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Informaţii personale  

Nume / Prenume CEIA, Valy-Geta  

Adres  Bd.ăV.ăPârvan,ănr.ă4,ăTimi oara,ăcodă300ă223 

Telefon 0256 591 376   

Fax  

E-mail valy.ceia@e-uvt.ro 

Naţionalitate român  

Dataănaşterii 1. I. 1966 

Sexul F 

  

Ocupația și locul de muncă 
actual 

Conf. univ. dr., prodecan  

FacultateaădeăLitere,ăTeologieăşiăIstorie,ăUniversitateaădeăVestădină
Timişoara,ăDepartamentulădeăstudiiăromâneşti,ăColectivulădeăfilologieăclasic  

  

Perioada din 2014 

Funcţiaăsauăpostulăocupat conferențiar universitar doctor 

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

Disciplineăpredate:ăLimbaălatin ă(morfologieăistoric ălatin ),ăLiteratura 
latin ă(perioadaăclasic ă iăpostclasic ), Autori fundamentali latini (Cicero, 
Vergilius, Horatius, Tacitus, Apuleius), Metamorfozele textului.  
Activitateădeăcercetare:ăpublicareădeăc r i,ăstudiiă iăarticoleăînărevisteă
tiin ificeă iăculturale;ăparticip riălaăconferin eă iăcolocvii;ămembruăînăcolegii 
tiin ificeăsauădeăredac ieăaleăunorărevisteă iăaleăunorăconferin e. 

Activitateăadministrativ . 
Numeleăşiăadresaă

angajatorului 
UniversitateaădeăVestădinăTimişoara,ăFacultateaădeăLitere,ăIstorieăşiăTeologie 

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

predare, cercetare 

  

Perioada aprilie 2012- prezent 

Funcţiaăsauăpostulăocupat prodecan alăFacult iiădeăLitere,ăIstorieă iăTeologie 

mailto:valy.ceia@e-uvt.ro
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Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

activitateăadministrativ ă 
- responsabilit iăprincipale:ămanagementulăcercet riiă iăalăcalit ii; 
- pre edinteleăcomisieiădeăadmitereăînăfacultateăînă2011,ă2012,ă2013; 
- membru în comisia UVT de redactare a raportului de autoevaluare în 
vedereaăviziteiădeăevaluareăperiodic ăaăEuropeanăUniversityăAssociationă
(EUA).  

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

UniversitateaădeăVestădinăTimişoara,ăFacultateaădeăLitere,ăIstorieăşiăTeologie 

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

administra ie 

  

Perioada dină2002ăpân ăînă2014 

Funcţiaăsauăpostulăocupat lector universitar doctor 

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

Disciplineăpredate:ăLimbaălatin ă(fonetic ăistoric ălatin ,ămorfologieăistoric ă
latin ,ăsintaxaălatin ),ăAutoriăfundamentaliălatiniă(Cicero,ăVergilius, 
Horatius, Tacitus, Apuleius), cursuri practice (Plaut, Lucilius, Cicero, 
Vergilius, Horatius, Ovidiu, Titus Livius, Tacitus, Apuleius, Minucius Felix, 
Augustin).  
Activitateădeăcercetare:ăpublicareădeăc r i,ăstudiiă iăarticoleăînărevisteă
tiin ificeă iăculturale;ăparticip riălaăconferin eă iăcolocvii;ămembruăîn colegii 
tiin ificeăsauădeăredac ieăaleăunorărevisteă iăaleăunorăconferin e. 

Activitateăadministrativ ăînăcadrulăcolectivului:ăalc tuireaădosarelorădeă
autoevaluareăARACIS,ăresponsabilăcuăcercetareaă tiin ific ăaăsec iei,ă
participareăînăcomisiiădeălicen ă iădeădiserta ie,ăalc tuireaăoraruluiăsec ieiă
(1993-2012). 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

UniversitateaădeăVestădinăTimişoara,ăFacultateaădeăLitere,ăIstorieăşiă
Teologie,ăCatedraădeăfilologieăclasic  

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

predare, cercetare 

  

Perioada 1 februarie 2007- 31 iulie 2008  

Funcţiaăsauăpostulăocupat cercetător ştiinţific gr. III (cumul), prin concurs (decizia nr. 17/5.II.2007) 

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

Desf urareaă iăfinalizareaăunuiăproiectădeăcercetare având drept elemente 
referen ialeămajoreăcrea iaăeminescian ă iăpoeziaăromâneasc ădinăsecolulăală
XX-lea.ăStudiereaămanuscriselorăeminescieneă iăaăopereiăcriticeăînăBibliotecaă
Na ional ădeăPoezieăaăinstitu iei.ăActivit iăconexe:ăparticipareălaămanifest riă
tiin ificeă iăculturaleădesf urateăsubăegidaăCentrului,ăcooptareaăcaăredactoră

asociatăalărevisteiă„Hyperion”.ăRezultateleăcercet rii:ăpublicareaăunuiăcapitolă
dintr-oăcarte,ăstudii,ăarticole;ăcomunic riălaăcolocviiă iăconferin e. 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

CentrulăNaţionalădeăStudiiă„MihaiăEminescu”ă– MemorialulăIpoteşti 

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 1993-2002 

Funcţiaăsauăpostulăocupat asistent universitar 

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

predare, cercetare 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

UniversitateaădeăVestădinăTimişoara,ăFacultateaădeăLitere,ăFilozofieă iă
Istorie,ăCatedraădeăfilologieăclasic  
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Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

activitateădidactic ăşiădeăcercetare 

  

Perioada 1991-1993 

Funcţiaăsauăpostulăocupat profesoar ădeălimbaăromân ăşiălimbaălatin ăă 
Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă

principale 
predare 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

ŞcoalaăGeneral ăTirol,ăjud.ăCaraş-Severin  

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

activitateădidactic ă 

  

Perioada 1990-1991 

Funcţiaăsauăpostulăocupat bibliotecar ,ăprinăconcursăorganizatădeăc treăConsiliulăJude eanădeăCultur ă
Satu Mare 

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

relaţiiăcuăpublicul 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

BibliotecaăJudeţean ădinăSatuăMare 

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

salaădeălectur  

  

Perioada 1988-1990 

Funcţiaăsauăpostulăocupat profesoar ădeălimbaăromân ăşiălimbaălatin ,ăprinăreparti ieăna ional  

Activit ţiăşiăresponsabilit ţiă
principale 

predare 

Numeleăşiăadresaă
angajatorului 

ŞcoalaăGeneral ăAlmaşu-Mare, jud. Bihor 

Tipulăactivit ţiiăsauăsectorulă
de activitate 

activitateădidactic ă 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1995-2001 

Calificarea / diploma 
obţinut  

Doctor în filologie cu distincţia summa cum laude pentru teza Narativ i 
descriptiv în Țiganiada lui I. Budai-Deleanu.  

