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CURRICULUM  VITAE 

 

 
STAREA  CIVILĂ 

Numele: Stan 

Prenumele: Camelia 

Publicaţii sub numele: Camelia Stan 
E-MAIL: 

camistan@gmail.com 
 

STUDII, TITLURI 

Studii elementare 

Şcoala Generală Nr. 175 „Dumitru Petrescu”, Bucureşti 

Perioada: 1966-1974 

Studii liceale 

Liceul Real-Umanist „I. L. Caragiale”, Bucureşti 

Perioada: 1974-1978 

Anul obţinerii diplomei de bacalaureat: 1978 (diploma seria A1, nr. 19632, nr. 

1517/1978) 

Studii superioare 

Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea din Bucureşti 

Perioada: 1978-1982 

Titlul obţinut: Diploma de licenţă in filologie, specializarea română-latină, nr. 366970, 

nr. 320/25.06.1983 

Anul obţinerii diplomei: 1982  

Media: 10 (zece) 

Profesia: profesoară de limba/literatura română şi de limba/literatura latină 

Titlul tezei de licenţă: Comicul verbal în dramaturgia românească actuală  

Conducătorul ştiinţific: prof. dr. B. Cazacu   

Teza publicată parţial, cu titlul Transpoziţia – un  procedeu fundamental al comicului 

verbal în  dramaturgia românească  actuală (LL, 1982, 3, p. 304-311) 

Studii postuniversitare 

Doctorat 

Specialitatea: limba română contemporană 

Titlul tezei: Gramatica numelor de acţiune din limba română 

Conducătorul ştiinţific: dr. Mioara Avram 

Anul obţinerii titlului de doctor in filologie: 1999 (diploma seria P, nr. 0004516, nr. 

05/30.10.2000). Calificativul: foarte bine 

Locul obţinerii titlului de doctor: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” din Bucureşti 

BURSE  ÎN  STRĂINĂTATE: bursă de documentare  

Instituţia: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franţa 

Perioada: 6-19.05.1993  

Tema: categoriile funcţionale ale limbii române (program de cercetare internaţional, în 

cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română şi Université de Paris 7)  

Locul documentării: Université de Paris 7 – Laboratoire de Linguistique Formelle 

 

LIMBA  MATERNĂ: română 
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CUNOŞTINŢE  OPERARE  CALCULATOR: f. bine 
 

LIMBI  STRĂINE  MODERNE  CUNOSCUTE: 

engleză, franceză, italiană  
 

ACTIVITATEA  PROFESIONALĂ 

Funcţii deţinute în ţară: 

 profesoară de limba şi literatura română, Liceul de Matematică-Fizică „N. Bălcescu” din 

Rm. Valcea, 1982-1986, titulară (prin repartiţie guvernamentală), normă completă, cu carte 

de muncă 

 filolog, Institutul de Lingvistică din Bucureşti – sectorul de gramatică –, 1986-1991, titulară 

(prin concurs), normă completă, cu carte de muncă 

 asistentă universitară, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere, Catedra de limba 

română –, 1991-1993 (Decizia nr. 152/13.02.1991), titulară (prin concurs), normă completă, 

cu carte de muncă 

 lectoră universitară, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere, Catedra de limba 

română –,1993-2007 (Decizia nr. 148/11.02.1993), titulară (prin concurs), normă completă, 

cu carte de muncă 

Funcţii actuale: 

 conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere, Catedra de 

limba română / Departamentul de lingvistică –, din 19.02.2007 (Decizia Universităţii 

Bucureşti nr. 1353/18.05.2007 şi Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 1013/15.05.2007), 

titulară (prin concurs), normă completă, cu carte de muncă 

 cercetător pr. I, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, din sept. 

