura Meteor Press, 183 p., ISBN 973-
34-0593-0. Ediţia a II-a revăzută (2001, 2003, 2004) Exerciţii
lexico-gramaticale cu profil economic, Bucureşti, Editura
Meteor Press, 183 p., ISBN 973-8339-04-9.
Cilianu-Lascu, Corina; Perişanu, Mariana (1998), Cours de
français pour l’enseignement à distance. – Module I: Entrez
dans la vie professionnelle, Dossier 1: Soyez le meilleur,
Bucureşti, Editura ASE, 59 p.
Ivanciu, Nina (coord. şi colaborare) (1989), Manual de limba
franceză pentru studenţii Facultăţii de Economia Industriei,
Bucureşti, Editura ASE, 60 p.
Ivanciu, Nina (colaborare) (1989), Limba franceză. Culegere
de texte pentru studenţii Facultăţii de Economia Industriei,
Bucureşti, Editura ASE, 75 p.
Oprescu, Mariana (1998), La France, bleu, blanc, rouge,
Bucureşti, Editura Prietenii Cărţii, Colecţia Hexagone, 138 p.

1999 Bobircă, Viorica (1999), Manual de limba română :
corespondenţa comercială, Bucureşti, Editura ASE, 37 p.,
ISBN 9739462278.
Cilianu-Lascu, Corina; Perisanu, Mariana (1999), Cours de
français pour l’enseignement à distance, Dossier2:
Débrouillez - vous dans la vie professionnelle et extra-
professionnelle, Bucureşti, Editura ASE, 83 p.
Cilianu-Lascu, Corina; Perişanu, Mariana (1999), Le
Français à l’usage des professionnels, Bucureşti, Editura
Univers, 184 p., ISBN 973-34-0701-1, ISBN 973-34-0702-X;
ediţia a II-a revăzută, (20011, 20022, 20033, 20044), Meteor
Press, 239 p., ISBN 973-8339-03-3.
Constantinescu, Ileana; Drăgan, Maria (1999), Cours de
français pour l’enseignement à distance : Module I :
Statistique, cybernétique et informatique économique,
Bucureşti, Editura Eficient, 111 p., ISBN 9739366295.



Constantinescu, Ileana; (1999), Limba franceză. Manual de
corespondenţă comercială şi de corespndenţă în domeniul
turismului, Bucureşti, Editura Economică, 112 p.
Drăgan, Maria (1999), Courrier de facturation et paiements :
Première partie : Savoir, Bucureşti, Editura ASE, 83 p.,
ISBN 973-946-223-5.
Gulea, Micaela; Lupchian, Gabriela; Ciocianu, A. (1999), La
lettre commerciale / scrisoarea comercială, Bucureşti, Ed.
Oscar Print, 140 p.
Lupchian, Gabriela, Capotă-Stanciu, Rodica (1999),
L’Histoire en français, Bucureşti, Editura OscarPrint, 228 p.,
ISBN 973-0264-61-1.
Mohanu, Florina; Ion, Jurconi (1999), Limba rusă. Note de
curs practic, Bucureşti, Editura ASE.
Popa, Elena; Velicu, Anca (coord.) (1999, 2000, 2001), Le
français des finances pour l’enseignement à distance, Module
I, Bucureşti, Editura ASE, 96 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (coord.) (1999, 2000, 2001), Le
français des finances pour l’enseignement à distance, Module
I (Livret de l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE, 41 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (coord.) (1999, 2000, 2001), Le
français des finances pour l’enseignement à distance, Module
II, Bucureşti, Editura ASE, 97 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (coord.) (1999, 2000, 2001), Le
français des finances pour l’enseignement à distance, Module
II (Livret de l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE, 46 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2000, 2001), Parlons
Finances ! Module H (Horizons économiques : fiscalité,
inflation, croissance), Bucureşti, Editura ASE, 47 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2003 - ediţie revăzută şi
adăugită), Le B.A. - ba du courrier professionnel, Bucureşti,
Editura ASE, 67 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2003 - ediţie revăzută şi
adăugită), Le B.A. - ba du courrier professionnel (Livret de
l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE, 45 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2000, 2001), Parlons
Finances ! Module G (gestion financière : comptes annuels,
gestion de portefeuille, réductions de prix et avoirs,
faillite), Bucureşti, Editura ASE, 70 p.

Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2000, 2001), Parlons
Finances ! Module G (Livret de l’étudiant), Bucureşti,
Editura ASE, 16 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (1999, 2000, 2001), Parlons
Finances ! Module H (Livret de l’étudiant), Bucureşti,
Editura ASE, 16 p.
Săndulescu, Mariana (1999), Grammatica fondamentale della
lingua italiana, Bucureşti, ASE, 150 p.,
ISBN 973-98468-7-4.

2000 Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra (2000, 2001 - ediţie
revazută şi adaugită), 35 cas de négociation commerciale,
Bucureşti, Editura ASE, 163 p., ISBN 973-594-015-9.
Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra (2000), La
communication d’affaires: la négociation face-à-face,
Bucureşti, Editura RAO, 234 p.
Gulea, Micaela (2000, 2001, 2002), La réunion de
travail, Bucuresti, Editura ASE, 291 p.
Gulea, Micaela (2000, 2001, 2002), Les fondements de la
communication face-à-face, Bucuresti, Editura ASE, 146 p.
Gulea, Micaela (2000), Strategii, tehnici, tactici de negociere,
Bucuresti, Editura Oscar Print, 104 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000, 2001), Communication
financière pour l’enseignement à distance, Module II,
Bucureşti, Editura ASE, 91 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000, 2001), Créneau
interbancaire. Relations internationales (Livret de
l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE, 36 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000, 2001), Communication
financière pour l’enseignement à distance, Module II (Livret
de l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE, 43 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000, 2001), Créneau
interbancaire. Relations internationales, Bucureşti, Editura
ASE, 93 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000), Communication financière
pour l’enseignement à distance, Module I, Bucureşti, Editura
ASE, 66 p.
Popa, Elena; Velicu, Anca (2000), Communication financière
pour l’enseignement à distance, Module I (Livret de
l’étudiant), Bucureşti, Editura ASE Bucureşti, 46 p.



Săndulescu, Mariana (2000), Ciao, Italia!, vol. I, Curs de
limba italiană pentru începători, cursuri I.D.D., Bucureşti,
ASE, 106 p.

2001 Cilianu-Lascu, Corina (2004), Communication d’entreprise:
concepts, stratégies, techniques, pratiques, Bucureşti, Editura
InfoMega, 192 p., ISBN 973-86658-7-6.
Brăileanu, Luminiţa; Deliana Vasiliu (2001, 2004), Dossier
pédagogique „La Transition à l’Est”, Bucureşti, Editura
ASE, 53 pg., ISBN 973-594-013-2.
Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra (2001), Nous accusons
réception, Bucureşti, Editura ASE, 81 p.,
ISBN 973-594-014-0.
Popa, Elena; Velicu, Anca-Marina (2001), Communication
financiere : pour l’enseignement à distance : pentru uzul
studentilor, Bucureşti, Editura ASE, 46 p.
Săndulescu, Mariana (2001), Ciao, Italia!, vol. II, Curs de
limba italiană pentru avansaţi, cursuri I.D.D., Bucureşti,
Editura ASE, 74 p.

2002 Mohanu, Florina; Jurconi, Ion (2002), Dicţionar de afaceri
rus-englez-român, român-englez-rus, 110 p.
Mohanu, Florina; Jurconi, Ion (2002), Limba rusă de afaceri.
Corespondenţa precontractuală, 125 p.
Mohanu, Florina; Jurconi, Ion (2002), Limba rusă de afaceri.
Corespondenţa contractuală, 134 p.
Săndulescu, Mariana (2002), Gramatica limbii italiene prin
exerciţii cu cheie, Bucureşti, Editura Meteor Press, 219 p.

2003 Capotă-Stanciu, Rodica (2003), Panorama
financier, Bucureşti, Editura ASE, 80 p.,
ISBN 973-594-267-4.
Capotă-Stanciu, Rodica (2003), Regards sur l’économie et la
gestion de la production agricole et alimentaire, Bucureşti,
Editura ASE, 60 p.
Constantinescu, Ileana; Dragan, Maria (2003), Le français
des finances (Ière et Ième parties), Editura Milena Press.
Constantinescu, Ileana; Blajovici, L. (2003), Une promenade
dans quelques pays francophones, Bucureşti, Editura Milena
Press.
Constantinescu-Stefănel, Ruxandra (2003), Produit Unique et
Bénéfique, Bucureşti, Editura ASE, 59 p.,
ISBN 973-595-229-1.