Conduc toră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăG.ăI.ăToh neanu.ă 
Membriiăcomisieiădeăacordareăaătitlului:ăprof.ăuniv.ădr.ăDanăSlu anschi,ăprof.ă
univ. dr. Iosif Cheie-Pantea,ăconf.ăuniv.ădr.ăDumitruăVl du . 

 

Disciplinele principale 
studiateă/ăcompetenţeă

profesionale dobândite 

Parcurgereaăetapelorădinăplanulădeăpreg tireăaădoctoratului:ădou ăexamene,ă
notateăcuă10;ădou ăreferate,ăapreciateăcuăfoarte bine;ăsus inereaăpublic ăaă
tezei (iunie, 2001). 
 

Numeleăşiătipulăinstituţieiădeă
înv ţ mântă/ăfurnizoruluiădeă

formare 

FacultateaădeăLitere,ăFilosofieă iăIstorie,ăUniversitateaădinăTimişoara 
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Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma 
obţinut  

Studii universitare: licenţiat în limba şi literatura română-limba şi 
literatura latină /ădiplom ădeălicenţ ă(notaă10) 

Disciplinele principale 
studiateă/ăcompetenţeă

profesionale dobândite 

- premiiălaăconcursurileăprofesionaleă iă tiin ificeăna ionaleă iălocale;ăpremii 
laăsesiuniădeăcomunic riă tiin ifice;ădiplomeăpentruămeriteădeosebiteăînă
activitateaăprofesional  
 

Numeleăşiătipulăinstituţieiădeă
înv ţ mântă/ăfurnizoruluiădeă

formare 

FacultateaădeăFilologieăaăUniversit iiădinăTimi oara 

  

Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma 
obţinut  

Studii liceale: diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiateă/ăcompetenţeă

profesionale dobândite 

- premiiălaăfazaăna ional ăaăOlimpiadeiădeăliteraturaăromân ă iălaăsesiunileădeă
comunic riă tiin ificeăjude eneă iăna ionale 
 

Numeleăşiătipulăinstituţieiădeă
înv ţ mântă/ăfurnizoruluiădeă

formare 

LiceulădeăMatematic -Fizic ădinăRe i aă(azi,ăColegiulăNa ională„Traiană
Lalescu”),ăsec iaăfilologie-istorie 

  

Limba(i)ăstr in (e)ă
cunoscut (e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scris  

Limbaăfrancez   B2  C1  B1  B1  B1  

Limbaăenglez   B2  B2  A2  A1  A2  

Limba italiana  A2  A2  A1  A1  A2  

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

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Permis de conducere B 

Competențe și abilități 
sociale 

Seriozitate, rigoare, implicare. 
 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

5 

Participare la conferințe, 
colocvii, workshopuri 

 

 Zileleă academiceă timişene.ă Edi iaă aă V-a. Organizator:  Institutul de 
StudiiăBanaticeă„TituăMaiorescu”ădinăTimi oaraăalăAcademieiăRomâne,ă22-
24 mai 1997. Lucrareăprezentat :ăFormații cu prefixe în Țiganiada. 

 Workshopul „Literaturaăexiluluiă iărezisten aăanticomunist ”.ăEdi iaăaă
IV-a a cursurilor interna ionaleădeăvar ,ăTimi oara,ă24ăaugust-8 septembrie 
1994. Lucrareăprezentat :ăPierdere şi regăsire la Nichifor Crainic. 

 Sesiuneaădeăcomunic riă tiin ificeăaăSec ieiădeăfilologieăclasic ădeălaă
UniversitateaădeăVestădinăTimi oara.ăEdi iaăI.ăSubăegidaăLatinitasăBanatica,ă
6 martie 1998. Lucrareă prezentat : Sensurile termenului votum în 

perspectivă diacronică 

 Zileleăacademiceă timişene.ăEdi iaăaăVII-a. Organizator: Institutul de 
StudiiăBanaticeă„TituăMaiorescu”ădinăTimi oaraăalăAcademieiăRomâne,ă24-
25 mai 2001. Lucrareă prezentat : Structuri stilistice în Țiganiada lui I. 

Budai-Deleanu. 

 Atelierul de lucru transdisciplinar Nevoia de sacru în societatea 

contemporană, în cadrul Conferinţeiă Internaţionaleă „Theă Psychologistă ină
theăCommunity”,ăsubăegidaăCIRET,ăcuăprezen aăacad.ăBasarabăNicolescu,ă
(Arad, 17-20ăsept.ă2009).ăLucrareăprezentat :ăDincolo/ dincoace de sacru. 

 SimpozionulăNaţionalăalăCentruluiădeăStudiiădeăIstorieăşiăArheologie 
„Constantină Daicoviciu”,ă ediţiaă aă IV-a,ă Timişoara,ă 23-24 aprilie 2010. 
Lucrareăprezentat : Vita rustica Romana. Retorică şi realitate. 
 Conferinţaă Internaţional ă „Comunicare,ă identitate,ă cultur ”,ă ediţiaă aă
III-a, Craiova, 23 octombrie 2010. Lucrare prezentat :ă Identitate – 

Alteritate – Sacru. 
 Colocviulă Internaţională „Receptareaă antichit ţiiă greco-latine în 
culturileăeuropene”,ăediţiaăaăIV-a, Craiova, 22-23 octombrie 2010. Lucrare 
prezentat :ăActa, non verba – significations transtemporelles. Moderator al 
secţiuniiăCultur ,ăistorieăşiăcivilizaţie. 
 Sesiuneaădeăcomunic riăştiinţificeăaăColectivuluiădeăfilologieăclasic ă
deă laă Facultateaă deă Litere,ă Istorieă iă Teologieă aă UVT.ă Ediţiaă aă VI-a, 
Timişoara,ă13-14 mai 2011. Lucrareăprezentat : Elegiile fiinţei. Ovidiu la 

Pontul Euxin. 
 Zileleă academiceă timişene.ă Organizator:ă Institutulă deă Studiiă
Banaticeă„TituăMaiorescu”ădinăTimi oaraăalăAcademieiăRomâne,ă27ămaiă
2011.ăLucrareăprezentat : (A) sim i – o perspectivă diacronică. 
 2nd Internatională Colloquiumă „Prospectsă andă Challenges of the 
contemporaryă worldă andă theă Europeană Space”,ă Bucureşti,ă 3-5 noiembrie 
2011.ă Lucrareă prezentat :  Lumea sensului în iganiada. Identitate, 

actualitate, transculturalitate. 
 Conferinţaă Internaţional ă „Comparatism,ă identitate,ă comunicare”,ă
ediţia a IV-a, Craiova, 21-22ăoctombrie,ă2011.ăLucrareăprezentat : Vocile 

lui Ovidiu. ModeratorăalăsecţiuniiăComunicareăliterar ăşiăcomparatism.ă 
 Colocviulă Interna ională „Receptareaă antichit ţiiă greco-latine în 
culturileă europene”,ă ediţiaă aă V-a, Craiova, 11-12 mai 2012. Lucrare 
prezentat :ă Zeu i relianță.ă Moderatoră ală secţiuniiă Cultur ,ă istorieă şiă
civilizaţie. 
 Colocviulă Interna ională „Comunicareă iă cultur ă înă Romaniaă
european ”,ă edi iaă I,ă 15-16ă iunie,ă 2012,ă Timi oara.ă Lucrareă prezentat :ă
Tacitus într-o viziune transdisciplinară.ă Membr ă înă comitetulă deă
organizare.  
 Colocviulă Interna ională „Expresiiă aleă friciiă dină Antichitateă pân ă
înă lumeaă contemporan ”,ă Bucure ti,ă 28-29 martie 2013. Lucrare 
prezentat :ă Les réflexes antinomiques de la peur. Tacite et Budai-

