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Curriculum vitae  
Europass  

InseraŃi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile) 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume CRIHANĂ ALINA DANIELA 

Adresă(e) Bloc F2, str. Macedonă, 800459, GalaŃi, România  

Telefon(oane) 0336416627 Mobil: 0740872098 

Fax(uri)  

E-mail(uri) crihanoali@yahoo.com 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii 23 decembrie 1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere 

  

ExperienŃa profesională • 2012-prezent – Conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere 
Discipline predate (cursuri şi seminare): Teoria literaturii, Literatură română interbelică. Critica literară şi poezia, 
Povestirile vieŃii în spaŃiul românesc posttotalitar. Istorie, memorie şi ficŃiuni identitare (curs opŃional), CirculaŃia 
mărcilor textual-identitare în spaŃiul european (Master), Metamorfozele formelor textuale (Master), Poetica şi 
retorica textului epic (Master), Strategii textuale: de la avangardă la postmodernism (Master), Poetica şi retorica 
textului biografic (Master), Literatură română postbelică şi contemporană, Presa culturală, Cultură şi civilizaŃie 
europeană contemporană (licenŃă – Jurnalism). 
• 2007-2012 - Lector univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere 
Discipline predate (cursuri şi seminare): CirculaŃia mărcilor textual-identitare în spaŃiul european (Master), 
Poetica şi retorica textului dramatic (Master), Teoria literaturii, Literatură comparată, Literatura română 
interbelică, Literatură română postbelică şi contemporană, Istoria mentalităŃilor şi geneza modelelor culturale, 
Cultură şi civilizaŃie europeană modernă şi contemporană, Istoria presei româneşti; Cursuri opŃionale de literatură 
română (zi şi ID): Structuri ale imaginarului în romanul românesc postbelic; NaraŃiuni identitare în spaŃiul 
românesc totalitar; Parabola literară; Povestirile vieŃii în spaŃiul românesc posttotalitar. Istorie, memorie şi ficŃiuni 
identitare; Romanul parabolic românesc; Romanul politic românesc; Mit şi parabolă în romanul generaŃiei ’60. 
• 2004-2007 - Asistent univ. drd., Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere 
Discipline predate (seminare): Literatură comparată, Literatura română interbelică şi contemporană, Istoria 
mentalităŃilor şi geneza modelelor culturale, Cultură şi civilizaŃie europeană modernă şi contemporană. 
• 2002-2004 - Preparator univ., Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere  
Discipline predate (seminare): Literatură comparată, Literatura română interbelică şi contemporană. 
• 2000-2002 – Cadru didactic asociat, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere 
Discipline predate (seminare): Literatură comparată, Literatura română veche, Literatura română interbelică şi 
contemporană. 

  

  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2004-2008 2000-2002 1996-2000 1992-1996 
 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de doctor în 
Filologie 

Diplomă de master Diplomă de licenŃă Diplomă de 
bacalaureat 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale 

dobândite 

Literatură română, 
Teoria literaturii, 
Literatură comparată 

Teoria şi practica 
textului 

Limba şi literatura 
română-Limba şi 
literatura franceză 

Matematică-Fizică 

 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din 
Piteşti – I.O.S.U.D. – 
Facultatea de Litere 

Universitatea 
„Dunărea de Jos” din 
GalaŃi - Facultatea de 
Litere 

Universitatea 
„Dunărea de Jos” din 
GalaŃi - Facultatea de 
Litere 

Liceul Teoretic 
„Mihail Kogălniceanu” 
din GalaŃi 
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Nivelul în clasificarea naŃională 
sau internaŃională 

2011-2013 – Şcoala Postdoctorală a Academiei Române „Valorificarea identităŃilor culturale în 
procesele globale”, ID 59758/2010, finanŃat din Fondul Social European (FSE), prin Programul OperaŃional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – contract POS DRU /89/1.5/S/ 59758. Absolvent: 
30 martie 2013 (calificativ - Excelent). 

