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Învățământ superior / cercetare
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Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2016 - ...: profesor universitar, Departamentul de lingvistică, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti (limba română contemporană, lexicologie, etimologie);
2009 – 2016: conferenţiar universitar, Departamentul de lingvistică, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti (limba română contemporană, lexicologie, etimologie);
2005 - ...: cercetător ştiinţific, Departamentul de etimologie, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti al Academiei Române;
2004 – 2009: lector universitar, Catedra de limba română, Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti (fonetică, limbă română contemporană, lexicologie);
2001 – 2002: lector asociat de limba română la Institutul Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică din Veneţia, în colaborare cu Universitatea „Ça Foscari” din Veneţia;
2000 – 2003: lector de schimb, Catedra de limba şi literatura română, Facultatea de Litere şi
Filozofie, Universitatea de Studii din Padova (cursuri practice de limba română, istoria limbii,
stilistică funcţională, lexicologie);
1998 - 2004: asistent universitar, Catedra de limba română, Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti (istoria limbii, limbă română contemporană, fonetică);
1995 – 1998: preparator universitar, Catedra de limba română, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti (istoria limbii, fonetică, limbă română contemporană);
1994 – 1995: asistent de cercetare, Colectivul de limbă literară, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti al Academiei Române;
1994 – 1995: titular de curs practic de limba latină (limbă veche de profil), Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti;
Profesor universitar, Departamentul de lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea din
București
CS I, Departamentul de lexicografie și etimologie, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române
2009 - ... Prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea din București
2009 - ... Membru al Consiliului Facultății de Litere, Univeritatea din București
2009 - 2020 Secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Litere, Universitatea din
București
2012 - ... Responsabil de proiect în cadrul Departamentului de etimologie, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române
2012 - ... Membru al Consiliului științific al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române
2011 - 2015 Membru al Senatului Universității din București
2014 - 2020 Membru al conducerii Centrului de studii românești, în cadrul Facultății de
Litere, responsabil cu coordonarea predării limbii, culturii și civilizației românești
studenților străini (Anul pregătitor)
2019 - ... Responsabil al Departamentului de lexicografie și etimologie, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române
Universitatea din Bucureşti, Blv. M. Kogălniceanu, 36-46, sect. 5, cod 050107
Învăţământ superior şi cercetare

Educaţie şi formare

2

Perioada 2016: ... atestat de abilitare pentru conducerea de doctorat, Școala Doctorală Litere, domeniul
Științe Umaniste - Filologie (Litere).
2010 – 2013: postdoctorat în Științe socio-umane, domeniul de cercetare Filologie –
Lingvistică, proiectul „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, Academia
Română.
1996 – 2002: doctorat în Ştiinţe filologice, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.
1994 – 1995: masterat în Filologie/Program de studii aprofundate, specializarea: Gramatică
istorică, Catedra de limba română, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.
1989 - 1994: student la Facultatea de Litere, Universitatea din București, programul de studii
„Limba și literatura română - limba și literatura latină”
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Licenţiat în Ştiinţe Filologice
Istoria limbii române: capacitatea de înțelegere, de explicare și de valorificare în
cercetare a evoluției limbii române în etapele succesive de (a) formare [trecerea de la latină
la română], (b) diversificare regională, (c) apariție a primelor texte scrise în limba română,
(d) constituire și dezvoltare a unei tradiții literare a scrisului românesc, (e) realizare a
primelor contacte lingvistice și culturale cu limbile și culturile europene moderne, (f)
redimensionare structurală a limbii literare după modelele occidentale, (g) unificare a limbii
literare și integrare în circuitul cultural european.
Limba română contemporană: capacitatea de înțelegere, de explicare și de valorificare
în cercetare a mecanismelor structurale ale limbii contemporane, manifestate la toate
nivelurile ei: lexical, morfosintactic și stilistic.
Istoria literaturii române: formarea unei baze culturale prin parcurgerea tuturor
etapelor de evoluție a literaturii române de la primele texte literare și până în prezent.
Limba şi literatura latină: capacitatea de înțelegere, de explicare și de valorificare în
cercetare a valorii lingvistice și culturale a limbii, culturii și civilizației latine, temelie a
principalelor limbi și culturi europene.
Metodica predării limbii și a literaturii române, respectiv a limbii și literaturii latine,
componentă obligatorie pentru înțelegerea, realizarea și perfecționarea strategiilor de
predare a acestor materii în fața elevilor din învățământul preuniversitar.
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Absolvent al unui program de studii postdoctorale.
Absolvent al Programului de studii aprofundate, specializarea „Gramatică istorică”
Licenţiat în Ştiinţe Filologice, programul de studii „Limba și literatura română - limba și
literatura latină”
Italiană şi franceză
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)
Limba italiană