Deleanu. 
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  4th Internatională Colloquiumă „Modernă Trendsă ină Communications,ă
Educations and Interdisciplinarity. Challenges in Translation and 
Interpretation”,ă Bucure ti,ă 15-16ă iunieă 2013.ă Lucrareă prezentat :ă
Expression of Subject Category in Latin Language – Semantic and 

Expressive Significations.ăMembr ăînăcomitetulă tiin ific. 
 Colocviulă Interna ională „Comunicareă iă cultur ă înă Romaniaă
european ”,ă edi iaă aă II-a, 24-25ă septembrieă 2013,ă Timi oara.ă Lucrareă
prezentat :ă Trimiterile discursului juridic ciceronian. Studiu de caz: 

dobândirea cetățeniei romane. Membr ăînăcomitetulădeăorganizare.ă 
 Conferin aă Na ional ă „Textă iă discursă religios”,ă Timi oara,ă 15-16 
noiembrieă 2013.ăLucrareă prezentat :ă Literatura i sacrul. Co-moderator 
alăsec iuniiăLiteraturaă iăsacrul. 
 Colocviulă Interna ională „Receptareaă antichit ţiiă greco-latine în 
culturileă europene”,ă ediţiaă aă VI-a, Craiova, 6 decembrie 2013. Lucrare 
prezentat :ăHistoire, littérature, réalité dans une élégie ou Quas ad metas 

sudet equus de Properce. Membr ăaăcomitetuluiă tiin ific. 
 Colocviulă Na ională „Ordineă iă Chaos”,ă Bucure ti,ă 17ă maiă 2014.ă
Lucrareă prezentat :ă Ordo et rusticitas ou De la romanité exemplaire. 
Membr ăaăcomitetuluiă tiin ific. 
 Colocviulă Interna ională „Comunicareă iă cultur ă înă Romaniaă
european ”,ăedi iaăaăIII-a, Universitatea din Szeged,  3-5 octombrie 2014. 
Lucrareăprezentat :ăIpostaze ale libertății la Cicero. 
 Colocviulă Internaţională „Receptareaă Antichit ţiiă greco-latine în 
culturile europene – Lexicografiaă tehnic ă înă limbileă clasice.ă Teorie,ă
metode,ă instrumente.ă Studiiă deă receptareă aă Antichit iiă Clasice.ă
Miscellanea”,ă ediţiaă aă VII-a, 24-25 octombrie 2014, Universitatea din 
Craiova.ă Lucrareă prezentat :ă Literatură i actualitate. Polifonii 
vergiliene.ă Moderatoareă aă sec iuniiă Studiiă deă receptareă aă Antichit iiă
clasice.ăMembr ăaăcomitetuluiă tiin ific. 
 The Saint Gerard of Cenad International Symposium. Second edition, 
Timi oara,ă13-14 November 2014. Lucrareăprezentat : Levels of meaning 

in the work of Saint Gerard.  
 ColocviulăNa ională„Joc,ăJoac ,ăJuc rii”,ăBucure ti,ăUniversitateaădină
Bucure ti,ă16ămaiă2015.ăLucrareăprezentat :ăLa dynamique d᾽un couple: 
jeu et pouvoir. 

 Colocviulă Na ională „Literaturaă român ă înă secolulă ală XVIII-lea. 
Schimbarea paradigmeiă literare”,ă edi iaă aă III-a, 9-10 octombrie 2015, 
Bucure ti,ă Academiaă Român .ă Institutulă deă Istorieă iă Teorieă Literar ă „G.ă
C linescu”.ăLucrareăprezentat :ăSemantismul conflictualității în Țiganiada. 

 Conferin aă Interna ional ă „Traduc toriă înă iă dină român ”, 8-10 
decembrieă 2016,ă Universitateaă dină Viena.ă Lucrareaă prezentat :ă Un 

traducător român al secolului al XX-lea: G.I. Tohăneanu. 

 Colocviulă Interna ională „Receptareaă antichit ţiiă greco-latine în 
culturileă europene”,ă ediţiaă aă VIII-a, Universitatea din Craiova, 28 mai 
2016. Lucrareă prezentat :ă Reverberațiile paradigmatice ale unui episod 
livian: lupta dintre Horați i Curiați. Moderator.ăMembr ăaăcomitetuluiă
tiin ific. 
 ColocviulăInterna ională„Comunicareă iăcultur ăînăRomaniaăeuropean ”,ă
edi iaă aă V-a,ă Timi oara,ă Universitateaă deă Vest,ă 24-25 iunie 2016. Lucrare 
prezentat : Mundus imaginalis în Metamorfozele lui Apuleius. 

 Anul omagial Ovidius, Universitateaă„Ovidius”ădinăConstanţa,ă20-22 
martie 2017.  Masaărotund ăDe la Sulmona, la Tomis. Două mii de ani de 
literatură.ă Interven ie:ă Metamorfozele ovidiene, reconfigurări 
semnificaționale. Medaliaă aniversar ă „Anulă Ovidiusă 2017”,ă oferit ă de 
c treăRectorulăUniversit ii.    
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Membru în comitete 

științifice și redacții; 
recenzent (peer-reviewer) 

 Colocviulă Interna ională „Receptareaă antichit ţiiă greco-latine în 
culturileăeuropene:ăOvidiu,ă2000ădeăaniădeămetamorfoze”,ăediţiaăaă IX-a, 
Universitatea din Craiova, 26-27 mai 2017. Lucrareăprezentat :ăăFapte i 
idealuri în Metamorfozele ovidiene.ăConferin ăplenar . 
 Drumuri ovidiene,ă laă Colocviulă Interna ională „Aproape,ă departe,ă
pretutindeni,ănic ieri.ăGloseăperpetueălaătemaăexilului”, Universitatea din 
Bucure ti,ă 3ă iunieă 2017.ă Moderatoră ală sec iuniiă Cultur ă iă civiliza ieă
latin . 
 Canoanele unui poet necanonic: metamorfoze ovidiene, la Colocviul 
Interna ională„Comunicareă iăcultur ăînăRomaniaăeuropean ”,ăedi iaăaăVI-a, 
Timi oara,ăUniversitatea de Vest, 16-17 iunie 2017. 
 Răgazuri i nelini ti la Nicolae Mavrocordat, la cea de-a III-aăedi ieăaă
Colocviulă Na ională deă Literatur ă Român ă Vecheă cuă temaă Literatura 

Principilor,ăBucure ti,ăAcademiaăRomân ,ă Institutulădeă Istorieă iăTeorieă
Literar ă„GeorgeăC linescu”,ă24-25 noiembrie 2017. 

