
 
                   
 
 
                    Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Bafană Mariana  
  

 
E-mail(uri) tocia.mariana@univ-ovidius.ro 

marianatocia@yahoo.com 
mariana.tocia@365.univ-ovidius.ro 
marianatocia@gmail.com  

  

Loc de muncă vizat / 
Domeniu ocupaţional 

• Lector dr. la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de 
Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele 
Comunicării, Specializarea Jurnalism (vezi: http://litere.univ-
ovidius.ro/departamente/departamentul-de-limbi-si-literaturi-moderne-si-
stiintele-comunicarii, blogul Specializării Jurnalism: 
https://jurnalismovidius.wordpress.com/about/cadre-didactice/) 

• 2007-2021 membru în „Asociaţia Română de Istoria Presei” (ARIP)  
• 26 aprilie- 1 iunie 2021: mentor în cadrul proiectului „Creșterea 

accesului studenților pe piața muncii prin facilitarea stagiilor de 
practică, intership și consiliere profesională – Îmi doresc!”, COD 
109371, POCU/90/6.13/6.14/109371. 

• 23 martie-4 iunie 2021: mentor în cadrul proiectului ROSE- „Centru de 
învățare Sapientia – Ovidius” (Acord de grant nr. 106/SGU/CI/II DIN 
18.12.2018) 

•  14-15 mai 2020, Sesiune online de instruire în vederea implementării 
Modulului Catalog online, organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-
2020-0298 „Cultura calității - priorități strategice în UOC. Proiectarea și 
implementarea unui Centru-pilot de management digital integrat al 
calității” (PilotQ).  

•   21.09. 2020- 29.09.2020, Sesiune de instruire în vederea folosirii 
Microsoft Teams, UOC. 

• 2020-2021: cursuri și seminarii la Masterul de Relații publice și dezvoltare 
interculturală, Facultatea de Litere UOC: Etică și integritate în 
comunicarea publică, Campanii de comunicare în context intercultural, 
Comunicare publică și elocvență. 

• 2012-2021: coordonator de lucrări de licență și disertație 
• 2020: membru în Consiliul Facultății de Litere UOC 
• 2020: coordonator al Specializării Jurnalism, Facultatea de Litere, UOC 
• 2012-2018 cursuri și seminarii la Masterul de  Comunicare și discurs 

intercultural în spațiul european (UOC): Publicitate si comunicare, Presă 
și comunicare în spațiul regional; 

•  2005-2021 cursuri și seminarii la Specializarea Jurnalism (Facultatea de 
Litere, UOC, licență): Introducere în științele comunicării, Comunicare 



politică, Semiotică, Introducere în publicitate, Istoria presei, Etică mass-
media, Deontologie profesională, Elaborarea lucrării de licență 

•  elaborarea materialelor didactice: suporturi pentru curs, laboratoare, 
proiecte; participarea la întocmirea planurilor de învăţământ, programe 
analitice, orare, coordonarea unor lucrări ştiinţifice studenţeşti, lucrări de 
licență, lucrări de disertație; participarea la vizite de documentare, 
organizare de workshop-uri (https://jurnalismovidius.wordpress.com/). 

• membru în proiectul de cercetare:  „Conștientizarea și creșterea coeziunii 
comunității tătare din România” în colaborare cu Departamentul pentru 
Relații Interetnice  din cadrul Guvernului României, 24/2415/EL/2017 

• membru în comisiile de admitere licență Jurnalism, finalizare studii licență 
Jurnalism, admitere Master de Relații publice și dezvoltare interculturală, 
Facultatea de Litere, UOC. 
 
Conferințe:  

• 24 - 25 septembrie 2021, Congresul Internațional de Istorie a Presei, 
ediția a XIV-a, Asociația Română de Istorie a Presei și Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați, tema congresului „Presa românească în 
perioada 1945-1989”, cu lucrarea „Reconstrucția realității politice, sociale 
și culturale în presa scrisă comunistă, prin limbaj de lemn și 
propagandă. Studiu de caz: ziarul Contemporanul” 

•  31 august - 3 septembrie 2021, 15th Conference of the European 
Sociological Association 2021, Barcelona, with the paper Micro-targeting 
and Content Tailoring rather than a Public Agenda of Governance; on the 
electoral success of the low-budget extremist AUR Party in Romania  

• 9 - 10 iulie 2021, International Conference Metaphore, Spatiality, 
Discourse, with the paper Disinformation and online identity theft 
through fake accounts on social networks, Departamentul de Limbi și 
Literaturi Moderne și Științele Comunicării, Facultatea de litere, UOC. 
(organizator și participant) 

• 20 mai 2021, The Regional Conference, University of Bucharest, FJSC, 
cu lucrarea „Propaganda politică în noile media. Strategii de 
interpelare circulară ale partidului AUR în campania electorală”. 

