
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

I. Date biografice 

 

Numele şi prenumele: BĂDESCU Ilona-Violeta  

Data naşterii: 03. 07. 1970 

Locul naşterii: Drăgăşani, judeţul Vâlcea 

Cetăţenie: română 

 

 

II. Adresa profesională 

 

Universitatea din Craiova 

Facultatea de Litere             

Catedra de Limba Română                             

Strada A. I. Cuza, Nr. 13-14 

1100 – CRAIOVA/DOLJ 

ROMÂNIA 

Tel.: 00-40-251-416668 

Fax: 00-40-251-418849 

E-mail: ilonabadescu@yahoo.com   

 

 

III. Studii 

 

2011    -        Susţinerea publică a tezei de doctorat, specialitatea Ştiinţe umaniste, domeniul 

Filologie, tema Morfologia verbului în dacoromâna veche – secolul al XVI-lea, 

conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Katalin DUMITRAȘCU, Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Litere. 

 

1994 – 1995 – Studii aprofundate, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie, 

specializarea Lingvistică românească, încheiate cu disertaţia Palatalizarea 

labialelor – proces permanent de la latină până în româna contemporană, 

îndrumător:  conf. univ. dr. Michaela LIVESCU. 

 

1989 – 1994 – Facultatea de Litere şi Istorie, Universitatea din Craiova (cursuri de zi), 

specializarea: Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă; examen 

de licenţă - lucrarea  Gradele de comparaţie ale adjectivului în latină, română, 

franceză şi italiană, îndrumător:  conf. univ. dr. Michaela LIVESCU. 

 

1984 – 1988 – Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Radu Greceanu”, Slatina, judeţul Olt. 

   

 
 

 

 

 



IV. Activitate profesională 

 

01.10.2012 – Lector titular la catedra de Limba română, Facultatea de Litere, Universitatea 

din Craiova. 

 

16.02.1998 – 01.10.2012- Asistent titular la catedra de Limba română, Facultatea de Litere, 

Universitatea din Craiova. 

 

19.02.1996  –  16.02.1998 - Preparator titular la Catedra de Limba română, Facultatea de 

Litere, Universitatea din Craiova. 

 

02.10.1995   –   19.02.1996  - Preparator suplinitor la Catedra de Limba română, Facultatea de 

Litere, Universitatea din Craiova.  

 

 

 

V. Stagii de formare 

 

4-10 februarie 2013, Sinaia – programul de formare în Didactica specialităţii predării limbii 

şi literaturii române în cadrul Proiectului POSDRU 87/13/S/63709 Calitate, inovare, 

comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. 

5-10 mai 2008 - stagiu de formare în vederea predării limbii române pentru străini la 

Universitatea Chiril şi Metodiu, Veliko Târnovo, Bulgaria. 

12-17 mai 2008 - stagiu de formare în vederea predării limbii române pentru străini la School 

of Languages Eleni Giannakopoulou, Salonic, Grecia. 

19-24 mai 2008 - stagiu de formare în vederea predării limbii române pentru străini la Center 

of Foreign Languages N. Papastergiou, Atena, Grecia 

 

 

VI. Activitate ştiinţifică 2007 - 2012 

 

  A. Publicaţii 

 

1. Volume 

 

Limba română veche. Privire sintetică şi texte, Editura Universitaria, Craiova, 2009 (ISBN 

978 – 606 - 510 - 650 - 5), 206 pagini. 

 

Corpul omenesc în expresii (domeniul român-francez), Editura AIUS, Craiova, 2011 (ISBN 

978-606-562-181-7), 206 pagini (în colaborare cu Ancuţa Guţă şi Dorina Pănculescu,). 

 

 

2. Cursuri universitare 

 

Istoria limbii române. Curs universitar pentru învățământul la distanță, Editura Universitaria, 

Craiova, 2011 (ISBN 978-606-14-0175-8). 



 

3. Articole în volume şi publicaţii acreditate CNCS – categoria B 

 

Autour de lʼinfinitif roumain du XVI
e
 siècle, în „Analele Universităţii din Craiova, Seria 

Ştiinţe Filologice, Langues et Littératures Romanes”, Anul XVII, Nr. 1/2013, pag. 89-

101. 

