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STUDII
• Absolventă a programului postdoctoral „Valorificarea identităţilor culturale în procesele
globale” (2011–2013), organizat de Academia Română, POSDRU/89/1.5/S/59758; tema:
Particularităţi sintactice ale limbii române în context romanic. Infinitivul, coordonator:
prof. univ. dr. Gabriela Pană Dindelegan.
• Doctor în filologie – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, titlu obţinut în
2008, cu calificativul foarte bine, distincţia summa cum laude; tema tezei de doctorat:
Categoria partitivului în limba română, coordonator: prof. univ. dr. Gabriela Pană
Dindelegan.
• Absolventă a programului de studii aprofundate din cadrul Facultăţii de Litere a
Universităţii din Bucureşti (1999–2000), secţia „Lingvistică şi comunicare”.
• Absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, specializarea română–
franceză (1995–1999).
• Absolventă a Şcolii Normale „Carol I”, Câmpulung, judeţul Argeş, specializarea:
învăţător (1989–1994).
FUNCŢII DEŢINUTE
• Conferenţiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti,
Departamentul de lingvistică (din octombrie 2013).
• Lector universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de
lingvistică (2008–2013).
• Asistent universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Departamentul
de lingvistică: suplinitor (2003), titular (2004–2008).
• Cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al
Academiei Române, Sectorul de gramatică (din februarie 2016; normă întreagă).
• Asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al
Academiei Române, Sectorul de romanistică (noiembrie 1999 – decembrie 2001),
Sectorul de gramatică (din 2002); normă întreagă până în 2004, jumătate de normă din
2004 până în 2016.
• Profesor de limba franceză, Şcoala Generală nr. 70, Bucureşti, normă întreagă (1999–
2000; titular în perioada 1 septembrie – 15 noiembrie 1999).
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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
ACTIVITATE DIDACTICĂ
• În cadrul Universităţii din Bucureşti (Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine), cursuri/seminare de: morfologie, fonetică şi fonologie, sintaxă,
lexicologie şi semantică, stilistică, redactare de text, cultivare a limbii, limba română
pentru studenții străini.
Cursuri ţinute în prezent: Morfologie (Litere, anul I); Normă şi abatere (Litere, anul II,
curs opţional); Sintaxa şi semantica grupului nominal (Litere, anul III, curs opţional),
Morfologie flexionară și derivațională (Litere, masteratul „Studii avansate în lingvistică
– structura și funcționarea limbii române”, anul al II-lea); Teorie şi analiză: Modele de
analiză gramaticală; Redactarea textului lingvistic: Planul lucrării. Organizarea ideilor;
Redactarea textului lingvistic: Scrierea și rescrierea. Revizia textului lingvistic (Litere,
Școala Doctorală).
• Îndrumător al practicii de specialitate (Litere, masteratul „Studii avansate în lingvistică
– structura și funcționarea limbii române”), din 2010.
• Mobilităţi de predare Erasmus în cadrul acordurilor încheiate de Universitatea din
Bucureşti cu universităţi din străinătate:
– L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris,
Franţa (22–26 aprilie 2013);
– Université Paris-Est Créteil Val de Marne (14–18 aprilie 2008).
• În cadrul Școlii Doctorale a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”,
București, cursul Redactare de text și argumentare (în colaborare cu prof. dr. Ariadna
Ștefănescu; anii universitari 2017–2018, 2018–2019).
• În cadrul Universităţii „Lumina” din Bucureşti, curs practic de limba română pentru
studenţii străini (2010–2011).
• Coordonator ştiinţific de lucrări de licenţă (în fiecare an, începând din 2008) și de
disertații (din 2016).

ACTIVITATE DE CERCETARE
• Autor unic sau coautor al unor cărți și articole publicate în țară ori în străinătate (vezi
Lista de lucrări).
• Coeditor al volumelor:
1. (cu Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu) Studii lingvistice. Omagiu Valeriei
Guțu Romalo, București, Editura Universității din București, 2018, 397 p.
2. (cu Rodica Zafiu) Variația lingvistică: probleme actuale, vol. I, Gramatică,
istoria limbii române, filologie, dialectologie. Actele celui de al 14-lea Colocviu
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internaţional al Departamentului de lingvistică, București, Editura Universității din
București, 2015, 244 p.
3. (cu Gh. Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Irina Nicula)
Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea
și al XX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 782 p. (ediție revăzută și
adăugită, 2015)
4. (cu Alexandru Nicolae, Alice Toma, Rodica Zafiu) Studii de lingvistică. Omagiu
doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu, Bucureşti, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2011, 382 p.