2002, titulară (prin concurs), o jumătate de normă, cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată 

 cercetător ştiinţific II, cod COR 258402, CLTA (Universitatea din Bucureşti – Facultatea 

de Litere), cu contract individual de muncă pe perioadă determinată (01.09.2007 – 

01.09.2009), în cumul 1/1 (Decizia Universităţii Bucureşti nr. 2191/03.09.2007) 

Funcţii deţinute în străinătate: 

 lectoră de limba şi literatura română, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” – 

Dipartimento di Studi Romanzi –, Italia, 1.11.1997-31.10.2002, detaşată (prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5232/28.10.1997, 4505/9.09.1998, 4391/8.09.1999, 

4174/ 17.07.2000, 4815/23.10.2001, în cadrul acordului cultural româno-italian; normă 

completă 

 

Cărţi (autor unic, lucrări originale, cu ISBN, publicate la o editură din ţară, clasificată B): 

 2003, Gramatica numelor de acţiune din limba română (carte bazată pe teza de doctorat), 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (al 3-lea tiraj în 2008; ISBN: 973-575-801-6), 

302 p. 

 2005, Categoria cazului, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (al 3-lea tiraj în 

2008; ISBN: 973-737-112-7), 260 p. 

 2013, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti (ISBN: 978-606-16-0204-9), 371 p. 

 

Premiu acordat de Academia Română: 

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, acordat (în colectiv) pentru colaborarea la lucrarea: 

Marius Sala (coord.), 2001, Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers 

Enciclopedic (ISBN: 973-8240-53-0), (diploma nr. 8/2, din 19.XII.2003) 
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Conferinţă, Academia Română (în seria „Conferinţele Academiei Române”): 

2009, „Probleme ale cercetării sintaxei limbii române vechi” (ms., 25 p.) 

 

Capitole în tratate colective, publicate la edituri de prestigiu din străinătate:  

 cu autori străini 

§V. „La punteggiatura nella lingua rumena”, în Bice Mortara Garavelli (a cura di), 2008, 

Storia della punteggiatura in Europa, Roma/Bari, Laterza (ISBN: 978-88-420-8688-8), 

p. 339-353 

 cu autori români 

(a) în G. Pană Dindelegan (ed.), 2013, Romanian Grammar: A Linguistic Introduction, 

Oxford, Oxford University Press (ISBN: 978-0-19-964492-6): 

http://ukcatalogue.oup.cpm/nav/i/category/academic/language/9780199644926, capitole 

(totalizând 58 p.) 

- autor unic: 

1. §1.2. „Phonological and orthographic features of Romanian”, p. 7-17 

2. §5.1.3.2. „Genitive and dative case-marking”, p. 262-272 

3. §5.3.1.1. „The enclitic definite article. The proclitic indefinite article”, p. 285-294 

4. §5.3.2. „Quantifiers”, p. 319-335 

5. §5.3.5. „Restrictive / non-restrictive modifiers”, p. 355-365 

- coautor (în colaborare cu Mona Moldoveanu Pologea):  

1. §15. „Inflectional and derivational morphophonological alternations”, p. 607-611 

(b) în Carmen Dobrovie-Sorin, Ion Giurgea (eds.), 2013, A Reference Grammar of 

Romanian, Volume 1: The noun phrase, Amsterdam, Benjamins (Hardbound, ISBN: 

9789027255907; e-Book, ISBN: 9789027271358), 

https://benjamins.com/#catalog/search/q=C 

- coautor (în colaborare cu Ion Giurgea):  

1. „Deverbal nouns”, §5. „Simple deverbal nouns”, p. 708-717 

 

Conferinţe în străinătate: 

2007, „La lingua rumena – problemi attuali del dibattito linguistico”, Roma, Università degli 

Studi „La Sapienza” (ms., 30 p.) 

 

Participare cu comunicări la reuniuni ştiinţifice în străinătate: 

 1993, Tutzing, Germania, Colocviul Romana – tipologie, clasificare, caracteristici, „Les 

noms roumains post-verbaux du point de vue syntaxique et sémantique. Une hypothèse” – în 

Balkan-Archiv, Neue Folge, Beiheft, Herausgeber Wolfgang Dahmen und Johannes Kramer, 

Band 11, 1996, Südosteuropa-Schriften, Band 14, Herausgegeben im Auftrag der 

Südosteuropa-Gesellschaft, München: Maria Iliescu, Sanda Sora (Hrsg.), Rumänisch: 

Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik. Akten des Internationalen Kolloquiums der 

Südosteuropa-Gesellschaft und des Instituts für Romanische Philologie der Universität 

München, Tutzing, 30.3.-2.4.1993, Veitshöchheim bei Würzburg, Lehmann (ISSN: 0720-

0994, ISSN: 0170-8007, ISBN: 3-88162-160-1), p. 93-99 

 2000, Università di Udine, Italia, „Le dinamiche della lingua rumena attuale” – în L. 