Constantinescu-Stefănel, Ruxandra (2003), English for ABC,
Bucureşti, Editura Arvin Press, 202 p., ISBN 973-7966-28-7.
Mihăiţă, Nicolae V.; Stanciu Capotă, Rodica
(2003), Relations statistiques fortes, cachées, fausses et
illusoires, Bucureşti, Editura ASE.
Mohanu, Florina (2003), Comunicarea orală eficientă în
afaceri, Bucureşti, Ed. ASE, 225 p.
Oprescu, Maria Ana; Preda, Ioana; Alexe, Manuela (2003,
2004), Limba spaniolă , Modulul I, Bucureşti, Editura ASE,
114 p., ISBN 973-594-257-7, ISBN 973-594-258-5.
Săndulescu, Mariana (2003), Verbul italian prin exerciţii cu
cheie, Bucureşti, Editura Teora, 210 p.
Săndulescu, Mariana (2003), Buon lavoro!, Corso
comunicativo, livello intermedio – avanzato, Bucureşti,
Editura ASE, 169 p., ISBN 973-594-376-X.
Săndulescu, Mariana (2003), Parliamo...economia, Curs de
limbă şi civilizaţie economică italiană pentru studenţii
economişti, nivel mediu – avansat, ediţie revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura ASE, 380 p. ISBN 9735943204.
Săndulescu, Mariana (2003), L’italiano, l’Italia, gli italiani,
Corso comunicativo, livello elementare, Bucureşti, Editura
ASE, 191 p., ISBN 9789735943752.
Săndulescu, Mariana (2003), La morfologia italiana, Esercizi
con chiavi, Bucureşti, Editura ASE, 184 p.,
ISBN 9735943689.

2004 Constantinescu, Ileana ; Blajovici, L. (2004), Le français des
affaires (vol. 1 şi 2), Bucureşti, Editura Milena Press.
Constantinescu, Ileana; Drăgan, Maria (2004), Franceza
pentru economişti (cibernetică, statistică şi informatică
economică), Bucureşti, Editura Milena Press.
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1993 Conferinţă internaţională
Tertiary ELT – The Challenge of Choice

Bucureşti / România

În anul 1993 a avut loc în Bucureşti prima conferinţă internaţională de ESP (English for Specific Purposes)
din Europa de Est cu titlul „Tertiary ELT – The Challenge of Choice“. Conferinţa a fost organizată sub auspiciile
Consiliului Britanic din România, având în echipa de organizare reprezentanţi ai Catedrei de Limbi Germanice şi
Comunicare din ASE şi reprezentanţi ai Catedrei de Limbi Moderne din Universitatea „Politehnică“ Bucureşti.

1994 Simpozion naţional
Developing Language and Professional Skills

Bucureşti / România

1995 Conferinţă internaţională (regională)
Comunicare şi interculturalitate

Bucureşti / România

În 2005, Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în afaceri co-organizează alături de Centrul de limbă
engleză PROSPER-ASE şi cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă prin programul East-East conferinţa
internaţională (regională) „Comunicare şi interculturalitate“.

1996 Conferinţă internaţională
Managing Change in English for Business and for Specific Purposes:

Challenges and Opportunities
Bucureşti / România, 7-9 iunie 1996

În 1996 Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri din Academei de Studii Economice Bucureşti
a organizat alături de Centrul de limbă engleză PROSPER-ASE, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti, Consiliul Britanic şi USIS Conferinţa Internaţională a profesorilor de limba
engleză (Regional BETA/BESIG/ESPSIG Conference). La această conferinţă au fost prezenţi 150 de participanţi
din următoarele ţări: Ucraina, Marea Britanie, Iugoslavia, Austria, Ungaria, Belgia, Republica Cehă, Germania,
Slovacia, Lituania, Polonia, Albania, Rusia, Bulgaria, Hong Kong, Spania şi România. Dintre aceşti invitaţi, 80 de
participanţi au susţinut prezentări şi workshop-uri pe următoarele teme: cross cultural communication, developing
integrated language and professional skills, syllabus and course design, evaluation and assessment, ELT project
mangement. Conferinţa s-a finalizat cu volumul Managing Change in English for Business and for Specific
Purposes: Challenges and Opportunities publicat la editura ASE şi conţine 41 din cele mai reprezentative lucrări
din cadrul conferinţei.



1999 Conferinţă cu participare internaţională
Business Culture and Communication: Challenges of the Millenium

Bucureşti / România, 29-30 octombrie 1999

În anul 1999 are loc un nou eveniment organizat de Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri
din ASE, PROSPER-ASE Language Centre şi The English Speaking Union: Conferinţa interdisciplinară cu
participare naţională şi internaţională „Business Culture and Communication: Challenges of the Millenium“.