 
- secretară deă redac ieă ală „Analeloră Universit iiă deăVestă dinăTimi oara.ă

Seriaă tiin eăfilologice”; 
- membruăînăcomitetulăredac ionalăală„AnalelorăBr ilei”; 
- membruăînăcolegiulă tiin ificăalărevisteiă„ActaăCentriăLucusiensis”; 
- redactorăasociatăalărevisteiă„Hyperion”; 
- coordonatoră ală comitetuluiă deă redac ieă ală volumuluiă Quaestiones 

Romanicae, vol. al V-lea, Szeged, Editura Jatepress & Editura 
Universit iiă deă Vest,ă 2017;ă responsabilă ală sec iuniiă deă Limbaă iă
literaturaălatin ; 

- membruăînăcomitetulă tiin ifică iădeăredac ieă(pentruăsec iuneaădeăLimbaă
iă literaturaă latin )ă al volumului colectiv Quaestiones Romanicae, 

Szeged, Editura Jatepress (I, 2013; II, 2014; III, 2015);  
- membruăînăcomitetulă tiin ificăală4th

 International Colloquium Modern 

Trends in Communications, Educations and Interdisciplinarity. 

Challenges in Translation and Interpretation, 15-16 iunie 2012, 
Bucure ti; 

- membruă înă comitetulă tiin ifică ală 5
th
 International Colloquium 

ICIRFECS. Past, Present and Future. Interdisciplinary Research – a 

key to the Future European Cultural Space, 2-4 noiembrie 2012, 
Bucure ti; 

- membruăînăcomitetulă tiin ificăalăColocviuluiăInterna ională„Receptareaă
antichit ţiiăgreco-latineăînăculturileăeuropene”,ăCraiovaă(2013 - 2017); 

- membruă înă comitetulă tiin ifică ală Colocviuluiă „Ordineă iă Chaos”ă
(Bucure ti,ă mai,ă 2014),ă organizată deă c treă Departamentulă deă studiiă
clasiceăalăFacult iiădeăLimbiă iăLiteraturiăStr ineădeălaăUniversitatea 
dinăBucure ti. 
 

Referent științific - referent tiin ificăalăEdituriiăUniversit iiădinăBucure tiă(CNCS,ăB); 
- referentă tiin ificăalăEdituriiăUniversitariaădinăCraiovaă(CNCS,ăB); 
- referentă tiin ificăpentruăc r iăap ruteălaăalteăedituri: 

-Valerica Schinteie, Mariana Ockso, Un tărâm numit... Limba 
Română, Timi oara,ăEdituraăUniversit iiădeăVest,ă2009. 
-Maria Subi, Sintaxa limbii latine. Sintaxa propoziției,ă Timi oara,ă
EdituraăUniversit iiădeăVest,ă2009. 
-Mariana Nagy, Dicționar de sinonime, Br ila,ăEdituraăSfântulăIerarhă
Nicolae, 2011. 
-Mariana Nagy, Dicționar de antonime, Br ila,ăEdituraăSfântulăIerarhă
Nicolae, 2011. 
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Participarea în comisii 

de susţinere a tezei de 
doctorat sau de concurs 

pentru ocuparea unei 

funcţii didactice  
 

 comisii de susținere a tezelor de doctorat: 
- Simona Nicolae, Scrierile parenetice bizantine adresate principilor 

(Manuel Paleologul – Praecepta educationis regiae),ăcoordonatoră tiin ific:ă
prof.ăuniv.ădr.ăFloricaăBechet,ăUniversitateaădinăBucure ti,ă16.ăI.ă2015. 
- Diana-FlorinaăMo oc,ăTraducerea, loc de întâlnire a culturilor i a 
limbilor  catalană  i română. Studiu de caz: culturemul,  coordonator 
tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăGeorgianaăLungu-Badea,  Universitatea de Vest 

dinăTimi oara, 26. III. 2015. 
- Codru a-Mariu aăS s ran,ăArs ornandi – feminin i masculin în lumea 
romană,ăcoordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDanăNegrescu,ăăUniversitateaă
deăVestădinăTimi oara,ă29.ăX.ă2015. 
- George Alexandru Condrache, Forme ale rezidualului în proza perioadei 

comuniste din Europa Centrală şi de Est, 30. VI. 2016. 
- Lauren iuăNistorescu,ăBarbaricum – între admirație i teamă,  
coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDanăNegrescu,ăăUniversitateaădeăVestă
dinăTimi oara,ă6.ăIX.ă2016. 
- Ana-MariaăCoto pan,ăProza spațiilor marginale,  coordonatoră tiin ific:ă
prof. univ. dr. Al.ăRuja,ăăUniversitateaădeăVestădinăTimi oara, 20. XI. 2015. 
- Antuza-Antonia Egher, Sângele – anatomie i simbol literar în tragediile 
lui Seneca i Shakespeare,  coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDană
Negrescu,ăăUniversitateaădeăVestădinăTimi oara, 6. IX. 2016. 
- Raluca Radac, Traduceri, traducători, mentalități: contribuții la studiul 
relațiilor româno-franceze în secolele al XVIII-lea i al XIX-lea,  
coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăGeorgianaăLungu-Badea,  
UniversitateaădeăVestădinăTimi oara, 26. V. 2016. 
- Viorelă tefanăGeorgescu,ăObiecte de iluminat descoperite la Tomis 

(secolele I-III p. Chr.),  coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDoinaăBenea,ăă
UniversitateaădeăVestădinăTimi oara,ă26. IX. 2016. 
- Mihaela-Adelina Viziru, George Bălăiță – studiu monografic,  
coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăAl.ăRuja,ăăUniversitateaădeăVestădină
Timi oara,ă26. X. 2016. 
- AncaăMeiro u,ăMagia în literatura latină din epoca imperială timpurie 
(sec. I-III d. Hr.), coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv. dr. Florica Bechet,  
UniversitateaădinăBucure ti,ă20. I. 2017. 
- RoxanaăF nu ,ăInfernul roman: simboluri, imagistică, realitate, 
coordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDanăNegrescu,ăăUniversitateaădeăVestă
dinăTimi oara,ă21.ăIX.ă2017. 
- Dana Nicola, Purificare i asanare prin poezie: cu referire la literatura 
latină,ăcoordonatoră tiin ific:ăprof.ăuniv.ădr.ăDanăNegrescu,ăăUniversitateaă
deăVestădinăTimi oara,ă21.ăIX.ă2016. 
 comisii de concurs pentru post didactic în învățământul 
universitar:  

2015: UniversitateaădeăVestădinăTimi oara:ă 
- lector univ. Anca Ciocoiu (Decizia 660/2015),  
- lector univ. Miliana Uscatu (Decizia 162/18. V. 2015); 