Valmarin, M. Anghelescu (a cura di), 2004, Geografia e storia della civiltà letteraria 

romena nel contesto europeo, I, Pisa, Edizioni Plus (Pisa University Press, Italia – poziţia 

210, în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, conform OMECTS nr. 3158 din 

31.01.2012) (sub tipar, 10 p.) 

 2001, Accademia di Romania in Roma, Italia, „L’evoluzione del rumeno in rapporto alle 

altre lingue romanze” (ms., 12 p.) 

 2007, Innsbruck, Austria, XXV
e
 Congrès International de Linguistique et de Philologie 

Romanes, „L’article indéfini en roumain” [publicat cu titlul „L’articolo indefinito in 

http://ukcatalogue.oup.cpm/nav/i/category/academic/language/9780199644926
https://benjamins.com/#catalog/search/q=C
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rumeno”, în M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier, P. Danler (éd.), 2010, Actes du XXV
e
 Congrès 

International de Linguistique et de Philologie Romanes. Innsbruck 2007. Vol. 6. Berlin/New 

York, De Gruyter (ISBN: 978-3-11-023192-2), p. 565-572 http://www.reference-

global.com/doi/abs/10.1515/9783110231922.6-565] 

 2007, Roma, Italia, Colocviul internaţional organizat de Institutul Cultural Român 

(Accademia di Romania in Roma) şi de Università di Roma „La Sapienza”, „Il sintagma 

nominale rumeno”, – publicat în Romània orientale, 21, 2008: Luisa Valmarin, Nicoleta 

Nesu (a cura di), La lingua rumena. Proposte culturali per la nuova Europa, Atti del 

Convegno, Roma, 15–17 novembre 2007, Roma, Bagato Libri (revistă a Universităţii „La 

Sapienza”, Roma, Italia – poziţia 197, în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, 

conform OMECTS nr. 3158 din 31.01.2012), p. 31-37 

 2010, Valencia, Spania, „Sur la syntaxe des groupes nominaux à plusieurs déterminants en 

roumain”, XXVI
e
 Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes – 

publicată cu titlul „Sulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumeno”, în 

E. Casanova Herrero, C. Calvo Rigual (ed.), 2013, Actas del XXVI Congreso Internacional 

de Lingüística y Filologia Románicas (6-11 septiembre 2010, Valencia), II, Berlin, De 

Gruyter, (ISBN: 978-3-11-032738-0), p. 397-407. 

http://www.degruyter.com/view/supplement/9783110327380_Indice_General_pdf.pdf  

 2013, Nancy, Franţa, „Gli stadi di evoluzione del dimostrativo cel”, XXVII
e
 Congrès 

International de Linguistique et de Philologie Romanes (Laboratoire ATILF, CNRS, 

Université de Lorraine, Société de Linguistique Romane; Nancy, 15-20 juillet 2013) – 

publicată în Alain Lemaréchal, Peter Koch, Pierre Swiggers (éd.), 2014, Actes du XXVII
e
 

Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Nancy, 15–20 juillet 

2013). Section 4: Syntaxe. Nancy, DOI nº xxxxx: ATILF: 

http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR2013_Communications-retenues-pour-publication-

dans-les-actes.pdf 

Participare cu comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale desfăşurate în ţară: 

 1991, Bucureşti, Congresul al XVI-lea al Academiei Româno-Americane, „Aspecte ale 

nominalizării în limba română” (Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura 

română, 1992-1993, p. 15-19) 

 2002, Universitatea din Bucureşti, „Observaţii asupra utilizării limbii române în presa 

românească actuală apărută în Italia” – în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), 2003,  Actele 

Colocviului Catedrei de limba română, 27-28 noiembrie 2002: Aspecte ale dinamicii limbii 

române actuale, II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 201-207 

 2003, Universitatea din Bucureşti, „Aspecte ale gramaticii numelor de agent din limba 

română” – în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), 2004, Actele celui de al 3-lea Colocviu al 