2000 Seminar internaţional
Quality Assurance and Self-Assessment for Schools and Teachers

Bucureşti / România, 21-23 septembrie 2000

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului ECML/Consiliul Europei „Quality Assurance and Self-
assessment for Schools and Teahcers“, co-ordonat de Laura Mureşan (România), Frank Heyworth (Elveţia) şi Maria
Matheidesz (Ungaria). Co-organizatori au fost ECML, PROSPER-ASE, ASE Bucureşti, QUEST România,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cei 35 de invitaţi din 16 ţări au reprezentat diferite sectoare de educaţie (de stat
şi particulare) implicate în predarea limbilor engleză, franceză şi germană. Acest forum internaţional a oferit o
ocazie excelentă pentru schimbul de experienţă între cadre didactice, inspectori, formatori de cadre didactice,
preşedinţi de asociaţii naţionale din regiune şi directorilor de şcoli de limbi străine din diferite ţări.1

2001 Conferinţă internaţională
Diversitate lingvistică şi culturală – factor al dezvoltării europene

Bucureşti / România, 26-27 octombrie 2001

Aşa cum afirmau membrii comitetului de redacţie al volumului conferinţei Diversitate lingvistică şi culturală
– factor al dezvoltării europene, 2001 a fost declarat Anul European al Limbilor şi a fost „receptat de comunitatea
naţională şi internaţională a profesorilor de limbi moderne drept cadru şi moment favorabil aducerii în atenţia
publică a câtorva din coordonatele fundamentale ale activităţii sale permanente, şi anume: calitatea managementului
procesului de instruire, adecvarea conţinutului de învăţare la exigenţele evoluţiei economico-sociale a comunităţilor
sociale, modernizarea tehnicilor şi a auxiliarelor didactice, (...) standardizarea conţinuturilor pe niveluri de
cunoaştere a unei limbi şi a tehnicilor de evaluare a acestor cunoştinţe ca răspuns la politica europeană de
globalizare şi nu în ultimul rând, cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată ca temei şi reper al coordonatelor
precedente”2. Conferinţa s-a desfăşurat pe cinci secţiuni: română, engleză, franceză, gemană şi rusă şi a beneficiat
de participarea unui număr important de specialişti din ţară şi din străinătate.

2002 Conferinţă internaţională
Relaţii economice externe ale României în context euro-atlantic

Bucureşti / România, 13 decembrie 2002

La 13 decembrie 2002, a avut loc la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din ASE Bucureşti,
simpozionul Relaţii economice externe ale României în context euro-atlantic. Cu acest prilej, cele două catedre de
limbi străine ale Facultăţii REI au dezbătut în cadrul unor mese rotunde, cât şi prin prezentări de referate, aspecte
semnificative ale comunicării în afaceri din perspectiva gobalizării, cât şi impactul globalizării asupra conţinutului
şi a abordării predării limbilor străine pentru afaceri3. Comunicările prezentate au fost publicate în volumul
Globalizare şi comunicare în afaceri în 2003 la editura ASE.

1 Mureşan, L. et al., Quality Assurance and Self-Assessment for Schools and Teachers, Strasbourg: Council of Europe Publishing (CD-ROM)
2 Diversitate lingvistică şi culturală – factor al dezvoltării europene, Bucureşti: Editura ASE, 2002, pg. 5



2003 Conferinţă naţională
ESP – Communication Bridge

Bucureşti / România, 22 – 23 octombrie 2003

2004 Conferinţă naţională
Communication in Languages for Specific Purposes (LSP) – Continuity and Innovation

(Comunicarea în limbajele specializate – Continuitate şi inovare)
Bucureşti / România, 3 – 4 decembrie

În 2004, urmând tradiţia din anii precedenţi, este organizată conferinţa cu tema Comunicarea în limbajele
specializate – Continuitate şi inovare. Atât lucrările prezentate în cadrul sesiunii ca referate, cât şi workshop-urile
şi mesele rotunde organizate s-au axat pe aspecte ale comunicării având următoarele direcţii tematice: aspecte
teoretice şi practice ale comunicării în limbajele specializate, perspective în dezvoltarea competenţelor de
comunicare profesională în limbi străine, creşterea calităţii în predarea şi învătarea limbajelor specializate precum
şi studii culturale. Toate lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice au fost reunite în volumul Communication in
Languages for Specific Purposes (LSP) – Continuity and Innovation publicat, de asemenea, la editura ASE în anul
2006.