Limba franceză

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

C1

Nivel
autonom

B2 Nivel avansat B2 Nivel avansat

B
Nivel avansat
2

B1 Nivel de bază C1

Nivel
autonom

B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază

B
Nivel de bază
1

C1

Nivel
autonom

Vorbire

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Premii şi distincţii academice

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea Dictionnaire des emprunts
latins dans les langues romaines (colectiv de autori), 19.12.2006.
Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru lucrarea Dicționarul
etimologic al limbii române, vol. I, literele A-B (colectiv de autori), 19.12.2013.
Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea Enciclopedia literaturii
române vechi (colectiv de autori), 3.12.2020.
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Participare la în comisii de experți

1. Comisii de doctorat:
Universitatea „Ovidius” din Constanța, doctorand: Alina Elena Șerban (Burhală), coord.
științific, prof. dr. Gheorghe Bârlea;
Universitatea „Ovidius” din Constanța, doctorand: Irina Elena Grigorescu (Pavel), coord.
științific, prof. dr. Gheorghe Bârlea;
Universitatea din București, doctorand: Camelia Popa (Săpoiu), coord. științific, prof. dr.
Angela Bidu-Vrănceanu;
Universitatea de Studii din Padova, doctorand Federico Donatiello, coord. științific prof. dr.
Dan Octavian Cepraga.
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București al Academiei
Române, doctorand: Florin-Marius Sterian, conducător, prof. dr. Ioana Vintilă Rădulescu
(25 oct. 2017)
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, doctorand: Doina Vîrva (Macarie), coord.
științific, conf. dr. Adrian Chircu (23 martie 2018)
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, doctorand: Anda Bratu (Lăscuș), coord.
științific, conf. dr. Adrian Chircu (2020)
2. Comisii de concurs pentru ocuparea unor funcții didactice:
A. Facultatea de Litere, Universitatea din București:
lector, CSR, candidați: Ioana Cristina Pârvu, Ionuț Geană, Mădălina Spătaru Pralea;
asistent, candidat: Alexandru Cosmin Nicolae;
asistent, candidat: Enida Cincora;
asistent, candidați: Mihaela Ionescu și Alina Georgiana Focsineanu;
asistent, candidat: Mara Iuliana Marta;
conferențiar, candidat: Cristina Popescu;
conferențiar, candidat: Felicia Waldman;
lector, candidat: Anca Anton;
lector, candidat: Simona Drăgan;
asistent, candidat: Valentina Cojocaru;
asistent, candidat: Roxana Magdalena Dincă;
lector, candidat: Carmen Mîrzea Vasile;
lector, CSR, candidați: Raluca Levonian, Joița Cristina (Pârvu), Virginia Marcu
conferențiar, candidat: Oana Uță Bărbulescu
profesor, candidat: Ioana Valentina Murăruș
B. Universitatea Europei de Est „Lumina”:
lector, candidat: Florina Pârjol;
C. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”:
conferențiar, candidat: Mihaela Daniela Cîrstea;
D. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați:
conferențiar, candidat: Oana Magdalena Cenac;
E. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca:
conferențiar, candidat: Cristiana Papahagi;
F. Universitatea „Danubius” din Galați:
conferențiar, candidat: Cristinel Munteanu
profesor, candidat: Cristinel Munteanu
G. UMFST Târgu-Mureș:
Profesor, candidat: Doina Butiurcă
3. Comisii de concurs pentru ocuparea unor funcții de cercetare (Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” al Academiei Române):
CS II, candidați: Adina Dragomirescu, Ion Giurgea, Liliana Hoinărescu, Cătălina Mărănduc,
Iulia Mărgărit;
CS, candidați: Isabela Nedelcu, Cristinel Sava, Dan Anghelina, Dana Răuțu;
CS III, candidați: Monica Vasileanu, Iuliana Chiricu;
CS, candidat: Gabriela Stoica;