• 19 septembrie 2020, Congresul Internațional de Istorie a Presei, ediția 
a XIII-a, Pitești, cu lucrarea Cenzura și limbajul de lemn în audiovizual. 
Studiu de caz: Radio România Actualități în perioada comunistă. 

• 10-11 iulie 2020, International Conference Metaphore, Spatiality, 
Discourse, with the paper The Ethics of Discourse in Media 
Communication, Perspectives and Reactions regarding the 
(Trans)ritualization of the Easter Holidays in the Context of the Covid 
19 Pandemic, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele 
Comunicării, Facultatea de Litere UOC. (organizator și participant) 

• 12-13 iulie 2019, International Conference Metaphore, Spatiality, 
Discourse (3nd ed.), with the paper Métaphores ou ressources 
symboliques dans le discours politique. Departamentul de Limbi și 
Literaturi Moderne și Științele Comunicării, Facultatea de Litere UOC. 
(organizator, participant și recenzor) 

• 24-28 mai 2018, Colocviul Internațional Latinitate - Romanitate - 
Românitate, Ediția a XVII-a, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 



„Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare”, cu prezentarea 
„Limitele libertății de exprimare în discursul jurnalistic și politizarea 
instituțiilor mediatice” 

• 16 iunie 2018: International Conference Metaphore, Spatiality, 
Discourse (2nd ed.), with the paper The ethics of power discourse and 
de-globalization in the context of great political crises, Departamentul de 
Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării, Facultatea de Litere 
UOC (organizator și participant) 

•  16-17 iunie, 2017, participant la conferința: „CATALOGUE ET 
ARCHITECTURE DU SAVOIR”, Colloque international, Université 
Libre de Bruxelles; Académie Royale de Belgique; cu lucrarea 
„Catalogues numériques et la couverture médiatique des événements 
politiques”. 

http://dll.ulb.ac.be/wp-
content/uploads/2017/06/20170606_Depliant_Tryptique_Catalogue_A
rchitecture_Savoir-Mail.pdf 

• 16–17 June 2017, „OVID – METAPHOR, SPATIALITY, 
DISCOURSE”, INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND LITERATURES 
AND COMMUNICATION SCIENCES, FACULTY OF LETTERS, 
“OVIDIUS” UNIVERSITY OF CONSTANŢA, ROMANIA, cu lucrarea 
„Stațiunile de la Marea Neagră  în spații de flux și în spații de producție 
jurnalistică; Metaforele și transferul de imagini  din presa locală în 
ecosistemul turistic global” („Spaces of streams and spaces of discourse 
production. How metaphors carry the Black Sea resorts from the local 
press to the global tourism ecosystem”). (organizator și participant) 

• 26-27 mai 2017, Colocviul Internațional Latinitate - Romanitate - 
Românitate, Ediția a XVI-a, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 
„Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare”,  cu lucrarea 
„Influențe și efecte în comunicarea publicitară prin interacțiunea brand-
utilizator”. 

• 31 martie -1aprilie 2017, Congresul Național de Istorie a Presei, Ediția a 
X-a, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Tradiții ale presei 
religioase din România, cu lucrarea „Etică și educație culturală în 
discursul religios din revista eparhială Tomis”. 

• 25-30 mai 2016, Colocviul Internațional Latinitate - Romanitate - 
Românitate, Ediția a XV-a, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 
„Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare”,  cu lucrarea Tehnici 
de persuasiune în discursul publicitar prin dimensiunea oblică sau 
gândirea laterală, redundanță, umor. 

• 14-16 aprilie 2016, Congresul Internațional de Istorie a Presei, Ediția a 
IX-a, cu tema Tradiții ale Presei Științifice, Timișoara, Academia 
Română – Filiala Timișoara, cu lucrarea Analiza discursului științific 
din publicația constănțeană Pontica. 