  
  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceza 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C1  C2  C1  C1  C2 

Limba engleză   B1  B1  A2  A2  A1 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi 
sociale 

- abilităŃi de comunicare şi cooperare interumană diferenŃiată; 
- disponibilităŃi pentru lucrul în echipă şi negocierea conflictelor; 
- disponibilităŃi psiho-afective şi sociale pentru investigarea şi optimizarea fenomenelor educaŃionale; 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilităŃi de proiectare, organizare, realizare, monitorizare şi evaluare a unor tipuri variate de activităŃi: 
seminarii, cursuri, colocvii, examene, ateliere de lucru, schimburi de experienŃă, stagii de formare / 
perfecŃionare; 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
tehnice 

- asumarea responsabilităŃilor şi finalizarea sarcinilor; 
- obiectivitate în aprecieri şi în luarea deciziilor; 
- abilităŃi manageriale 

  

CompetenŃe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- abilităŃi în utilizarea calculatorului şi în instruirea asistată de calculator: tehnoredactare, navigare Internet. 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
artistice 

- creativitate, flexibilitate în gândire şi acŃiune. 
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Alte competenŃe şi aptitudini 1. Membru, începând din 2005, al Centrului de cercetare Comunicare interculturală şi literatură, Catedra de 
Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi. Rezultate: 2 
volume de autor (Romanul generaŃiei 60. Imaginar mitopolitic şi ficŃiune parabolică. De la mitocritică la 
mitanaliză, Europlus, GalaŃi, 2011, 326 pag.; FicŃionalizarea istoriei şi exilul utopic în romanul românesc 
postbelic, Europlus, GalaŃi, 2011, 173 pag.); coautor a 4 volume colective (2005-2006): Forme şi teritorii ale 
literaturii şi ale discursului critic contemporan, I Glosar şi antologie de texte (35 pagini proprii), Europlus, GalaŃi, 
2005; Strategii şi convenŃii literare. Recuperări critice (42 pag. proprii), Europlus, GalaŃi, 2006; Probleme speciale 
ale literaturii. Metamorfozele romanului românesc al secolului XX (61 pag. proprii), Europlus, GalaŃi, 2006; 
Frontiere culturale şi literatură (36 pag. proprii), Europlus, GalaŃi, 2006; autor a 4 articole în reviste cotate B+
(2010-2011); 13 articole publicate în reviste internaŃionale (Germania, FranŃa, Canada, Republica Moldova) de 
specialitate / de cultură (2006-2010); 7 comunicări / lucrări publicate în volumele unor conferinŃe internaŃionale 
din străinătate (2006-2011); 16 comunicări / lucrări publicate în volumele unor conferinŃe internaŃionale din Ńară 
(2005-2010); 7 articole în reviste de specialitate / de cultură din Ńară (2005-2007); co-organizator a 3 colocvii 
internaŃionale (2006-2008). 
2. Membru al AUF – Repertoire des chercheurs – Réseau Diversité des expressions culturelles, artistiques et 
mondialisations – DCAM. 
3. Membru în Réseau européen d’études littéraires comparées / European Network for Comparative Literary 
Studies (REELC / ENCLS). 
4. Membru în echipa de cercetare a Grantului nr. 98 / 2007 cu titlul Discursul critic românesc actual, între 
tradiŃia criticii literare şi vârstele postmodernismului, finanțat de Academia Română, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere, în intervalul 2007 – 2008. Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract nr. 4 
din 16.05.2008. Valoarea contractului: 14000 RON. (Director de proiect – Prof. univ. dr. Simona Antofi). 
Rezultate: coautor al volumului colectiv Discursul critic românesc actual. Antologie de texte. Studii critice, nr. 
total 250 pag. / 58 pag. proprii (studiu + antologie), Europlus, GalaŃi, 2008, ISBN 978-973-1950-06-8; autor a 5 
articole publicate în reviste de specialitate din Ńară (indexate BDI); 3 articole în reviste de specialitate de tip C; 
12  comunicări / lucrări publicate în volume ale unor conferinŃe internaŃionale. 
5. Membru în echipa de cercetare a Proiectului IDEI - CNCSIS cu finanŃare în perioada 2009-2011, cu titlul
Impactul tipologiei personajului feminin din proza literară postbelică asupra modelelor comportamentale 
reflectate  in plan social, contract nr. 947. Valoarea contractului: 938.376 RON. (Director de proiect – Prof. 
univ. dr. Simona Antofi). Rezultate: organizator (preşedinte al comitetului de organizare) a 3 colocvii 
internaŃionale (Reprezentări ale feminităŃii în cultura europeană a secolului al XX-lea, Reprezentări ale 