ASC, candidat: Bejenaru Andreea.
CS III, candidat: Raluca Brăescu
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CS, candidați: Ramona Corbeanu, Valentina Cojocaru
CS III, candidați: Mihaela Morcov, Alexandru Anghelina, Ciolac Antonia, Paraschiv Irina
Claudia, Dinică Andreea Mirela, Daniela Răuțu, Cristinel Sava
4. Comisii de concurs pentru abilitare
Estelle Variot, La diversité des aptitudes et connaissances en « linguistique, traduction,
diversité culturelle (Francophonie) » et sa mise en réseau international. Analyse et
proposition (coord. lect. dr. habilitat Adrian Chircu), teză susținută pe 10 octombrie 2017 la
Université Aix-Marseille ; CAER, Aix-en-Provence, France
Diana-Domnica Dănişor, Points de vue sur la jurilinguistique : approche de linguiste, de
traductologue et de juriste, teză susținută pe 11 iulie 2017, ora 11.00, în sala de consiliu
„Iorgu Iordan” a Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Al
Rosetti” din București
Cristinel Munteanu, De la frazeologisme la tradiții discursive. Contribuții etimologice și
stilistice, teză susținută în data de 13 iunie 2019, ora 14, la Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie si Arte din Pitești.
Participare la granturi și proiecte de Contract de cercetare în domeniul lingvisticii computaţionale încheiat între Centrul de cercetări
cercetare
în informatică al Facultăţii de Matematică (Universitatea din Bucureşti) şi MCT, în cadrul
actului adiţional la Contractul de cercetare-dezvoltare nr. 474 / 8.04. 1996, cu tema B2:
„Traducere trilingvă asistată de calculator şi bazată pe cunoştinţe restrânse la un domeniu”
(1999) - membru în echipa de cercetare
Centrul regional de informare românesc în domeniul tehnologiei limbajului (RORIC-LING),
parte a proiectului BALRIC-LING (BALkan Regional Information Centers for Awareness and
Standartisation of Linguistic Resources and Tools for Advanced HLT Applications), finanţat
de Uniunea Europeană (Nr. de contract: IST-2000-26454) (http://phobos.cs.unibuc.ro/roric)
(2001-2003) - membru în echipa de cercetare
Proiect POSDRU „Valorificarea identităților culturale în procesele globale” (bursă de
cerecetare postdoctorală la Academia Română). Tema de cercetare: „Lexicul moștenit – sursă
de îmbogățire internă și mixtă a vocabularului românesc” (2011-2013)
Proiect SOCIUS - Servicii de orientare, consiliere și îndrumare a studenților pentru carieră în
științele sociale, arte și științe umaniste, contract POSDRU 161/2.1/G/140906 (2014-2015) coordonator
Responsabil al DELR (Dicționarul etimologic al limbii române), proiect prioritar al Academiei
Române
Responsabil al DLR (Dicționarul limbii române, fascicula I, A-Abzitui), proiect prioritar al
Academiei Române
Responsabil al DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), ediția a III-a, proiect prioritar al
Academiei Române

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Bună comunicare cu interlocutorii, capacitate managerială.

Capacitate de organizare a întâlnirilor de lucru
Capacitate de gestionare a activităţilor de promovare instituţională
Capacitate de coordonare a cercetării şi a perfecţionării cadrelor didactice
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Permis(e) de conducere

Competențe de utilizare Microsoft Office: Word, Power Point
Competențe de exploatare și valorificare a facilităților oferite de Internet:
programe diverse de poștă electonică
motoare de căutare (Internet Explorer, Google, Modzilla FireFox etc.)
modalități moderne de stocare a informației (Dropbox, OneDrive etc.)
competențe de exploatare a bazelor de date ale bibliotecilor
Deţin permis de conducere, categoria B
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