 

La sémantique des expressions roumaines contenant le mot ochi et leurs correspondants 

francais, în „Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Langues et 

Littératures Romanes”, Anul XVI, Nr. 1/2012, pag. 91-97. 

 

Moyens linguistiques pour exprimer la notion de cesser de vivre dans la langue roumaine 

courante, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Langues et 

Littératures Romanes”, Anul XV, nr. 1, 2011, pag. 97-111. 

 

 

4. Articole în volume şi publicaţii acreditate CNCS – categoria C/ERIH NAT 

 

Câteva observații asupra formelor verbale pasive  din româna secolului al XVI-lea, în 

„Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXXIII, 

nr. 1-2, 2011, pag. 291-297. 

   

 

5. Articole în volume şi publicaţii acreditate CNCSIS – categoria B, B+ 

 

Périphrases du futur dans le daco-roumain du XVI
e
 siècle, în „Analele Universităţii din 

Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi străine aplicate”, Anul VII, Nr. 1/2011, pag. 

24-36. 

   

The expression of anteriority in the 16
th

 century Romanian language: the indicative analytic 

forms, în vol. „Language and Literature. European Landmarks of Identity”, nr. 8, 

Editura Universităţii din Piteşti, 2011, pag. 60-66. 

   

Le mot LIMBĂ (LANGUE) dans les expressions du roumain courant actuel (organisation 

sémantique), în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi 

străine aplicate”, Anul VI, nr. 1-2, 2010, pag. 233-239 (coautor). 

 

Reprezentarea semantică a lexemului nas în limba română curentă actuală, în „Analele 

Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXXII, nr. 1-2, 

2010, pag. 330-337 (coautor). 

 

Holo-meronimia. Expresia ei în dicţionarele limbii române contemporane, în „Analele 

Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXXI, nr. 1-2, 

2009, pag. 348-353 (coautor). 

 

La relation de meronymie et son importance dans la description du lexique, în „Analele 

Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Langues et Littératures Romanes”, 

Anul XIII, 1/2009, pag. 149-153  (coautor), ISSN 1224–8150. 

  

 



6. Articole în volume şi publicaţii acreditate CNCSIS – categoria C 

 

Note lexicale (II), „Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, 

Anul XXIX, nr.1-2, 2007, pag. 243-247. 

   

Unele aspecte ale foneticii graiului din localitatea Strejeşti, judeţul Olt, în „Analele 

Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXIX, nr.1-2, 

2007, pag. 33-37. 

   

Termeni pentru noţiunea zăduf pe baza NALR Oltenia, în „Analele Universităţii din Craiova. 

Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXVII, nr. 1-2, 2005, pag. 289-294. 

 

Aspecte ale formării cuvintelor prin derivare în graiul din comuna Strejeşti, judeţul Olt, în 

„Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXVII, 

nr. 1-2, 2005, pag. 41-48. 

 

Câteva observaţii asupra verbului în graiul din comuna Strejeşti, în „Analele Universităţii din 

Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică”, Anul XXVI, nr. 1-2, 2004, pag. 14-20. 

 

 

7. Articole în volume ale unor manifestări internaţionale cu ISSN / ISBN 

 

a. în ţară 

Stagiile practice – etapă intermediară între pregătirea teoretică şi inserţia pe piaţa muncii, în 

volumul  „Competențe socio-umane pentru piața muncii” (coord. C. Bunăiașu, A. 

Niță, N. Călina), Editura Mitropolia Olteniei, 2013, pag. 45-51. 

 

Structuri ale mai mult ca perfectului în româna secolului al XVI-lea, în volumul „Sub semnul 

lui Hermes/Mercurius”, Editura Universitaria, Craiova, 2013, pag. 45-54. 

 

Din morfologia secolului al XVI-lea : formele de participiu, în volumul „Valori clasice în 

culturile europene”, Editura Universitaria, Craiova, 2010, pag. 18-26. 