2004 Conferinţă internaţională
The European Language Portfolio: The Way Ahead

Bucureşti / România, 28 octombrie 2004

Aşa cum este menţionat în newsletter-ul Quest Romania4: ”Lansarea oficială în România a Portofoliului
European al Limbilor – versiunea EAQUALS / ALTE pentru adulţi, a avut loc în dimineaţa zilei de 28 octombrie
2004 în localul Facultăţii de Studii Economice Bucureşti. La invitaţia Asociaţiei Române pentru Servicii Lingvistice
de Calitate (QUEST) la cea de a patra Conferinţă anuală a acestei Asociaţii, au răspuns reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, ai Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanţi ai ministerelor de resort, ai comunităţii
academice, ai Institutelor Culturale din Bucureşti, ai Corpului Diplomatic, mass-media, etc”. Printre prezentatorii
de înalt calibru european care au deschis lucrările Conferinţei s-au numărat presedintele EAQUALS, Asociaţia
Europeană pentru Servicii Lingvistice de Calitate, dl. Peter Brown, dl. André Rochais, ataşat pe probleme de
cooperare în domeniul limbii franceze, dna Silvia Berny din partea Consiliului Britanic şi dl. Ulrich Spät de la
Goethe-Institut Bukarest.

2005 Conferinţă naţională
Innovative Approaches in the Teaching of Business Communication

Bucureşti / România, 11 – 12 noiembrie 2005

În 2005, conferinţa Catedrei de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri se axează în principal pe aspectul
inovator prezent în sfera studiilor aplicate, fie în domeniul lingvisticii, fie în cel al metodologiei predării limbajelor
specializate, propunând o paletă largă de interpretări comparative şi multidisciplinare.

3 Extras din Cuvânt introductiv, Globalizare şi comunicare în afaceri, Bucureşti: Editura ASE, 2003
4 http://www.quest.ro/PDFs/QUEST_RO_7_P.pdf



2006 Conferinţă naţională
Teaching Foreign Language in the Global Village

Bucureşti / România, 22 – 23 septembrie 2006

Conferinţa din anul 2006 abordează aspecte tematice specifice unor culturi diferite, reunite sub spectrul larg
al „satului global”, evidenţiind provocările cu care se confruntă procesul predării limbilor străine în context intra-
şi intercultural. Aşa cum este menţionat şi în cuvântul introductiv din volumul cu lucrările conferinţei, „diversitatea
temelor abordate reflectă o sferă largă de cercetări, de la aspecte legate de predarea limbii engleze de afaceri în
context plurilingvsitic şi multicultural, la aspecte privind predarea limbajului specializat pentru domeniul ştiintelor
politice. Se remarcă, de asemenea, preocuparea tot mai accentuată şi de mare actualitate a folosirii materialelor
autentice la orele de curs sau a dezvoltării abilităţilor de învăţare pe cont propriu ale studentului, în încercarea de
a-l face cât mai conştient de competenţele şi necesităţile sale.”

2007 Conferinţă internaţională
Integrated Skills and Multilingualism for Better Cultural Awareness and Employability

Bucureşti / România, 9 – 10 noiembrie 2007

Tematica conferinţei organizate în anul 2007 reliefează aspecte diverse ale impactului multilingualismului,
multiculturalismului şi a „fenomenelor transnaţionale, oferind perspective integrative şi de sinteză asupra
comunicării în general, şi comunicării de afaceri în particular, aducând un puternic element de originalitate prin
abordările interdisciplinare, ce merg de la analiza tehnicilor de predare pâna la integrarea unor aspecte ca analiza
diferenţelor de gen şi stimularea inteligenţei emoţionale”5.

2008 Conferinţă internaţională
1. Communicating Change through Language Teaching and Learning

Bucureşti / România, 14- 15 noiembrie 2008

2. For a Better Quality of Intercultural Dialogue
Bucureşti/ România, 17-18 October 2008

Anul 2008 a fost considerat Anul european al dialogului intercultural şi european. Cu ocazia sărbătorii Zilei
Europene a Limbilor, QUEST România în colaborare cu Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare, Institutul
Goethe din Bucureşti, şi Centrul de limbi străine PROSPER-ASE propun o nouă conferinţă: For a Better Quality
of Intercultural Dialogue. Dintre contribuţiile cele mai semnificative o menţionăm pe cea a doamnei Maria
Matheidesz, cunoscut expert EAQUALS. Lucrările publicate în volumul dedicat conferinţei includ teme din domenii
diverse precum managementul calităţii, formarea cadrelor didactice, comunicare interculturală sau metodica
predării.