Catedrei de limba română (27-28 noiembrie 2003): Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii 

române, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 211-216 

 2004, Universitatea din Bucureşti (A 4-a Conferinţă anuală a Catedrei de limba română, cu 

tema Limba română – structură şi funcţionare), „Aspecte ale gramaticii substantivului 

românesc” – în Camelia Stan, 2005, Categoria cazului, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti, ISBN: 973-737-112-7, p. 213-217, 219-220 

 2005, Universitatea din Bucureşti, „Aspecte ale recategorizării elementelor gramaticale” – 

articol publicat cu titlul „Utilizări de tip special ale articolului nedefinit din limba română”, 

în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), 2006, Actele celui de al 5-lea Colocviu al Catedrei de 

limba română (8-9 decembrie 2005): Limba română – aspecte sincronice şi diacronice, 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: (10)973-737-198-4, ISBN: (13)978-

973-737-198-0), p. 175-182, şi în versiune extinsă, în italiană, cu titlul „Aspetti della 

ricategorizzazione degli elementi grammaticali”, Romània orientale, 19, 2006 [apărut în 

2008], Roma, Bagatto Libri (revistă a Universităţii „La Sapienza”, Roma, Italia – poziţia 

http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110231922.6-565
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/9783110231922.6-565
http://www.degruyter.com/view/supplement/9783110327380_Indice_General_pdf.pdf
http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR2013_Communications-retenues-pour-publication-dans-les-actes.pdf
http://www.atilf.fr/cilpr2013/docs/CILPR2013_Communications-retenues-pour-publication-dans-les-actes.pdf
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197, în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, conform OMECTS nr. 3158 din 

31.01.2012), p. 141-153 [apărut în 2008] 

 2006, Universitatea din Bucureşti, „Aspecte ale cuantificării în limba română. ‘Aricolul’ 

nişte” – în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), 2007, Actele celui de al 6-lea Colocviu al 

Catedrei de limba română (29–30 noiembrie 2006): Limba română – stadiul actual al 

cercetării, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: 978-973-737-350-2), p. 

199-205 

 2007, Universitatea din Bucureşti, „Grupul nominal românesc (aspecte diacronice)” – în 

Gabriela Pană Dindelegan (coord.), 2008, Actele celui de al 7-lea Colocviu internaţional al 

Catedrei de limba română, Universitatea din Bucureşti (7–8 decembrie2007): Limba 

română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti (ISBN: 978-973-737-550-6), p. 239-243 

 2008, Universitatea din Bucureşti (Conferinţa internaţională a Catedrei de limba română şi a 

Centrului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată/CLTA, cu tema Gramaticalizare şi 

pragmaticalizare în română, 3-4 oct. 2008), „Gramaticalizarea numeralelor în limba 

română” – publicat cu titlul: „On the grammaticality status of numerals in Romanian”, 

Revue roumaine de linguistique, 55, 2010, 3, p. 237-246 

 2008, Universitatea din Bucureşti (Al 8-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba 

română), „Din istoria numeralului românesc” – în R. Zafiu et al. (ed.), 2009, Actele celui de 

al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (5-6 decembrie 2008): Limba română – teme 

actuale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: 978-973-737-754-8), p. 727-

734 

 2009, Universitatea din Bucureşti (Al 9-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba 

română), „Elemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna veche” – în R. Zafiu 

et al. (ed.), 2010, Actele celui de al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română (4-5 

decembrie 2009): Limba română – controverse, delimitări, noi ipoteze, vol. I, Bucureşti, 

Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: 978-973-737-884-2), p. 161-172 

 2010, Universitatea din Bucureşti (Al 10-lea Colocviu internaţional al Catedrei de limba 

română), „Stadii ale gramaticalizării prepoziţiei a” – publicată cu titlul „Prepoziţia a în 

română: stadii de gramaticalizare”, în Rodica Zafiu et al. (ed.), 2011, Actele celui de al 10-

lea Colocviu al Catedrei de limba română (3-4 decembrie 2010): Limba română – ipostaze 

ale variaţiei lingvistice, vol. I, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-

16-0047-2), p. 141-148 

 2011, Universitatea din Bucureşti (Al 11-lea Colocviu internaţional al Departamentului de 

lingvistică), „Aspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba română” – în 