2016:ăUniversitateaădeăVestădinăTimi oara:ă 
- lector univ. Gabriela Radu (Decizia 291/ 30. V. 2016); 

2017: Universitatea de VestădinăTimi oara:  
- conf. univ. dr. Dorel Micle;  
- lectorăuniv.ădr.ăEminaăC p ln an;  
- lectorăuniv.ădr.ăAlvineăIv nescuă(Deciziaă224/ă15.ăV.ă2017). 
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Apartenența la societăți 
științifice și la asociații 

profesionale și culturale 

- membru activ al Centre International de Recherches et Études 
Transdisciplinaires (CIRET), Paris (http://ciret-
transdisciplinarity.org/members.php);  
- membruăalăSociet iiădeăStudiiăClasiceădinăRomânia; 
- membruă fondatoră şi trezorieră ală societ ţiiă culturaleă Clubă L’hommeă

indivisă(Montbrison,ăFranţa); 
- membruă fondatoră ală Centruluiă deă Studiiă Romaniceă dină Timi oaraă

(CSRT); 
- membruă ală Asocia ieiă Alternativaă Cultural  (Timi oara) 

http://www.alternativaculturala.ro/componenta.htm. 

 

 

Proiecte de cercetare și 
granturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- director al proiectului de cercetare Valori transdisciplinare în opera lui 

Eminescu; manuscrisele poetului din perspectivă transdisciplinară. 
Structuri paradoxale,ă ob inută prină competi ie, finan ată deă Ministerulă
Culturiiă iădeăConsiliulăJude eanăBoto ani.ă Înăurmaăcâ tig riiăconcursului,ă
amăfostăangajat ăpeăperioad ădeterminat ăcercet toră tiin ificăgradulăIIIă(înă
regimă deă cumul)ă ală Centruluiă Naţională deă Studiiă „Mihaiă Eminescu”ă – 
Memorialul Ipoteştiă(1ăfebruarieă2007-31 iulie 2008).  
         Activitatea de cercetare s-a materializat în principal prin publicarea 
unui capitol dintr-oăcarte,ăprinăpublicareaădeăstudiiă iăarticoleăînărevisteădeă
cultur ă (despreăoperaăeminescian ă iădespreăpoeziaăromâneasc ă înăsecolulă
al XX-lea).ă Deă asemenea,ă întreă activit ileă conexeă s-auă num rată
participareaă laă manifest rileă tiin ificeă iă culturaleă organizateă subă egidaă
institu ieiă iăparticipareaăînăcomitetulădeăredac ieăalărevisteiă„Hyperion”,ăcaă
redactor asociat. 
 

- cercet toră asociată ală Centruluiă deă Studiiă DacoRomanisticeă Lucus 

(http://laurlucus.ro/). 
         Activitateaă tiin ific ă desf urat  în cadrul centrului se circumscrie 
programului-cadru,ăcunoa tereaătrecutuluiăistoric din perioada sec. I a. Chr. 
– sec.ă Iăp.ăChr.,ă îndeosebi,ăcuăprelungireăîns ăpân ălaăconstituireaăstateloră
medievale.ăCercet rileă (publicateă în parte pe site-ulă centruluiă iă înă revistaă
acestuia,ă „Actaă Centriă Lucusiensis”ă – undeă m ă num ră printreă membriiă
colegiuluiă tiin ific)ă vizeaz ă culturaă iă civiliza ia,ă filosofiaă istoriei,ă
lingvistica. Având statut juridic, CSDR Lucus seă afl ă înă parteneriată
institu ională cuă Comisiaă deă sociologieă aă Filialeiă Academieiă Româneă dină
Timi oara.ăă 
 

- expert în cadrul proiectuluiă „Practicaă taă pentruă educaţiaă viitorului”.ă
Proiectă cofinanţată dină Fondulă Socială Europeană prină POSDRU.ă Axaă
prioritar ă 2.ă DMIă 2.1.ă Contractă POSDRUă 60/2.1/S/33675.ă Directoră deă
proiect: prof. univ. dr. Poesis Petrescu. 
         În cadrul proiectului s-a urm rită dezvoltareaă competen eloră
profesionaleă înăvedereaă inser ieiă profesionaleă înă sistemulădeă înv mântă aă
studen ilor,ă familiarizareaă studen iloră cuă realit ileă practiciiă educativeă dină
coli,ăoferireaăunorămodeleădeăbuneăpractici. 

 

- expert pe termen scurt înăcadrulăproiectuluiă„Tineriăcercet toriădeăsuccesă– 
dezvoltareă profesional ă înă contextă interdisciplinară iă interna ional”.ă
Contract POSDRU 159/1.5/S/132400. Director de proiect: prof. univ. dr. 
Rudolf Graf. Proiectă cofinanţată dină Fondulă Socială Europeană prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2010–2013.ăAxaăprioritar ă1.ăDomeniulămajorădeăintervenţieă1.5.ă 

http://ciret-transdisciplinarity.org/members.php
http://ciret-transdisciplinarity.org/members.php
http://www.alternativaculturala.ro/componenta.htm
http://laurlucus.ro/
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Recenzii și citări 
(selectiv) 

o [editor], în „Limbaăromân ”,ăEdituraăAcademieiăRomâne,ă1996,ăvol.ă
45, nr. 1-6, p. 250, 306, 476. 

o G.ăI.ăToh neanu,ăînăNeajungerea limbii. Comentarii la iganiada de 

I. Budai-Deleanu,ăăTimişoara,ăEdituraăUniversit ţiiădeăVest,ă2001,ăp.ă8. 
o [cronicar],ăînă„Observatorăcultural”,ănr.ă47ă(16-22 ianuarie), 2001. 
o AdelaăLungu,ăînă„Reflex”,ăIVă(2003),ăserieănou ,ănr.ă4-5-6 (31-33), p. 

34-35 [recenzie]. 
o Silviana Stancu, Augustin – între cuvânt şi tăcere, Editura Modus P. 

H., 2006, p. 75. 
o DumitruăVl duţ,ăProprietate, bunuri şi integrare in opera literară a 

lui I. Budai-Deleanu,ă înă „Transilvania”,ă serieă nou ,ă anulă XXXVă (CXI),ă
2006, nr. 5-6, p. 51. 

o Dionisie Pârvuloiu, în Tertulian, Tratate dogmatice şi apologetice, 
Ediţieăbilingv ,ăStudiuă introductiv,ă traducereăşiănoteădeăDionisieă Pârvuloiu, 
Editura Polirom, 2007, p. 123, 167, 615. 

o Dumitruă Vl duţ,ă O valoroasă carte despre I. Budai-Deleanu, puţin 
comentată,ă înă „Reflex”,ă IXă (2008),ă serieă nou ,ă nr.ă 7-12 (94-99), p. 48-50 
[recenzie]. 

o L.ă N.ă [Laurenţiuă Nistorescu],ă Semnale editoriale. Literatură şi 
credinţă, înă„Paralelaă45”,ănr.ă5822,ă3ămartieă2009,ăp.ă8ă[recenzie]. 