 

Arhaisme în flexiunea verbului românesc din secolul al XVI-lea – formele tari de perfect 

simplu, în volumul „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”, Editura 

Universitaria, Craiova, 2009, pag. 63-74. 

  

 

b. în străinătate 

 

Despre câteva cuvinte de origine bulgară în graiurile olteneşti, în volumul „Балканите език, 

история, култура”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. 

Търново,  2008,  pag. 497-502. 
 

Remarques sur deux particularités morphologiques héritées du latin dans les parlers 

d’Olténie. In Casanova Herrero, Emili – Calvo Rigual, Cesáreo (eds.) (2013): Actes 

del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre 

de 2010). Volume VI . Berlin: W. de Gruyter, pag. 64-72. 
 

 

 



8. Articole în volume colective, în edituri acreditate CNCSIS 

 

Particularităţi ale formelor de imperativ din textele secolului al XVI-lea, în volumul „Studii 

de literatură şi lingvistică”, Editura AIUS, Craiova, 2011, pag. 24-37. 

 

Moduri şi timpuri compuse în româna veche – condiţional-optativul perfect, în volumul 

„Studii de limba română. În memoria profesorului Radu Spiridon Popescu”, Editura 

Universitaria, Craiova, 2009, pag. 20-29. 

   

Note lexicale, în volumul „Omagiu aniversar academicianului Marius Sala”, Editura 

Universitaria, Craiova, 2007, pag. 84-86. 

   

Din terminologia graiurilor olteneşti: vasul de păstrat brânză, în volumul „Omagiu Gh. 

Bolocan”, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pag. 42-51. 

 

 

B. Participări la colocvii, simpozioane, congrese 

 

1. Colocvii, simpozioane, congrese  internaţionale în străinătate 

 

Septembrie 2010 - 26é Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 

Valencia, comunicarea: Lʼhéritage latin dans les parlers dʼOlténie. 

 

Septembrie 2007 - Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 

Innsbruck. 

 

Aprilie 2007   –     Simpozionul internaţional Balcanii – limbă, cultură şi civilizaţie, organizat 

de Universitatea “Sf. Chiril şi Metodiu”  Veliko Târnovo, comunicarea: 

Despre câteva cuvinte de origine bulgară în graiurile olteneşti. 

 

 

2. Colocvii, simpozioane, congrese internaţionale în ţară 

 

Decembrie 2013 – Atelierul Hippikà – calul în istoria omului, manifestare în cadrul 

Colocviului internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile 

europene”, ediţia a VI-a, organizat de Societatea de Studii Clasice, filiala 

Craiova, comunicarea: Calul în expresii colocviale româneşti. 

 

Mai 2012   -  Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile 

europene”, ediţia a V-a, organizat de Societatea de Studii Clasice, filiala 

Craiova, comunicarea: Structuri ale mai mult ca perfectului în româna 

secolului al XVI-lea. 

 

Iunie   2011   -     Conferința internațională „LIMBA ȘI LITERATURA – Repere identitare în 

context european”, organizată de Facultatea de Litere a Universității din 

Pitești, comunicarea:  Exprimarea  anteriorității  în  limba  română  din 

secolul al XVI-lea: formele analitice de indicativ. 

 



Martie 2011 - Colocviul internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, organizat de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Perifraze de viitor în dacoromâna din secolul al XVI-lea. 

 

Octombrie 2010 - Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile 

europene”, ediţia a IV-a, organizat de Catedra de Lingvistică generală şi 

limbi clasice şi Societatea de Studii Clasice , filiala Craiova, comunicarea: 

Despre o semantică a emoţiilor: expresii care conţin cuvântul ochi. 

 

Martie 2010 - Colocviul internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, organizat de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Cuvântul limbă în expresii din româna curentă actuală. 

 

Octombrie 2009 – Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile 

europene”, ediţia a III-a, organizat de Catedra de Lingvistică generală şi 

limbi clasice şi Societatea de Studii Clasice , filiala Craiova, comunicarea: 

Din morfologia secolului al XVI-lea: formele de participiu. 

 

Martie 2009 - Colocviul internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, organizat de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Analitic şi sintetic în flexiunea verbală din dacoromâna sec. 

al XVI-lea – indicativul. 