Rodica Zafiu et al. (ed.), 2012, Actele celui de al 11-lea Colocviu al Catedrei de limba 

română. Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică, Bucureşti, Editura 

Universităţii din Bucureşti (ISBN 978-606-16-0199-8), p. 239–244 

 2012, Universitatea din Bucureşti (Al 12-lea Colocviu internațional al Departamentului de 

lingvistică), „Funcţii ale articolului hotărât în româna veche” – publicată cu titlul „Some 

functions of the definite article in Old Romanian”, în Gabriela Pană Dindelegan et al. (eds.), 

Diachronic Variation in Romanian, Cambridge, Cambridge Publishing Scholars, 2013 (sub 

tipar, 8 p.) 

 2012, Universitatea din Bucureşti (International workshop „The Syntax and Semantics of 

Specificity”), „De-phrases and specificity in old Romanian” – în Bucharest Working Papers 

in Linguistics, 15, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013 (sub tipar, 5 p.) 

 2013, Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al Rosetti” (Al V-lea Simpozion 

Internaţional de Lingvistică), „Structuri nominalizate în limba română veche” – publicată cu 

titlul „Nominalized structures in Old Romanian”, Linguistica Atlantica, 33, 2014, 2 (ISSN: 

1188-9932), p. 110-122. 
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https://www.worldcat.org/search?q=ti%3ALinguistica+Atlantica&qt=advanced&dblist=638 

journals.library.mun.ca/ojs/index.php/LA/article/view/1272 

 2013, Universitatea din Bucureşti (Al 13-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de 

lingvistică), „Structuri cuantificate ale grupului nominal în româna veche” – în Camelia 

Stan, 2013, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti, §2 (sub tipar) 
 

Participare (ca membru) la proiecte ştiinţifice internaţionale: 

 Essential Grammar of Romanian, proiect de cercetare, realizat pe baza convenţiei dintre 

Universitatea din Bucureşti şi CNRS (Franţa); directori ai proiectului: (din partea română) 

membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan 

(Universitatea din Bucureşti), (din partea franceză) prof. univ. dr. Carmen Dobrovie Sorin 

(Université de Paris 7); 2006 

- studiu publicat – (în colaborare cu Ion Giurgea) 2013, „Deverbal nouns”, §5 „Simple 

deverbal nouns”, în Carmen Dobrovie-Sorin, Ion Giurgea (eds.), A Reference 

Grammar of Romanian, Volume 1: The noun phrase, Amsterdam, Benjamins, 

(Hardbound, ISBN: 9789027255907; e-Book, ISBN: 9789027271358), p. 708-717. 

https://benjamins.com/#catalog/search/q=C 

 Abstractele în limbile romanice, proiect de cercetare în cadrul contractului bilateral dintre 

Universitatea din Bucureşti şi Université de Lille III; directori ai proiectului: (din partea 

română) prof. univ. dr. Angela Bidu Vrănceanu (Universitatea din Bucureşti), (din partea 

franceză) prof. univ. dr. Marleen Van Peteghem (Universitè de Lille III); 2004-2006 

- studiu publicat – 2005, „Substantivele abstracte”, în Academia Română, Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Valeria Guţu Romalo (coord.), Gramatica 

limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române [tiraj revizuit în 2008], vol. I 

(ISBN: 978-973-27-1621-2; 2008, ISBN: 978-973-27-1305-4), p. 102-105 [2008: p. 

103-106] 

 

Participare (ca membru) la granturi CNCSIS: 

 Grant CNCSIS 292/2003, Tema 51 „Predarea-învăţarea limbii române ca limbă străină”; 

directorul grantului: conf. dr. Andra Vasilescu (Universitatea din Bucureşti) 

- studiu publicat – 2006 „Fonetică: Scrierea şi pronunţarea / Letters and sounds”, în 

Andra Vasilescu (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: 973-575-136-4), p. 169-171 

 Grant CNCSIS, cu tema „Dinamica limbii actuale”; directorul grantului: membru 

corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan (Universitatea 

din Bucureşti) 

- studiu publicat – 2009, „Cuantificarea grupurilor sintactice – fenomene actuale”, în 

Gabriela Pană Dindelegan (ed.), Dinamica limbii române actuale, Bucureşti, Editura 

Academiei Române (ISBN: 978-973-27-1792-9), p. 393-414 

 Grant CNCSIS (2007-2009), cu tema „Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba 

română veche”; directorul grantului: prof. dr. Rodica Zafiu (Universitatea din Bucureşti). 