5 Extras din Cuvânt introductiv, Integrated Skills and Multilingualism for Better Cultural Awareness and Employability (volum conferinţă,
varianta CDR ROM)



2009 Conferinţă internaţională
The Role of Higher Education and Academic Research in the Process of Development.

Creativity and Innovation in a Culturally Diverse, Knowledge-Based Society.
New Challenges for Language Teachers

Bucureşti / România, 14-15 Mai 2009

În acest an, Facultatea de Relaţii Economice organizează o nouă conferinţă internaţională cu tema Rolul
învăţământului superior şi al cercetării academice în procesul de dezvoltare. Catedra de Limbi Germanice şi
Comunicare în Afaceri participă cu secţiunea Creativitate şi inovaţie într-o societate diversificată cultural, bazată
pe cunoaştere. Noi provocări pentru profesorii de limbi străine. Lucrările au avut loc în cadrul a trei secţiuni: studii
culturale şi literare, lingvistică teoretică şi aplicată, respectiv limbă pentru scopuri specifice (engl. LSP).

Lucrările acoperă o gamă largă de subiecte, variind de la noua cultură a Internetului, la conceptul de învăţare
pe parcursul întregii vieţi sau asigurarea calităţii într-o societate bazată pe cunoaşterea lumii. Volumul conferinţei
a fost publicat în variantă multimedia (CD) şi conţine 46 lucrări.

2010 Conferinţă internaţională
1. Languages as a Lifeskill - New Perspectives on LSP Teaching and Learning

Bucureşti / România, 21-22 Mai 2010

2. ECML Project „QualiTraining at Grassroots Level”
Implementing a Quality Culture in Higher Education and The Role of Teacher Development

Bucureşti / România, 28-29 January 2010

În conformitate cu tradiţia de a construi un parteneriat cu organizaţiile naţionale şi internaţionale, anul 2010
a fost marcat în plan local şi internaţional de a 10-a conferinţă QUEST România (Asociaţia Română pentru Servicii
Lingvistice de Calitate) organizată în strânsă colaborare cu Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri
şi The Grundtvig Lifel6ong Learning Project „Innovative Practice in Adult Language Education − IPALE“ (GRU-
09-P-LP-82-B-CZ). Scopul principal al conferinţei Languages as a Lifeskill - New Perspectives on LSP Teaching
and Learning a fost promovarea calităţii în educaţia lingvistică şi cercetarea aplicată, a standardelor în
managementul educaţional, cât şi adaptarea programelor de studii la noile cerinţe ale pieţei muncii. Conferinţa a
reunit în cadrul atelierelor de lucru şi a prezentărilor în plen specialişti lingvişti internaţionali şi naţionali, facilitând
schimbul de idei, metode şi experienţă cu privire la o gamă largă de subiecte precum: noi abordări în cercetarea
aplicată, aptitudini culturale şi lingvistice necesare în dezvoltarea unei cariere de succes, evaluarea şi autoevaluarea
competenţelor comunicative prin implementarea Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi7, a
Portofoliului European al Limbilor8 şi QualiTraining, proiecte internaţionale în educaţie precum Grundtvig
„IPALE“9, etc. Volumul conferinţei, publicat în varianta CD ROM, reuneşte peste 80 de lucrări reprezentative.

Cea de-a doua conferinţă, Implementing a Quality Culture in Higher Education and The Role of
Teacher Development, a fost organizată în cadrul proiectului ECML/Consiliul Europei „QualiTraining at grassroots
level“ co-ordonat de Dr. Laura Mureşan (România) şi co-facilitat de Dr. Galya Mateva (Bulgaria). Co-organizatori
au fost Catedra de Limbi Germanice şi Comunicare în Afaceri, Centrul de Limbi Moderne PROSPER- ASE şi
QUEST România.