feminităŃii în spaŃiul cultural francofon, Reprezentări literare ale feminităŃii şi modele comportamentale reflectate 
în plan social - 2009, 2010, 2011); coordonator-editor al celor 4 volume de Acte ale colocviilor (2009 – 438 
pag.; 2010 (vol. I + II) – 638 pag.; 2011 – 393 pag.); autor a 2 articole în reviste indexate BDI din Ńară; 4
articole în reviste cotate B+; 5 comunicări la conferinŃe internaŃionale.  
6. Director de proiect pentru 4 granturi de finanŃare a manifestărilor ştiinŃifice vizând colocviile internaŃionale
Reprezentări ale feminităŃii în cultura europeană a secolului al XX-lea, Reprezentări ale feminităŃii în spaŃiul 
cultural francofon, Reprezentări literare ale feminităŃii şi modele comportamentale reflectate în plan social (2009, 
2010, 2011). Rezultate: 3 contracte cu ANCŞ (contract nr. 196 M / 21.09. 2009 - 3000 RON; contract nr. 59 M / 
28.05. 2010 – 3500 RON; contract nr. 178M / 3.10.2011 – 1500 RON) şi 1 contract cu AUF (nr. 22582 / 
8.09.2010 -  2645 EURO) în cadrul programului „Consolidarea excelenŃei universitare, parteneriate, relaŃii cu 
întreprinderile”, secŃiunea „Sprijin pentru manifestările ştiinŃifice” – 2010. 
7. Cercetător postodoctorand / director de proiect (tema: Scriitorul postbelic şi „teroarea istoriei”. Dileme şi 
(re)construcŃii identitare în „povestirile vieŃii”), în perioada 2011-2013, în cadrul în cadrul Şcolii Postdoctorale
„Valorificarea identităŃilor culturale în procesele globale” (ID 59758/2010) – Academia Română, proiect
finanŃat din Fondul Social European (FSE), prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 – contract POS DRU /89/1.5/S/ 59758. (expert coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Ioana). Rezultate: 
5 studii în reviste internaŃionale cotate ISI (Arts & Humanities Citation Index); 2 volume de autor (Aspecte ale 
memorialisticii româneşti posttotalitare: între pactul autobiografic şi pactul cu istoria, Europlus, GalaŃi, 2011, 
ISBN: 978-606-628-001-3, 207 pag.; Scriitorul postbelic şi „teroarea istoriei”. Dileme şi reconstrucŃii identitare în 
povestirile vieŃii, ISBN 978-973-167-137-6, Editura Muzeului Literaturii Române (categoria B – CNCS), ColecŃia 
Aula Magna, Bucureşti, 2013, 273 pag.); 2 volume colective coordonate şi editate (Communication 
interculturelle et littérature, nr. 2 / 2012, ISSN 1844-6965, Mémoire, littérature et identité, vol. I, Les récits de vie: 
mémoire, histoire et fictions identitaires, vol. II, Configurations littéraires et repères identitaires, Iaşi, Editura 
Institutul European (categoria B – CNCS), 2013, 663 pag.); 5 articole în reviste cotate B+; 10 articole în reviste
de tip B (CNCS); 2 articole în reviste indexate BDI din străinătate; 1 articol într-o revistă indexată BDI din Ńară;
12 comunicări la conferinŃe internaŃionale; 1 colocviu internaŃional organizat (Povestirile vieŃii: memorie, 
istorie şi ficŃiuni identitare, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, 26-27 octombrie 2012); 2 premii acordate
de MEN-UEFISCDI în 2013, în cadrul Planului NaŃional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, PNII, 
Programul Resurse Umane, Subprogram „Premierea rezultatelor cercetării (articole)”; 7 participări la 
conferinŃele / seminarele Şcolii Postdoctorale – Academia Română 2011-2013; 3 stagii de cercetare-
documentare la Paris - Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse (sous l’égide de Fondation de la 
France) (expert coordonator extern: prof. dr. Virgil Tănase), în perioadele: 1-31 octombrie 2011, 1-31 martie 
2012, 9 iulie – 9 august 2012. 
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8. Membru (colaborator) în colectivul de cercetare al proiectului Academiei Române (Institutul de Istorie şi 
Teorie literară “George Călinescu”) „Cronologia vieŃii literare româneşti 1948 – 1965”, din 2009 până în prezent. 
Rezultate: coautor a 7 volume ale Cronologiei vieții literare românești. Perioada postbelică (coord. Acad. 
Eugen Simion, Andrei Grigor) – vol. IV-VII apărute în 2011 (115 pag. proprii); vol. X, apărut în  2012 (117 pag. 
proprii). 
9. Membru în echipa Centrului de Cercetări de Istorie şi Teorie Literară al Academiei Române – Institutul 
„George Călinescu”, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi (instituŃionalizat în 2013). 
10. Redactor, din 2008 până în prezent, al revistei Communication interculturelle et littérature, B+ în 2010-2011, 
Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea 