• Colaboratoare la următoarele proiecte ale Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan –
Al. Rosetti” al Academiei Române:
– Variație morfologică în româna actuală. Studiu cantitativ (coord. Gabriela Pană
Dindelegan), din 2019;
– Variație sintactică în româna actuală nonstandard (coord. Gabriela Pană
Dindelegan), 2015–2019;
– The Syntax of Old Romanian (coord. Gabriela Pană Dindelegan), 2012–2015;
– The Grammar of Romanian (coord. Gabriela Pană Dindelegan), 2010–2013;
– Tratatul de istorie a limbii române, vol. III (coord. Gh. Chivu), cap. Substantivul,
Prepoziţia, Conjuncţia [secolul al XIX-lea], din 2006;
– Dinamica limbii române actuale – Aspecte gramaticale şi discursive (coord.
Gabriela Pană Dindelegan), 2006–2008;
– Gramatica limbii române (coord. Valeria Guţu Romalo), 2002–2005.
• Granturi de cercetare:
– membră a grupului de cercetare din Facultatea de Litere coordonat de prof. dr.
Rodica Zafiu pentru proiectul Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba
română veche (grant CNCSIS), 2007–2008;
– membră a grupului de cercetare din Facultatea de Litere coordonat de prof. dr.
Gabriela Pană Dindelegan pentru proiectul Aspecte ale dinamicii limbii române
actuale (grant CNCSIS) (colaborare finalizată cu publicarea lucrării la Editura
Universităţii din Bucureşti, în 2002).
• Comunicări şi conferinţe în ţară şi în străinătate:
1. „Utilizarea prepozițiilor în varietățile regionale ale românei actuale.
Particularități păstrate din limba veche și inovații”, Conferinţele Academiei
Române, Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor,
4 aprilie 2019.
2. „Gruparea formată din prepoziția pentru și o conjuncție subordonatoare”, Al
18-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică – Româna și limbile
romanice, București, 23–24 noiembrie 2018.
3. „Marcarea analitică a cazurilor oblice în subdialectele dacoromânei”,
Simpozionul internațional de lingvistică, ediția a VII-a, Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, 18–19 mai 2018.
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4. „Aspecte ale utilizării numelor relaționale în limba română veche”, Al 17-lea
Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică – Variație în română și în
limbile romanice, București, 24–25 noiembrie 2017.
5. „Utilizări arhaice ale infinitivului păstrate regional”, Al 16-lea Colocviu
internațional al Departamentului de lingvistică – Lingvistică românească,
lingvistică romanică, București, 25–26 noiembrie 2016.
6. „L’infinitif long verbal en ancien roumain”, Le XXVIIIe Congrès International
de Linguistique et Philologie Romanes, Roma, 18–23 iulie 2016 (comunicare sub
formă de poster).
7. „Particularités syntaxiques de l’infinitif en roumain”, Faculté de Philosophie et
Lettres de l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 15 aprilie 2016.
8. „Restricții impuse de prepoziție complementului nominal în limba română
veche”, Al 15-lea Colocviu internaţional al Departamentului de lingvistică –
Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Bucureşti, 27–28
noiembrie 2015.
9. „L’article défini après la préposition en ancien roumain”, Le Colloque
International d’Études Romanes Normes et grammaticalisation: le cas des langues
romanes, Sofia, 20–21 noiembrie 2015.
10. (cu Irina Nicula Paraschiv) „Verbe cognitive și de percepție în structuri cu
infinitivul. Variație sintactică”, Al 14-lea Colocviu internaţional al Departamentului
de lingvistică – Variația lingvistică: probleme actuale, Bucureşti, 28–29 noiembrie
2014.
11. „Particularităţi ale sintaxei infinitivului în limba română din sec. al XVI-lea şi
prima jumătate a sec. al XVII-lea”, Al 13-lea Colocviu internaţional al
Departamentului de lingvistică – Diacronie şi sincronie în studiul limbii române,
București, 13–14 decembrie 2013.
12. „Aspecte ale utilizării prepoziţiilor în limba română veche”, Al 5-lea Simpozion
internaţional de lingvistică, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
Bucureşti, 27–28 septembrie 2013.
13. „La relation de l’infinitif avec le sujet dans l’ancien roumain”, Le XXVIIe
Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Nancy, 15–20 iulie
2013.
14. „Greşeli gramaticale în utilizarea limbii române de către români şi străini”,
atelier ştiinţific, L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INALCO), Paris, 22 aprilie 2013.
15. „Predicate complexe cu infinitivul în limba română veche”, Al 12-lea Colocviu
internaţional al Departamentului de lingvistică – Limba română: variaţie
sincronică, variaţie diacronică, Bucureşti, 14–15 decembrie 2012.