o Ionuţa-Natalia Iorga, Valy Ceia. Literatură şi credinţă. Structuri 
tematice contrastante şi paradoxale,ăînă„Reflex”,ăXă(2009),ăserieănou ,ănr.ă7-
12 (106-111), p. 45-46 [recenzie]. 

o Adinaă Roşu,ă Valy Ceia. Literatură şi credinţă. Structuri tematice 
contrastante şi paradoxale,ă înă „Orizonturiă teologice”,ă serieă nou ,ă anulă XIă
(2011),ănr.ă1,ăEdituraăUniversit ţiiădinăOradea,ăp.ă116-117 [recenzie]. 

o Dumitruă Vl du ,ă Noi ipostaze ale literaturii lui Ion Budai-Deleanu 

(Tematologie, retorică i argumentare), Editura Napoca Star, 2010, p. 57, 
58, 147,156. 

o Petrişoră Militaru,ă Literatura latină creştină: perspective 
transdisciplinare, în e-revistaă cultural ă „EgoPHobia”ă (www.egophobia.ro), 
postat: 29 mai 2011.   

o Who is who. Enciclopedia personalităților din România,ăEdi iaăaă7-a, 
noiembrie, 2012, p. 213 (http://www.whoiswho-
verlag.ch/att/Redakteure/Bibliotheken_Red_Info.pdf; biografie); 

o Ioană Chindri ,ă Niculinaă Iacob,ă înă Ioan Budai-Deleanu în mărturii 
antologice. Integrala antologică a colii Ardelene. 2, Cluj-Napoca, Editura 
Napoca Star, 2012, p. 78. 

o Maria Subi, Adjective cromatice în Eneida vergiliană,ă înă „Analeleă
Universit iiădeăVestădinăTimi oara.ăSeriaă tiin eăfilologice”,ăanulă2013,ănr.ă
L, p. 128, 130. 

o Dan Negrescu, Patristica perennia aucta. Părinți de limbă latină i 
scrierile lor,ăTimi oara,ăEdituraăUniversit iiăde Vest, 2012, p. 38, 219, 283. 

o Daniela Damian, Semnale: Quaestiones Romanicae,ă înă„ActaăCentriă
Lucusiensis”ă(ACL),ăanulă2013,ănr.ă1ăA,ăp.ă67. 

o Maria Subi, în Adjectivul niger în opera vergiliană, „Analeleă
Universit iiădeăVestădinăTimi oara.ăSeriaă tiin eăfilologice”,ăanulă2013,ănr.ă
LI-LII, p. 86. 

o Paul Rooney, National Curriculum, Postsecularism and Pedagogy: 

Opportunities for Christian Education,ăină„JournalăofăChristianăEducation”,ă
vol. 55, nr. 2, sept. 2012-2013, pp. 29-45: p. 32, 43: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002196571205500206.  

o M d linaă Strechie,ă Limba unei culturi i civilizații antice: limba 
latină, Craiova, Editura Universitaria, 2013, p. 215. 

o Adrian Dinu Rachieru, Cercul doclinian,ă Timi oara,ă Edituraă
Marineasa, 2015, p. 90. 

http://www.egophobia.ro/
http://www.whoiswho-verlag.ch/att/Redakteure/Bibliotheken_Red_Info.pdf
http://www.whoiswho-verlag.ch/att/Redakteure/Bibliotheken_Red_Info.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002196571205500206
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 o Gheorghe Jurma, Re ița literară,ăRe i a,ăEdituraăTIM,ă2016,ăp.ă198-
199 [fi ădeădic ionar]:     
http://aleph.bcut.ro/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/CS8YMS5FRJSKF2
J8LUUENHVTMS28FH.pdf. 

o Neli Eiben, [recenzie la] Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea 
(coord.), Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs 
metatraductiv,ăTimi oara,ăEdituraăUniversit iiădeăVest,ă2017,ăp.ă162. 

o De la Sulmona la Tomis, două mii de ani de literatură. Poetul 
Ovidius rămâne în con tiința contemporană, în „13ăplus”,ăanulăXXă(2017),ă
nr. 185. 

o Dumitruă Vl du ,ă Cărți din două veacuri,ă Timi oara,ă Edituraă
Eurostampa, 2017, p. 60, 91-97ă[referin ,ărecenzie]. 
 

Activitate administrativă 

(selectiv) 
- prodecanăalăfacult iiă(dină2012ăpân ăînăprezent); 
- preşedint  a comisiei de admitere în facultate (2011, 2012, 2013); 

membruăînăcomisiileădeăadmitereăînăto iăceilal iăani; 
- membr  înă comisiaăUniversit iiă deăVestă deă alc tuireă aăRaportuluiă deă

autoevaluare în vederea vizitei a European University Association 
(EUA): noiembrie 2012, ianuarie 2013; 

- membr  înăcomisiaădeăaudităaăfacult ţii; 
- membruăalăcomisieiădeăetic ădinăparteaăColectivuluiădeăfilologieăclasic ; 
- membr  înăcomisiileăexamenelorădeălicenţ ăşiădeădisertaţie;ă 
- alc tuireaădosarelorădeăautorizareăşiădeăacreditareăaleăsecţieiădeăfilologieă

clasic . 
  

 Anexe      Publicații 
 
 
 

Timişoara,ă      

11 decembrie 2017       Conf. univ. dr. Valy CEIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aleph.bcut.ro/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/CS8YMS5FRJSKF2J8LUUENHVTMS28FH.pdf
http://aleph.bcut.ro/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/CS8YMS5FRJSKF2J8LUUENHVTMS28FH.pdf
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UNIVERSITATEAăDEăVESTăDINăTIMIŞOARA 
FACULTATEAăDEăLITERE,ăISTORIEăŞIăTEOLOGIE 
DEPARTAMENTUL DE STUDIIăROMÂNEŞTI 
 
 
 

PUBLICA II 
 (ANEX ) 

 

 

I. Cărţi: 
 Narativ şi descriptiv în iganiada lui I. Budai-Deleanu,ăTimişoara,ăEdituraăUniversit ţiiă

de Vest, 2002, 196 p., ISBN 973-8433-05-3. 
 Reflexivitate i acțiune în literatura latină,ăBr ila,ăEdituraă IstrosȚMuzeul Br ilei,ă 2014,ă

181 p., ISBN 978-606-654-104-6. 
 Morfologia istorică a limbii latine. I. Clasa numelui i neflexibilele, Szeged, JatePress, 

2014, 212 p., ISBN 978-963-315-195-2. 
 

II. Cursuri universitare, materiale didactice: 

 Incursiuni în literatura latină creştină,ăTimişoara,ăEdituraăHestia,ă1997,ăISBNă973-9192-
63-3. 

 Literatură şi credinţă. Structuri tematice contrastante şi paradoxale,ă Timişoara,ă Edituraă
Universit ţiiădeăVest,ă2009,ăISBNă978-973-125-200-1. 