Studii publicate (v. şi supra: Participare la reuniuni ştiinţifice internaţionale în ţară): 

- 2008, Universitatea din Bucureşti (Conferinţa internaţională a Catedrei de limba 

română şi a Centrului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată/CLTA, cu tema 

Gramaticalizare şi pragmaticalizare în română, 3-4 oct. 2008), „Gramaticalizarea 

numeralelor în limba română”; publicat în 2010, cu titlul: „On the grammaticality 

status of numerals in Romanian”, Revue roumaine de linguistique, 55, 3, p. 237-246 

- 2008, Universitatea din Bucureşti (Al 8-lea Colocviu internaţional al Catedrei de 

limba română), „Din istoria numeralului românesc”; publicat în Rodica Zafiu et al. 

(ed.), 2009, Actele celui de al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română (5-6 

https://www.worldcat.org/search?q=ti%3ALinguistica+Atlantica&qt=advanced&dblist=638
https://benjamins.com/#catalog/search/q=C
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decembrie 2008): Limba română – teme actuale, Bucureşti, Editura Universităţii din 

Bucureşti (ISBN: 978-973-737-754-8), p. 727–734 

 

Activitatea didactică în învăţământul superior  

(a) desfăşurată în ţară, la Universitatea din Bucureşti: 

 curs (şcoala doctorală)  

o Teorie şi metodă în lingvistică (Facultatea de Litere, 2007-2010) 

o Variaţia lingvistică (Facultatea de Litere, 2011-2013) 

 cursuri specializate  

o Teoria cazurilor, Facultatea de Litere (masterat/licenţă), 1995-1997, 2002-2010 

o Perspective cognitive în studiul limbii, Facultatea de Litere (masterat), 2002-2004, 

2009-2013 

 ateliere generale (masterat) 

o Tipologie lingvistică (ordinea cuvintelor în limba română), Facultatea de Litere, 

1997 

o Sintaxă (generativă, de tip „minimalist”), Facultatea de Litere, 2003-2007 

o Grupul nominal – determinare şi cuantificare, Facultatea de Litere, 2008-2014 

 cursuri (licenţă) 

o cursuri generale: Limba română contemporană (morfologie, sintaxă, lexicologie, 

fonetică/fonologie), Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă (Teologie-Litere), Facultatea de Teologie Baptistă, 

Facultatea de Psihologie (Psihopedagogie Specială), Colegiul de Birotică, de 

Biblioteconomie, Centrul ID, 1991–1997, 2002-2014 

o curs general: Didactica specialităţii, Facultatea de Litere (RISE), 2006-2007 

o curs special: Lingvistică aplicată, Facultatea de Litere, 2003-2004 

o curs special: Morfologie istorică a limbii române, Facultatea de Litere, 2002-2004 

o curs special (şi seminar): Gramatica substantivului românesc, Facultatea de Litere, 

2003-2007 

o curs special (şi seminar): Morfosintaxă şi semantică, Facultatea de Litere, 2004-2007 

o curs special (şi seminar): Cuntificarea în limba română, Facultatea de Litere, 2006-

2009 

o curs special (şi seminar): Normă şi abatere (în limba română actuală), Facultatea de 

Litere, 2006-2007 

o curs special (şi seminar): Particularităţi fonologice ale limbii române, Facultatea de 

Litere, 2006-2014 

 seminare  

o Limba română contemporană (morfologie, sintaxă, lexicologie, fonetică/fonologie), 

Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă (Teologe-Litere), Facultatea de Teologie Baptistă, Facultatea de Psihologie 

(Psihopedagogie Specială), Colegiul de Birotică, de Biblioteconomie, 1990-1997, 

2002-2007 

o Istoria limbii române (fonetică, morfologie), Facultatea de Limbi si Literaturi 

Străine, 1991-1993 

 cursuri practice 

o Limba română pentru studenţi străini (an pregătitor), Facultatea de Litere, 1991 

o Limba română pentru studenţi străini, Facultatea de Litere (Cursurile de vară de la 