  



Experienţa profesională • 29-31 mai 2015, Colocviul Internațional Latinitate - Romanitate - 
Românitate, Ediția a XIV-a, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 
„Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare”, cu lucrarea „Etica 
și semiotica discursului politic electoral”. 

• 9-11 mai 2014, Colocviul Internațional Latinitate -Românitate, Ed. a 
XIII-a, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cu articolul: Tehnici de 
argumentarea in comunicarea politica din presa regională. 

• 4-5 aprilie 2014, Congresul Național de Istorie a Presei, Universitatea 
Dunărea de Jos din Galați, Presa primului război mondial, cu 
articolul: Reflectarea conflictelor din Primul Război Mondial in ziarul 
constănțean Victoria. 

• 2013, septembrie, lector univ. dr. 
 

  

Perioada 2008 - 2013 
  

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. dr.  
Activităţi si responsabilităţi 

principale 
Conferințe: 
• 26-28 mai 2013, Conferința Internațională Metacognition and 

Transdisciplinarity, Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din 
Constanta, cu articolul Obiective perlocuționare în actele de limbaj politic 
în presa actuală. 

• 10-12 mai 2013, Colocviul Internațional Latinitate-Românitate, Ed. a 
XII-a, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în secțiunea Latinitate 
vs diversitate culturală în Balcani, cu articolul Strategii ale discursului 
politic în presa balcanică actuală. 

• 18-20 aprilie 2013, Congresul National de Istorie, Ed. a VI-a, Elita 
Culturala si Presa, București, în secțiunea „Elita și presa locală. 
Diversitate etnica”, cu articolul Revista Peninsula Balcanică – 
perspective culturale și politice din viața aromânilor din Balcani, în 
perioada interbelică. 
 

•  aprilie 2012 : doctor în filologie (lingvistică), cu teza „Pragmatica 
discursului politic în presa scrisă locală”. 

• 2012 : membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Litere. 
•  noiembrie 2011: susţinerea publică a tezei de doctorat. 

  
Conferințe:  

• 20-21 mai 2011, Conferinţa Naţională de Ştiinţe ale Comunicării, a 
„Facultăţii de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării”, Universitatea din 
Bucureşti, Norme-Valori-Practici în Jurnalism şi Comunicare, cu 
articolul „Strategii de discurs în articolele politice din presă” în secţiunea 
„Pieţele speciale pentru publicuri de nişă”. 

• 6-8 mai 2011, Colocviul International „Latinitate-Romanitate-
Românitate”, ediţia a X-A, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cu 
articolul „Intertextualitate şi efectul de agendă în presa românească 
locală” în Secţiunea I „Latinitate vs diversitate culturală în contextul 
mondializării”. 



• 14-16 aprilie 2011, Congresul Naţional de Istorie a Presei „Presa 
română interbelică între mitologizare şi recuperare critică”, ediţia a 
IV-a, Universitatea „Ovidius” Constanţa, cu articolul „Perspective 
culturale şi politice în Revista Dobrogeană în perioada 1936-1937” în 
Secţiunea IV „Presa română interbelică între mitologizare şi recuperare 
critică”. (organizator și participant) 

• 7-9 mai 2010, Colocviul Internațional „Latinitate-Romanitate-
Românitate”, ediţia a IX-A, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 
Centrul Internaţional de Conferinţe a UVT, cu articolul „Strategii de 
influenţare a politicului în presa scrisă” în Secţiunea a II-a „Limbă, 
cultură şi civilizaţie română în context european”.  

• 23-25 octombrie 2008, Conferinţa Internaţională „Cultura și presa în 
spațiul european”, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, cu 
lucrarea „Mitul feminin in publicitatea politică” 

• 23 mai 2008, Conferinţa Ştiinţifică a „Facultăţii de Jurnalism si 
Ştiinţele Comunicării”, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea 
„Reconstrucţia discursului politic prin actele de limbaj, abordare 
pragmatică în presa locala” 

• absolventă a cursurilor modulului “Jean Monnet. Le dialogue entre les 
cultures et l’identité europeenne” – Ref. 07/0131, la Univ. “Ovidius” 
Constanţa, în anul universitar 2007-2008. 