6 Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages, Cambridge: Cambridge University Press, 2001
7 EAQUALS & ALTE, The EAQUALS-ALTE European Language Portfolio, Milano: Lang, 2000 (ediţia multilingvă prin proiectul Lingua

EuroIntegrELP - Bucureşti: PROSPER-ASE & QUEST România, 2007)
8 Mureşan et al., QualiTraining - A Training Guide for Quality Assurance, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007.
9 Extras adaptat în limba română din Cuvânt introductiv, Languages as a Lifeskill - New Perspectives on LSP Teaching and Learning (volum

conferinţă, varianta CD ROM)



2011 Conferinţă internaţională
1. The Synergy of Communication. Youth on the Move.

Teaching Languages for International Study and Career- Building
Bucureşti / România, 13 – 14 Mai 2011

2. Languages for Business and Career Development - The Quality Dimension
Bucureşti / România, 21 – 22 Octombrie 2011

Scopul primei conferinţe a fost acela de a arăta modul în care cercetarea din domenii precum LSP
(dezvoltarea competenţelor de comunicare, dinamica feedback-ului în cadrul orelor de curs, rolul noii mass media
în educaţie etc.), lingvistică teoretică şi aplicată sau studii culturale şi literare reflectă atât provocările cu care se
confruntă la ora actuală profesorii de limbi străine într-o societate diversificată cultural cât şi strategiile adoptate
de aceştia în procesul de predare pentru a stimula dezvoltarea permanentă a indivizilor. Aşa cum s-a obişnuit în anii
precedenţi, a fost scos şi un volum al conferinţei, publicat în ASE în anul 2012.

Cea de-a doua conferinţă a fost co-organizată de Asociaţia QUEST România împreună cu Departamentul de
Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prin proiectul Grundtvig
„TAMSEF“, si Fundaţia EuroEd din Iaşi, prin proiectul Leonardo da Vinci „In-Class“. Scopul conferinţei a fost acela
de „a evidenţia sinergiile cu proiectele europene de învăţare pe tot parcursul vieţii, în general, şi în particular, cu
două proiecte care promovează multilingvismul şi colaborarea multiculturală: „In-CLASS“, Leonardo da Vinci
Transfer de Inovaţie, coordonat de Fundaţia EuroEd din Iasi (www.inclass-project.eu), şi „Towards a more
specialised European Framework for (self-)assessing language competencies“ (TAMSEF), Parteneriat de Învăţare
Grundtvig, în care partenerul român este Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, ASE
Bucureşti. Ca întotdeauna, şi această ediţie aniversară a conferinţei noastre se inspiră din activităţile şi deosebitele
rezultate în domeniul asigurării calităţii ale Asociaţiei internaţionale EAQUALS, precum şi din programele de
formare ale formatorilor din cadrul Centrului European pentru Limbi Moderne (ECML) al Consiliului Europei.
Pentru a sublinia interdependenţele acestor dimensiuni, conferinţa este dedicată Zilei Europene a Limbilor
(European Day of Languages – EDL) şi este înregistrată în baza de date „EDL“ a Consiliului Europei
(http://edl.ecml.at; http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/5685/Default.aspx), precum şi pe site-ul EAQUALS
(http://www.eaquals.org)”10. Ariile tematice, aşa cum au fost menţionate în Cuvântul introductiv al volumului
conferinţei, includ cercetări privind: „dimensiunea calitativă în educaţia plurilingvă şi multiculturală şi impactul său
asupra dezvoltării economice, dezvoltarea de competenţe integrate lingvistice şi interculturale pentru un plus de
şanse în carieră, practici inovative în predarea şi învăţarea limbilor pentru comunicarea în contexte specializate,
perfecţionarea (auto)evaluării bazate pe Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi şi Portofoliul European
al Limbilor, prin descriptori specifici comunicării în afaceri în limbile engleză, franceză, germană, cât şi articole şi
worksopuri dedicate formării profesorilor, auto-evaluării competenţelor şi valorii adăugate a învăţării pe tot
parcursul vieţii - un forum interdisciplinar pentru împărtăşirea ideilor şi experienţei dobândite prin proiecte naţionale
şi internaţionale”.

Trebuie să menţionăm faptul că în anii ’80 în Catedra de Limbi Străine şi Corespondenţă de Afaceri (actualul
Departament de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri) se organizau anual conferinţe sub titulatura „Sesiunea
ştiinţifică a Catedrei de Limbi Străine şi Corespondenţă de Afaceri care au fost apreciate de memoria colectivă prin
suflul nou şi diferit al informaţiilor aduse în cadrul comunităţii academice a ASE-ului.

