
CURRICULUM     VITAE 
 
 
 
    Numele şi prenumele: DUMAS Felicia, născută Niţă 
     Data şi locul naşterii: 2 iunie 1970; Piteşti, judeţul Argeş 
    Adresa personală: Strada Nicolae Gane nr. 32 A, bloc C2,  ap. 5, et. 2, Iasi 
    Telefon: 0232 264 127; 0722 140209;  E-mail: felidumas@yahoo.fr 
    Starea civilă: Căsătorită, un copil 
    Cetăţenie: Română şi franceză 
   Lector doctor la Catedra de Limba şi Literatura Franceză din cadrul 
Facultăţii de Litere (Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi) 
 
    
 
 
 

Studii preuniversitare 
 

    Liceul de Matematică - Fizică “Nicolae Bălcescu” din Rm. Vâlcea (în prezent Liceul 
“Alexandu Lahovari”), secţia  matematică - fizică; 
    Media generală 9,75: şefă de promoţie. 
    Aprilie 1986:  premiul III la faza naţională a Concursului de limba şi literatura română “Mihai 
Eminescu”; 
   Aprilie 1988:  premiul III la faza naţională a Concursului de limba şi literatura română “Mihai 
Eminescu”; 
    Iunie 1988:  am susţinut examenul de bacalaureat la Liceul de Matematică - Fizică “N. 
Bălcescu”; media generală 9,62. Şefă de promoţie. 
 
 
 
 

Studii universitare; activitate didactică şi ştiinţifică 
 

     1988 - 1993: studentă la Facultatea de Filologie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia 
Română - Franceză.  Media generală la sfîrşitul anilor de studii: 9. 97. Sefă de promoţie. 
    1993: susţinerea examenului de licenţă cu nota maximă şi obţinerea unei diplome de licenţă 
de merit.  
    1994 (ianuarie): concurs pentru ocuparea unui post de preparator la Catedra de Limba şi 
Literatura Franceză a Facultăţii de Litere. Între timp, suplinirea unei norme de preparator la această 
catedră.  
    1994 (martie): concurs de admitere la doctorat; disciplina: lingvistică generală. Îndrumător 
ştiinţific: prof. dr. Maria CARPOV. 
    1996 - 1997: Bursă de cercetare la Institute for Advanced Study “New Europe College” de la 
Bucureşti; rector: profesor dr. Andrei PLEŞU.  
    1997 (ianuarie): concurs pentru ocuparea unui post de asistent la Catedra de Limba şi 
Literatura Franceză a Facultăţii de Litere. 
    1997: stagiu de documentare ştiinţifică la Ecole Pratique des Hautes Etudes - Paris, Franţa.  



    1997: membră în juriile de acordare a diplomei DALF la Centrul Cultural Francez din Iaşi. 
    1998 (octombrie): susţinerea tezei de doctorat. Obţinerea titlului ştiinţific de doctor în 
filologie, specialitatea lingvistică generală. 
    1998, 1999, 2000 (mai şi decembrie): membră în juriile de acordare a diplomei DALF la 
Centrul Cultural Francez din Iaşi. 
    1999: bursă guvernamentală postdoctorală la Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris - 
Sorbonne). 
    2000 (decembrie): concurs pentru ocuparea unui post de lector la Catedra de Limba şi 
Literatura Franceză a Facultăţii de Litere. 
    2000 : publicarea tezei de doctorat la editura Institutul European din Iaşi : Gest şi expresie în 
liturghia ortodoxă. Studiu semiologic, prefaţă de prof.dr. Maria Carpov, 232  pagini. 
 2000: Atestat de traducător eliberat de Ministerul Justiţiei. 
 2000 – pînă în prezent: lector la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de 
Litere, Universitatea « Al. I. Cuza » Iaşi. Participări anuale la colocviul ştiinţific « Zilele 
Francofoniei » organizat de catedra de Franceză, precum şi la « Zilele universităţii ».  
    În prezent, titulara cursului de Limbă franceză (lexicologie) şi a seminariilor de aceeaşi 
specialitate, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Litere (Universitatea 
“Al. I. Cuza” Iaşi); titulară de cursuri speciale de franceza tinerilor şi franceză actuală, 
precum şi a cursurilor speciale de semiologie şi semiologie gestuală.  
       Autoare a peste 35 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi 
străinătate. 
    Peste 20 de participări la colocvii şi congrese internaţionale, în ţară şi în străinătate 
(Franţa, Polonia). 
    Traducătoare în limba romînă a patru cărţi (traduse din limba franceză), apărute la 
Institutul European din Iaşi, sau Meridiane (Bucureşti).   
 Coautoare, împreună cu Olivier Dumas, a unei cărţi apărute în 2006 la Insititutul 
European, Iaşi, intitulată Iasi et la Moldavie dans les relations franco-roumaines. Histoire 
chronologique du XIVème au XXIème siècle, préface André Godin, postface Guillaume 
Robert, 406 pagini.     
 Director de grant CNCSIS, proiect Idei, numărul 416, obţinut prin competiţie naţională, 
intitulat Dicţionar român-francez, francez-român de termeni religioşi ortodocşi. Perioada de 
desfăşurare a proiectului: 01.10. 2007  - 30. 09. 2010. 
 Membră în grantul CNCSIS, proiect Idei, numărul 418, director de proiect conf. dr. 
Corina Panaitescu, intitulat Dicţionar de francofonie canadiană. Perioada de desfăşurare a 
proiectului: 01.10. 2007  - 30. 09. 2010. 
 2007-2008: Bursă de cercetare de excelenţă în ştiinţe socio-umane „Petre Ţuţea”, 
obţinută prin concurs, la Institute for Advanced Study “New Europe College” de la 
Bucureşti; rector: profesor dr. Andrei PLEŞU.  
    
 
 
                                        Limbi străine cunoscute 
 
  Franceză - excelent;    
  Engleză - foarte bine;   
  Rusă - scris şi citit;    
  Neogreacă - scris şi citit;  
    Italiană - scris şi citit. 

 