 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea „Ovidius” Constanţa. 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism. 

  

Perioada 2005 - 2007  
Funcţia sau postul ocupat Preparator univ. 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Seminarii: Introducere în sistemul mass-media, Modele semiotice, 
Introducere în presa tv, Modele de presă scrisă în lume, Introducere în 
presa radio. 

• 2007 – membru în proiectul „Actual si viitor in armonia relațiilor 
interetnice din sud-estul României” căi de îmbunătăţire a eficienţei 
activităţii DRI în zonă, cercetare finanțată de Departamentul pentru 
Relații Interetnice – grant D73/2007 Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice - Secretariatul general al Guvernului României – cooperare cu 
mediul socio-economic – Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” 
din Constanţa, director: Aidun Curt-Mola, coordonator regional DRI-
SGC.  
 

Conferințe: 
• decembrie 2007. participant la Conferința Naţională „Actual si viitor 

in armonia relațiilor interetnice din sud-estul României”, Constanța. 
• mai 2007, participant si organizator la Colocviul Naţional dedicat 

zilei Libertăţii Presei, cu lucrarea „Sursele si pericolul dezinformării in 
mass-media”, Constanţa, Universitatea „Ovidius”.  



 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 - 2011  
Calificarea/diploma obţinută Din 2007, doctorand in filologie, cu lucrarea “Pragmatica discursului politic 

în presa scrisă locală” 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Filologie (lingvistică, pragmatica discursului jurnalistic). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea “Ovidius” din  Constanţa, Facultatea de Litere. 
 
  

  

Perioada 2002 - 2004  
Calificarea/diploma obţinută • Absolventă Master în Studii de Românistică cu disertaţia „Educaţie şi mit 

prin mass-media”. 
  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Filologie (discurs cultural romanesc, text si imagine în cultura europeana, 
probleme de teoria limbii, naţional şi regional in literatura română), 
jurnalism în societatea româneasca contemporană. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Litere. 

  

Perioada 1997 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută 2002 - Licenţiată în Jurnalism, profilul Ştiinţele Comunicării, Specializarea 

Presă Scrisă, „Universitatea de Vest”, Timişoara 2001; Absolventă a „Şcolii 
Superioare de Jurnalism” Bucureşti, Specializarea Presă Scrisă. 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Semiotică, sociologie mass-media, analiza discursului mediatic (retorica si 
argumentare), psihologie socială, publicitate, teoria comunicării, genuri 
jurnalistice, stilistica textului de presa, comunicare audio-vizuala, ilustraţia 
fotografică în presă, practică la ziarul „Curentul” București. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul "George Călinescu" 
Constanţa  

  

Perioada 1993 - 1997  



Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat; absolventă a Liceului Teoretic “George Călinescu”, 
Constanţa. 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

- secţia bilingvă franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul "George Călinescu" 
Constanţa   

  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  C
2  

Utilizator 
experiment

at  

C
2  

Utilizator 
experimenta

t  
-  -  C

2  

Utilizator 
experimenta

t  

C
2  

Utilizator 
experimenta

t  
Engleză  B

2  
Utilizator 

independent  
B
2  

Utilizator 
independent  -  -  B

2  
Utilizator 

independent  
B
1  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator conferinţe naţionale, sesiuni ştiinţifice studenţeşti 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word, QUARK PRESS, Excel, PowerPoint 

  

Alte competenţe şi aptitudini 1997 - atestat de studiu al limbii franceze recunoscut de Ambasadorul 
Franţei la Bucureşti 
1997- atestat de traducător de limbă franceză, Ministerul Învăţământului, 
prin susţinerea probei de specialitate constând într-un proiect pe o temă de 
cultură și civilizație franceză, traduceri si retroversiuni  
1996 - Diplome élementaire de langue francaise (D.E.L.F.), Republique 
Francaise, Ministere de l’Education Nationale, Ambassade de France en 
Roumanie, l’examen de Controle - Bucarest. 
1995 - curs pentru D.E.L.F. – Alianţa Franceză Constanţa 



1994 - curs de cultură și civilizaţie franceză – Alianţa Franceză Constanţa 
1994-1997: membru al Alianței Franceze din Constanța 
 

  

Permis de conducere B  
  

  
Data : 11.06.2021 