10 Extras din Call for Papers, a XI-a Conferinţă Internaţională QUEST Romania „Languages for Business and Career Development - The
Quality Dimension“
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LISTA MEMBRILOR
DEPARTAMENTULUI
DE LIMBI MODERNE

ŞI COMUNICARE
ÎN AFACERI



În anul universitar 2012–2013, componenţa Departamentului de limbi moderne şi comunicare în afaceri este următoarea:

Cadre didactice cu titlul de PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR:
Corina-Cilianu Lascu (franceză), Ileana Constantinescu (franceză), Georgeta Ghiga (engleză),

Niculina Ivanciu (franceză), Laura Mureşan (engleză), Mariana Nicolae (engleză), Ştefania Carmen Stoean (franceză);

Cadre didactice cu titlul de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR DOCTOR:
Mirela Bardi (engleză), Roxana Bârlea (franceză), Mara Magda Maftei Bourbonnais (engleză), Rodica Stanciu Capotă (franceză),

Ruxandra Ştefănel Constantinescu (franceză-engleză), Antonia Cristiana Enache (engleză), Antoaneta Lorentz (franceză),
Florina Mohanu (rusă-engleză), Cristina-Maria Prelipceanu (engleză-română), Rodica Stoicescu (franceză), Deliana Vasiliu (franceză);

Cadre didactice cu titlul de LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR:
Mihaela Arsene (engleză), Şerban Ion Boicescu (engleză), Mariana Botorog (engleză), Radadiana Beatrice Calciu (engleză-germană),

Roxana Stela Ciolăneanu (engleză-română), Monica Condruz-Băcescu (engleză), Lora Constantinescu (germană-engleză),
Maria Dărăbanţ (engleză), Viorela Dima (engleză-română), Virginia Mihaela Dumitrescu (engleză), Maria Enache (engleză- română),

Raluca Elena Hurduzeu (engleză), Diana Ioncică (engleză), Nilgun Ismail (engleză-turcă), Roxana Marinescu (engleză),
Marian Mierlă (engleză), Marina Militaru (engleză), Ana Maria Oprescu (franceză-spaniolă), Mariana Săndulescu (italiană),

Ioana Stamatescu (engleză), Teodora Şerban-Oprescu (engleză), Raluca Şerban (engleză),
Mihai Şerban (română-franceză), Mihaela Zografi (germană-engleză);

Cadre didactice cu titlul de ASISTENT UNIVERSITAR DOCTOR:
Irina David (engleză), Zinaida Fedot (rusă-română), Lucia Grosu (engleză), Simona Ionel (engleză),

Anca Pecican (spaniolă), Elena Tălmăcian (engleză);

Cadre didactice cu titlul de ASISTENT UNIVERSITAR DOCTORAND:
Smaranda Agachi (italiană-franceză), Mădălina Alamă (engleză), Dana Cocargeanu (engleză), Denise Dona (engleză),
Daniela Giurculescu (engleză-italiană), Monica Marin (engleză), Cornelia Pătru (germană), Iulia Răşcanu (engleză),

Valentina Robu (engleză), Adrian Solomon (engleză)

Cadre didactice cu titlul de ASISTENT UNIVERSITAR:
Victoria Aldea (engleză-italiană), Mihaela Boldea (engleză), Floarea Constantin (engleză), Liliana Dellevoet (engleză),

Daniela Nicolae (engleză), Alexandru Popa (germană), Ioana Preda (spaniolă), Doina Pricop (franceză).

Cadre didactice asociate
Cadrele didactice ale Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri sunt sprijinite în activităţile administrative şi cele de suport
de următoarele persoane (personal auxiliar şi TESA): Elena Bratu, Gabriela Dogaru, Roxana Rebreanu, Claudia Maria Rotaru, Rodica Raluca
Rotaru şi Elena Tudor.

CADRE DIDACTICE TITULARE



Prof. univ. dr. Ion Jurconi

Prof. univ. dr. Mihaela Gulea

Prof. univ. dr. Maria Dipşe

Prof. univ. dr. Nora Tomoşoiu

Conf. univ. dr. Mariana Perişanu

Conf. univ. dr. Maria Mihalciuc

Conf. univ. dr. Virgil Lefter

Conf. onorific Virginia Barghiel

Conf. onorific Maria Florea

Lector Ioan Petre Cenuşe

Lector Tatiana Măgureanu

Lector Alexandra Purcel

Lector Roxana-Gabriela Alexandrescu

Lector univ. dr. Zorica Henţeş

Lector univ. dr. Maria Drăgan

Lector univ. dr. Ileana Moldoveanu

Lector Luminiţa Brăileanu

Lector Rodica Charlota Tăutu

Asist. univ. dr. Codreanu Anca

Asist. Octavian Ilie Oprică

LISTA PENSIONARILOR
DEPARTAMENTULUI DE LIMBI MODERNE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI
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ISTORIA ÎN IMAGINI
A PREDĂRII

LIMBILOR MODERNE
ÎN A.S.E. BUCUREŞTI