de Litere, revistă indexată în Bazele de Date InternaŃionale MLA (Modern Language Association, New York, 
www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Index Copernicus şi Fabula. La 
recherche en littérature (www.fabula.org). Coordonator-editor a 7 numere ale revistei (1/2009; 1/2010; 4/2009; 
4/2010; 4/2011; 2 (19)/2012; 1 (20)/2013 – în curs de editare). Referent ştiinŃific pentru o serie de articole 
publicate în revista Communication interculturelle et littérature, în perioada 2008-2013.  
11. Membru în colectivul de redacŃie al Analelor UniversităŃii “Dunărea de Jos”, Fascicula XIII. Limbă şi literatură
(2008 şi 2009).  
12. Co-editor al volumului Proceedings of the 4th Edition of the International Conference: Paradigms of the 
Ideological Discourse 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 63 / 2012 (Link BDI - ScienceDirect: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/63), Elsevier Ltd. (www.elsevier.com; http://www.cncs-
nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf), 342 pag. 
13. Membru în comitetul de organizare a 15 colocvii şi conferinŃe internaŃionale organizate sub egida Centrului 
de cercetare Comunicare interculturală şi literatură în perioada 2009-2013. (Paradigma discursului ideologic – 4 
ediŃii; Discurs critic şi literatură în epocile totalitare, Dialoguri ideologice şi culturale în spaŃiul posttotalitar; 
Statutul literaturii în sistemul de învățământ al epocilor totalitare, Cultura şi presa în spaŃiul european – 6 ediŃii, 
Lexic comun / lexic specializat – 2 ediŃii etc.).  
14. Preşedinte al comitetului de organizare al colocviului internaŃional Povestirile vieŃii: memorie, istorie şi ficŃiuni 
identitare, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere, Centrul de cercetare Comunicare 
interculturală şi literatură, 26-27 octombrie 2012. 
15. Preşedinte al comitetului de organizare al colocviului internaŃional Scriitura feminină şi exilul în spaŃiul cultural 
francofon, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere, Centrul de cercetare Comunicare 
interculturală şi literatură, 15-16 noiembrie 2013. 
16. Co-chairman şi membru în comitetul de organizare al Workshop-urilor “Statutul socio-psiho-educaŃional al 
femeii şi reflectarea acestuia în literatură” (15 – 16 octombrie 2009), „Politici educationale oglindite in manualul 
de limba si literatura in perioada postbelica” (5-6 mai 2009) şi „Reprezentări ale feminităŃii şi relevanŃa lor la 
nivelul modelelor comportamentale reflectate în plan social” (18 noiembrie 2011) - Universitatea „Dunărea de 
Jos” din GalaŃi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură. 
17. Preşedinte al comitetului de organizare şi membru în comitetul de program al Workshop-ului cu tema 
Memorie, literatură şi identitate, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, 28 iunie 2013. 
18. Membru – începând din 2009 – în numeroase comisii de concursuri pentru acordarea gradelor didactice, 
precum şi – începând din 2011 – în comisii de examen / referat din stagiul doctoral în cadrul Şcolii Doctorale a 
FacultăŃii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi – Domeniul Filologie. 
19. Membru în comisiile sesiunilor ştiinŃifice studenŃeşti organizate, în perioada 2009 – 2012, în cadrul FacultăŃii
de Litere a UniversităŃii „Dunărea de Jos” din GalaŃi - Departamentul de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism 
(secŃiunile: Literatură, Lingvistică şi Jurnalism). 
20. Membru într-o serie de comisii la nivelul FacultăŃii de Litere (începând din 2008): comisia de evaluare a 
calităŃii programului de studii de licenŃă, comisia de evaluare a calităŃii programului de studii de master, comisia 
de cercetare ştiinŃifică şi relaŃii internaŃionale universitare, comisia de comunicare şi relaŃii publice etc. 

Permis(e) de conducere - 
  

InformaŃii suplimentare - 
  

Anexe Lista completă a lucrărilor, a proiectelor şi a manifestărilor ştiinŃifice organizate. 

 
 

Data,                                                                                                          Semnătura, 
                                                                                                          
                                                                                                                Conf.  univ. dr. Alina Daniela Crihană 
 

23.02.2014                                                                                                         