 Verbul latin. Perspectivă morfologică i sintactică, Oradea, Aureo, 2014, ISBN 978-606-
8614-23-6. 

 

III. Studii şi articole: 
 
a) în volume ale conferințelor, volume omagiale sau comemorative, volume tematice 

colective: 
 Lumea pe dos a iganiadei între real şi ideal, în volumul omagial G. I. Tohăneanu – 70, 

Timişoara,ăEdituraăAmphora,ă1995,ăp.ă103-109. 
 Limitele măsurii, în volumul omagial In Magistri honorem G. I. Tohăneanu,ă Timişoara,ă

EdituraăUniversit ţiiădeăVestădinăTimişoara,ă2005,ăp.ă223-227. 
 Dimensiuni semantice şi ontologice ale singurătăţii, în Per Teresa. Obiettivo Romania. 

Studi e ricerche in ricordo di Teresa Ferro, 2, A cura di Giampaolo Borghello, Daniela 
Lombardi, Daniele Pantaleoni, Udine, Università degli Studi di Udine, Forum, 2009, 505-
520.  

 Identitate – alteritate – sacru, în volumul conferin ei, Comunicare şi identitate. 
Perspective lingvistice şi culturale.ăCoordonare:ăEmiliaăParpal ,ăCarmenăPopescu,ăCraiova,ă
Editura Universitaria, 2011, p. 236-244.  

 Acta, non verba – semnificaţii transtemporale, în Antichitatea clasică şi noi. Lucr rile 
Colocviului Interna ională „Receptareaă Antichit iiă greco-latineă înă culturileă europene”, 
Volumă editată de:ă Danaă Dinu,ă Ilonaă Duţ ,ă M d linaă Strechie,ă Craiova,ă Edituraă
Universitaria, 2011, p. 67-74.  

 Lumea Sensului în iganiada. Identitate, actualitate, transculturalitate, în volumul 
conferin eiă Interdisciplinary Researches in the 21

st
 Century. Creation and Creativity in a 

Modern European Education,ăOradea,ăEdituraăUniversit ţiiăEmanuelădinăOradea,ă2012,ăp.ă
189-197.  

 Vocile lui Ovidiu, in Comparatism, identitate, comunicare. Lucrările conferinţei. 
Coordonare: Carmen Popescu, Craiova, Editura Universitaria, 2012, p. 35–45, ISBN 978-
606-14-0480-3.  
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 Existenţă şi reprezentare la Tacit. Configurări, în Quaestiones Romanicae. Lucr rileă
Colocviuluiă Internaţională Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţiaă I/ă 15–16 
iunie 2012), Szeged, Jatepress, 2012, p. 269–273, ISBN 978-963-315-112-9.  

 Zeu i relianță, în volumul Colocviului Interna ională, Sub semnul lui Hermes/ Mercurius. 
Volum editat de: Dana Dinu, Ilonaă Duţ ,ă M d linaă Strechie,ă Craiova,ă Edituraă
Universitaria, 2013, p. 121-127.  

 Trimiterile discursului juridic ciceronian. Studiu de caz: Pro Archia poeta, în Quaestiones 

Romanicae. Nr.ă II/ă 1.ă Lucr rileă Colocviuluiă Internaţională Comunicare şi cultură în 
Romania europeană, Szeged, JatePress, 2014, p. 109-117. 

 Istorie, literatură, realitate sau Quas ad metas sudet equus Propertii, în volumul actelor 
Colocviului Interna ională „Receptareaă Antichit iiă greco-latineă înă culturileă europene”ă
Hippika. Calul în istoria omului. Coordonator: Dana Dinu, Editura Universitaria, 2014, p. 
51-60.  

 Reflexele antinomice ale fricii. Tacit i Budai-Deleanu, în volumul Expresii ale fricii din 

Antichitate până în lumea contemporană.ă Acteleă Colocviuluiă Na ională organizată deă
Departamentulă deă Filologieă Clasic ă iă Neogreac ă iă deă Institutulă deă Studiiă Clasiceă dină
FacultateaădeăLimbiă iăLiteraturiăStr ine.ăEdi iaăI,ăBucure ti,ă30ămartieă2013,ăCoordonatori:ă
Ana-Cristina Halichias, Maria-LuizaăDumitruăOancea,ăEdituraăUniversit iiădinăBucure ti,ă
2014, p. 27-36. 

 Metamorfozele ființei la Apuleius,ăînăvolumulăactelorăColocviuluiăinterna ională„Receptareaă
Antichit iiăgreco-latineăînăculturileăeuropene”.ăEdi iaăaăVII-a.  Coordonatori: Dana Dinu, 
M d linaăStrechie,ăMarcoăAntonioăGutiérrez,ăCraiova, Editura Universitaria, 2015, p. 221-
230.  

 Dinamica unui cuplu: joc i putere, în volumul Șoc. Șoacă. Șucării. Actele Colocviului 
Na ionalăorganizatădeăDepartamentulădeăFilologieăClasic ă iăNeogreac ă iădeăInstitutulădeă
Studii Clasice din Facultatea de Limbiă iăLiteraturiăStr ine.ăEdi iaăa III-a,ăBucure ti,ă17 mai 
2015, Coordonatori: Ana-Cristina Halichias, Maria-Luiza Dumitru Oancea, Editura 
Universit iiădinăBucure ti,ă2016, p. 29-36. 

 G. I. Tohăneanu, personalitate a filologiei clasice i române ti, în Quaestiones Romanicae. 
Nr. IV/ Lucr rileăColocviuluiă InternaţionalăComunicare şi cultură în Romania europeană 
(ediţiaăaăIV/ă2–3 octombrie 2015), Szeged, JatePress, 2016, p. 109-117. 

 G.I. Tohăneanu, stanțe traductive, în Studii de traductologie românească. I. Discurs 
traductiv, discurs metatraductiv. Coordonatori: Georgiana Lungu-Badea, Nadia Obrocea: 
Valy Ceia, G.I. Tohăneanu, stanțe traductive,ă Timi oara,ă Editura Universit iiă deă Vest,ă
2017, p.88-99. 
 

b) în reviste ISI, EBSCO, ERIH+, alte BDI: 

 Existenţa agonică,ă înă „Studiaă Universitatisă Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica 
Varadisiensis”,ăanulăLIVă(2009),ănr.ă2,ăp.ă135-140. 

 Vita rustica Romana. Retorică şi realitate, în Bibliotheca Historica et Archaeologica 

Universitatis Timisiensis, vol. XII,ăTimişoara,ăEdituraăUniversit ţiiădeăVest,ă2010,ăp.ă121-
125.  

 Creaţie şi valoare: actualitatea vechimii,ă înă „Analeleă Br ilei”ă (Seriaă Istorie,ă cultur ,ă
civilizaţie),ăserieănou ,ăanăXIIă(2012),ănr.ă12,ăp.ă343–348.  

 Litera T, pe fruntea poetului: Octavian Doclin,ă înă „Analeleă Universit iiă deă Vestă dină
Timi oara.ăSeriaă tiin eăfilologice”,ăanulă2013,ănr.ăL,ăp.ă133–139.  