 

Noiembrie 2008 – Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile 

europene”, ediţia a II-a, organizat de Catedra de Lingvistică generală şi 

limbi clasice şi Societatea de Studii Clasice, filiala Craiova, comunicarea: 

Observaţii asupra formelor tari de perfect simplu din dacoromâna 

secolului al XVI-lea. 

 

 

3. Colocvii, simpozioane, congrese naţionale 
 

Februarie 2008 – Ediţia a VII-a a sesiunii Limbă, cultură şi civilizaţie, organizată de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Observaţii asupra morfologiei graiului din localitatea 

Strejeşti, judeţul Olt. 

 

Februarie 2007 – Ediţia a VI-a a sesiunii Limbă, cultură şi civilizaţie, organizată de   

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova. 

 

Februarie 2006 – Ediţia a V-a a sesiunii Limbă, cultură şi civilizaţie, organizată de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Unele aspecte ale foneticii graiului din localitatea 

Strejeşti, judeţul Olt. 

 

Februarie 2005 – Ediţia a IV-a a sesiunii Limbă, cultură şi civilizaţie, organizată de 

Departamentul de Limbi Străine Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Câteva observaţii asupra timpului viitor în secolul al XVI-

lea (în primele traduceri). 

 



Februarie 2004 – Ediţia a III-a a sesiunii Limbă, cultură şi civilizaţie, organizată de 

Departamentul de Limbi  Moderne Aplicate, Universitatea din Craiova, 

comunicarea: Câteva observaţii asupra verbului în graiul din comuna 

Strejeşti. 

 
 

VII. Activitate de cercetare 

 

 

2011 - Membră a Centrului de Cercetare în domeniul traducerii și terminologiei (director  

prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu). 

 

2008 - 2011 – membră în Grant finanţat CNCSIS (IDEI-PCE, cod 375): WORDNET – Reţea 

semantică on line pentru limba română curentă actuală (director grant prof. univ. dr. 

Michaela Livescu). 

 

2007 – membră în Proiect Leonardo (LLP_LdV_PLM_RO_2007_044): Predarea limbii 

române ca limbă străină conform nivelurilor cadrului european de referinţă al 

limbilor – multilingvism în combaterea deficitului de competenţe lingvistice la nivelul 

IMM-urilor (director asist. univ. drd. Alina Ţenescu).  

 

2005 -2009 – membră a Centrului de cercetare acreditat CNCSIS Limba română în context 

romanic şi balcanic, certif. nr. 135/2.06.2005 (director  prof. univ. dr. Michaela 

Livescu). 
 

 

 

VIII. Activitate didactică 

  

- curs şi seminar de Istoria limbii române 

- curs şi seminar de Dialectologie - curs opţional 

- seminar de Lingvistică romanică 

- seminar de Filologie romanică – curs opţional 

- seminar de  Didactica specialităţii A (Limba română) 

- seminar de  Didactica domeniului (Nivelul II) 

- coordonator Practică pedagogică 
  

 

 IX. Membru în societăţi profesionale 

 

- membră a Societăţii Internaţionale de Lingvistică Romanică 

- membră a Societăţii de Studii Clasice, filiala Craiova 

- membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice, filiala Craiova 

- membră a Societăţii de Dialectologie 
  

 

X. Alte activităţi 

1. Membru în proiecte de dezvoltare 

 

2012 - 2013 – membră în Proiectului POSDRU/109/2.1/G/81762: Competenţe socio-umane 

pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia. 

  



 2. Activităţi cu studenţii 

 

Noiembrie 2010 - Seminarul Metode noi de cercetare lexico-semantică pentru limba română 

curentă actuală, desfăşurat în cadrul proiectului WORDNET – Reţea 

semantică on line pentru limba română curentă actuală. 

 

 

3. Activităţi administrative 

 

- secretar comisie de licenţă pe facultate 

- secretar comisie de admitere pe facultate 

- secretar comisie de titularizare 

- coordonator orar facultate 

- membră în comisia de  admitere pe facultate 

 

 

 
 

  

 
 