Sinaia), 2000, 2006 

 îndrumarea ştiinţifică a unor teze de diplomă (sintaxă, fonologie, morfologie), Facultatea de 

Litere, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Facultatea de Teologie Ortodoxă (Teologie-

Litere), Colegiul de Birotică, 1994-1997, 2005-2014 
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 îndrumarea ştiinţifică a unor disertaţii de masterat (sintaxă, fonologie), Facultatea de Litere, 

2007-2011, 2014 

 îndrumarea ştiinţifică a unor lucrări de evaluare în cadrul studiilor doctorale (lingvistică 

cognitivă, fonologie) Facultatea de Litere, 2007-2013 

 îndrumarea activităţii de practică pedagogică a studenţilor, Facultatea de Litere, Facultatea 

de Limbi şi Literaturi Străine, 1993-1997, 2002-2004, 2006-2007 

 cursuri de perfecţionare pentru cadre didactice din învăţământul mediu (definitivat, gradul al 

II-lea, reciclare) – sintaxa şi fonologia limbii române contemporane, Facultatea de Litere, 

1993-1997, 2004-2012 

 îndrumarea ştiinţifică a unor lucrări propuse pentru obţinerea gradului didactic I în 

specialitatea limba şi literatura română (domeniul abordat – gramatica limbii romane 

contemporane), Facultatea de Litere, 1994-1997, 2005-2007, 2011-2012 

(b) desfăşurată în străinătate: 

 cursuri practice de limba română contemporană (fonetică, morfologie, sintaxă, lexic, 

semantică) pentru studenţi străini, în conformitate cu Cadrul de Referinţă stabilit de 

Uniunea Europeană pentru studierea limbilor străine; Università degli Studi di Roma 

„La Sapienza” (Dipartimento di Studi Romanzi), Università degli Studi di Roma Tre 

(Centro Linguistico d’Ateneo), Italia, 1997-2002 

 cursuri teoretice si seminare de gramatică a limbii române contemporane pentru studenţi 

vorbitori nativi de limba română, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” 

(Dipartimento di Studi Romanzi), Italia, 1997-2002 

 cursuri de traducere, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dipartimento di Studi 

Romanzi), Italia, 2002 

 lecţii de laborator lingvistic (utilizând Internetul şi diverse materiale cu suport informatic), 

Università degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dipartimento di Studi Romanzi), 1997-2002 

 îndrumare ştiinţifică a unor lucrări studenţeşti de diplomă (în domeniul limbii române 

contemporane), Università degli Studi di Roma „La Sapienza” (Dipartimento di Studi 

Romanzi), 2001-2002 
 

Alte activităţi profesionale 

(a) desfăşurate în ţară:  

 membră în comisia de evaluare a candidaţilor la concursurile organizate de Insitutul Limbii 

Române, pentru ocuparea posturilor de lectori de limba română la universităţile străine (prin 

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, nr. 4161/13.05.2009) 

 referent în comisii de susţinere a tezei de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 2009-2013 

 referent în comisii de susţinere a referatelor din cadrul stagiului de pregătire a doctoratului, 

Universitatea din Bucureşti, 2007-2013 

 membră a unor societăţi ştiinţifice româneşti – Societatea de Ştiinţe Filologice din România 

(anul admiterii, 1980); Societatea de Studii Clasice din România (anul admiterii, 1982)  

 membră în comitetul de redacţie al revistelor Revue roumaine de linguistique [din categoria 

A = ISI] (din 2009), Limba română [din categoria B] (din 2006)  

 membră în comisia de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice, Universitatea din 

Bucureşti, Facultatea de Litere, 2004-2005, 2006-2014 

 membră în comisia examenului de admitere (elaborare de subiecte, corectarea lucrărilor 

scrise, examinare orală), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă (Teologie-Litere), Facultatea de Teologie Baptistă, Facultatea de Limbi 

şi Literaturi Străine, Facultatea de Jurnalism, 1991-2002, 2004-2012 

 membră în comisia examenului de licenţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 2004-2014 



 

 

9 

9 

 membră în comisia examenului de disertaţie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 