 Reliance and Self-Autotranscende in Tacitusʼ Work. Some Perspectives, in International 

Workshop on the Historiography of Philosophy: Representations and Cultural 

Constructions 2012,ă „Procediaă - Socială andă Behaviorală Sciences”,ă Volume 71, Elsevier, 
2013, p. 95–100.  

 Semiotica luptelor „sfinte” din Țiganiada,ă înă „Analeleă Br ilei”ă (Seriaă Istorie,ă cultur ,ă
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civilizaţie),ăserieănou ,ăanăXIVă(2014),ănr. 14, p. 245–259, ISSN 1223-9682.  
 Ordo et rusticitas sau Despre romanitatea exemplară,ă înă „Actaă Centriă Lucusiensis”ă

(ACL), nr. 2 A, 2014, p. 67-75. 
 Pro Archia poeta sau despre literatură ca vector civilizațional,ăînă„AnaleleăBr ilei”ă(Seriaă

Istorie, cultur , civilizaţie),ăserieănou ,ăanăXV (2015), nr. 15, p. 103–111.  
 Semantismul verbelor de percepție în limba latină. Studiu de caz: sentio, -ire, sensi, 

sensum, în „ActaăCentriăLucusiensis”ă(ACL),ănr.ă5B,ă2017,ăp.ă66-73. 
 
c) în reviste de specialitate (cu ISSN) şi în periodice (selectiv): 

 Reflexe latineşti şi romanice ale rădăcinii indo-europene *men-,ăînă„AnaleleăUniversit ţiiă
dinăTimişoara”.ăSeriaăŞtiinţeăfilologice,ăXXXIă(1993),ăp.ă185-190. 

 Biruinţa poetului,ăînă„ŞcoalaăMehedinţiului”.ăSerieănou ,ăVII (1998), nr. 12, p. 9. 
 Sub semnul „devorantului Cronos”,ăînă„Rostireaăromâneasc ”,ăIVă(1998),ănr.ă7-8-9, p. 92-

94. 
 Reticenţe,ăînă„Lumina”,ăNoviăSad,ăLIIă(1999),ănr.ă1,ăp.ă66-68. 
 Semnificaţiile termenului latinesc votum în perspectivă diacronică, în volumul Sesiune de 

comunicări ştiinţifice,ăTimişoara,ăTipografiaăUniversit ţii,ă1999,ăp.ă40-46. 
 Viclenii poetice,ăînă„Paralelaă45”,ă1ăaugustă2000,ănr.ă3192,ăp.ă4. 
 Ipostaze ale decadenţei,ăînă„Orizont”,ăserieănou ,ăXIIă(2000),ănr.ă8,ăp.ă21. 
 Un motiv străvechi: „Florebant olim...”,ăînă„Paralelaă45”,ă5ăseptembrieă2000,ănr.ă3222,ăp.ă4. 
 „Celălalt tărâm” în viziunea eroilor iganiadei lui I. Budai-Deleanu,ă înă „Limb ă şiă

literatur ”,ăXLVă(2000),ăvol.ăI-II, p. 37-46. 
 Patimile noastre, toate,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăIVă(2003),ănr.ă4-5-6 (31-33), p. 40. 
 Avatarurile lucidităţii,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăIVă(2003),ănr.ă7-8-9 (34-36), p. 45-46. 
 Poetul şi lumea lui,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVă(2004),ănr.ă1-2-3 (40-42), p. 23-24. 
 Un topos al cunoaşterii: Ultima Thule, în Sesiune de comunicări ştiinţifice.ăEdiţiaăaăIII-a, 

Timişoara,ăTipografiaăUniversit ţii,ă2004,ăp.ă40-44. 
 Izbăvitoare, poezia...,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVă(2004),ănr.ă4-5-6 (43-45), p. 37. 
 În singurătate, Iubire,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVă(2004),ănr.ă7-8-9 (46-48), p. 25-26. 
 Intrare în marele cuaternar,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVă(2004),ănr.ă10-11-12 (49-51), 

p. 18-19. 
 A.E. Baconsky. Identităţile poetului (I),ă înă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVIă(2005),ănr.ă1-2-3 

(52-54), p. 29-30. 
 A.E. Baconsky. Identităţile poetului (II),ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVIă(2005),ănr.ă4-5-6 

(55-57), p. 39-40. 
 Între două lumi: Nichita Stănescu,ă înă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVIă(2005),ănr.ă7-12 (58-

63), p. 40-41. 
 Damian Stănoiu: scrieri şi mântuire. I. Cu călugări şi ispite,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulă

VII (2006), nr. 1-6 (64-69), p. 37-38. 
 Cuvânt şi fapte, în volumul Sesiune de comunicări ştiinţifice.ă Ediţiaă aă IV-a,ă Timişoara,ă

TipografiaăUniversit ţii,ă2006,ăp.ă43-48. 
 Damian Stănoiu: scrieri şi mântuire. II. Excurs despre iubire,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulă

VII (2006), nr. 7-9 (70-72), p. 52. 
 Mihai Eminescu. Repere pe drumul visării,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanulăVIIIă(2007),ănr.ă1-

6 (76-81), p. 4-5. 
 Lumini poetice,ăînă„Reflex”,ăserieănou ,ăanul X (2009), nr. 1-3 (100-102), p. 63. 
 Vis şi Cunoaştere,ăînă„Hyperion”,ăanulă27ă(2009),ănr.ă4-5-6 (180-181-182), p. 111-112. 
 Cumpenele măsurii, înă„Hyperion”,ăanulă27ă(2009),ănr.ă7-8-9 (183-184-185), p. 126-127. 
 Despre făgăduieli,ăînă„Reflex”,ăanăXIă(2010), nr. 1-6 (112-117), p. 62-63. 
 Bătrâneţe şi înţelepciune,ăînă„Reflex”,ăanăXIă(2010),ănr.ă7-12 (118-123), p. 150-151. 
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 Vârste i cărți,ă înă „Philologicaă Banatica”,ă nr.ă 1/ă 2015:ă In memoriam G. I. Tohăneanu 
(1925-2008), p. 92-101. 

 

d) recenzii: 

 [Maria Subi] Sintaxa limbii latine. Sintaxa propoziției,ă înă „Analeleă Universit iiă deă Vestă
dinăTimi oara.ăSeriaă tiin eăfilologice”,ăanulă2012-2013, nr. LI-LII, p. 237. 

 Hippika. Calul în istoria omenirii, înă„ActaăCentriăLucusiensis”ă (ACL),ănr.ă3A,ă2015,ăp.ă
83-84.  

 Războiul, arta zeilor i a eroilor, înă „Actaă Centriă Lucusiensis”ă (ACL),ă nr.ă 4B,ă 2016,ă p.ă
118-119.  

 
 

Timişoara,ă      
11 decembrie 2017      Conf. univ. dr. Valy Ceia 
         

 
 