Litere (Masterat – Lingvistică teoretică), 2006, 2013 

 membră în comisia examenului de absolvire a anului I, Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Litere (Şcoala doctorală – Lingvistică), 2012-2013 

 membră în comisia examenului de admitere (elaborare de subiecte, examinare orală), 

Colegiul de Institutori din Focşani, 1996 

 membră în comisia de corectare a lucrărilor scrise şi de examinare orală pentru examenul de 

titularizare a cadrelor didactice din învăţământul mediu (disciplina limba română), 

Universitatea din Bucureşti, 1993-1998, 2004 

 şefă/membră a comisiei examenului de definitivare în învăţământ, Universitatea din 

Bucureşti, Facultatea de Litere, 2004-2010 

 membră a comisiei examenului pentru acordarea gradul didactic II în învăţământul 

preuniversitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 2012 

 inspecţii în şcoli/licee în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I în 

specialitatea limba şi literatura română, 1994-1997, 2006-2007, 2013 

 participare la activităţile unor cercuri ştiinţifice (teorie lingvistică, latină medievală, poetică, 

studii lingvistice), Universitatea din Bucureşti, 1981-1989, 2011 

 colaborări la emisiuni radiofonice („Odă limbii române”, Radio România) şi de televiziune 

(„Limba noastră”, TVR1; „Greşelile noastre”, Realitatea TV), 1987-1997, 2006 

(b) desfăşurate (şi) în străinătate: 

 membră a Societăţii de Lingvistică Romanică (anul admiterii, 2007) 

 membră a Asociaţiei Italiene de Românistică (AIR), 1998-2002 

 membră a comitetului de redacţie internaţional al revistei „Romània orientale” (Roma, 

Italia), 1999-2002 

 preşedintă a comitetului de la Bucureşti al Societăţii internaţionale (de studii italiene) 

„Dante Alighieri”, 2002-2007  

 cursuri practice de limba română (fonetică, gramatică, lexic), Accademia di Romania in 

Roma, Italia, 1999-2002  

 examene de atestare a cunoaşterii limbii române, Berlitz Language Centers, Roma, Italia, 

1998 

 

Lucrări ştiinţifice publicate: 151 (v. Lista de lucrări). 

 

Alte activităţi ştiinţifice: 

(b) în străinătate  

 Revizia ştiinţifică a lucrării: Angela Tarantino, La lingua rumena, Roma, Bagatto Libri 

(revistă a Universităţii „La Sapienza”, Roma, Italia – poziţia 197, în Lista universităţilor de 

prestigiu din alte state, conform OMECTS nr. 3158 din 31.01.2012) (sub tipar) 

(a) în ţară  

 Revizie ştiinţifică la lucrarea: Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 

Al. Rosetti”, Valeria Guţu Romalo (coord.), 2005, Gramatica limbii române, I-II, Bucureşti, 

Editura Academiei Române [vol. I, ISBN: 978-973-27-1621-2; vol II, ISBN: 978-973-27-

1632-8] 

 Revizie ştiinţifică la lucrarea: Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 

Al. Rosetti”, Valeria Guţu Romalo (coord.), 2008, Gramatica limbii române, I-II, tiraj 

revizuit, Bucureşti, Editura Academiei Române [vol. I, ISBN: 978-973-27-1305-4; vol II, 

ISBN: 978-973-27-1305-4] 

 Revizia ştiinţifică a lucrării: Mona Pologea, [2008], Limba română pentru străini, 

[Bucureşti], Institutul Cultural Român  



 

 

10 

10 

 

Proiecte ştiinţifice în desfăşurare 

(a) cărţi ca autor unic: 

 Fenomene sintactice majore în limba română din secolul al XVII-lea 

 Fonetica şi fonologia limbii române contemporane (curs destinat studenţilor filologi; 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti) 

(b) studiu de autor (capitol de tratat, lucrare fundamentală): 

 Sintaxa limbii române în secolele al XVI-lea–al XVIII-lea, în: Academia Română, Institutul 

de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (2014), Istoria limbii române, II (ed. Al. Mareş), 

Bucureşti, [acceptat la Editura Academiei Române] 

 

 

Certific autenticitatea datelor de mai sus. 

 

31.07.2014  

Conf. dr. Camelia Stan  