16. (cu Emanuela Timotin) „Utilizarea infinitivului într-o traducere din italiană din
secolul al XVIII-lea”, Al 12-lea Colocviu internaţional al Departamentului de
lingvistică – Limba română: variaţie sincronică, variaţie diacronică, Bucureşti,
14–15 decembrie 2012.
17. „L’infinitif en roumain. Le sujet de l’infinitif”, comunicare în cadrul
seminarului doctoral, L’Institut National des Langues et Civilisations Orientales –
SeDyL, Paris, 3 februarie 2012.
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18. „Prepoziţii complexe”, Al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română –
Limba română. Ipostaze ale variaţei lingvistice, Bucureşti, 3–4 decembrie 2010.
19. „Complementul consecutiv”, Al 4-lea Simpozion internaţional de lingvistică,
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 5–6 noiembrie
2010.
20. „Conjuncţii şi complementizatori – particularităţi ale românei”, Conferinţele
Academiei Române, Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura
românilor, 25 februarie 2010.
21. „Observaţii asupra numelor (uni)relaţionale”, Al 9-lea Colocviu internaţional al
Catedrei de limba română – Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze,
Bucureşti, 4–5 decembrie 2009.
22. „La formation par ellipse de certains groupes prépositionnels introduits par de”,
Colocviul internaţional Grammaticalization and Pragmaticalization in Romanian,
organizat de Facultatea de Litere şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată din
Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 3–4 octombrie 2008.
23. „Linguistique comparée: l’expression du partitif en roumain et en français”,
atelier ştiinţific, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Paris, 16 aprilie 2008.
24. (cu Ion Giurgea) „Elipsa nominală şi construcţia partitivă”, Al 8-lea Colocviu al
Catedrei de limba română – Limba română: teme actuale, Bucureşti, 5–6
decembrie 2008.
25. „Se poate vorbi de un complement direct partitiv?”, Al 7-lea Colocviu al
Catedrei de limba română – Limba română. Dinamica limbii, dinamica
interpretării, Bucureşti, 7–8 decembrie 2007.
26. „Relaţia lexicală parte – întreg (meronimia)”, Simpozionul naţional de
lingvistică, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 14–15
noiembrie 2007.
27. „Observaţii asupra utilizării prepoziţiilor «partitive» din şi dintre”, Al 6-lea
Colocviu al Catedrei de limba română – Limba română. Stadiul actual al
cercetării, Bucureşti, 29–30 noiembrie 2006.
28. (cu Alexandru Mardale) „Nume masive şi abstracte. Paralelisme sintactice şi
semantice”, Al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba română – Limba română.
Aspecte sincronice şi diacronice, Bucureşti, 8–9 decembrie 2005.
29. „Mijloace de exprimare a partitivului în limba română”, Al 4-lea Colocviu al
Catedrei de limba română – Limba română. Structură şi funcţionare, Bucureşti,
25–26 noiembrie 2004.
30. „Abstractele neologice în limba română actuală”, Colocviul internaţional
Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III, Bucureşti, 23–24
septembrie 2004.
31. „Unele utilizări ale prepoziţiei de în limba română actuală”, Al 3-lea Colocviu
al Catedrei de limba română – Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române,
Bucureşti, 27–28 noiembrie 2003.
32. „Niscai observaţii despre nişte”, Sesiunea de comunicări organizată de Institutul
de Lingvistică al Academiei Române, Bucureşti, noiembrie 2002.
33. „Două tipuri de substantive defective de număr în limba română actuală:
«masivele» şi numele abstracte”, Colocviul Catedrei de limba română, Bucureşti,
27–28 noiembrie 2002.
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34. „Utilizarea substantivelor defective de număr în limba română actuală”,
Sesiunea de comunicări organizată de Institutul de Lingvistică al Academiei
Române, Bucureşti, 6 decembrie 2001.
35. „Comportamentul «masivelor» în limba română”, Sesiunea de comunicări
organizată de Institutul de Lingvistică al Academiei Române, Bucureşti, noiembrie
2000.
• Stagii:
– stagiu de cercetare la Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
Paris, 1 decembrie 2011 – 29 februarie 2012;
– bursă Erasmus la Université Paris-Est Créteil Val de Marne, octombrie 2005 –
ianuarie 2006.
• Membră a Centrului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) din Facultatea de
Litere a Universităţii din Bucureşti (din 2007).
ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
• Membră a Senatului Universității din București (din 2018).
• Membră a unor comisii din Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti: comisia de
studii (din 2011), comisia de licență (din 2012), comisia Erasmus (2019).
• Membră a unor comisii pentru admiterea la doctorat, pentru susținerea referatului sau a
tezei de doctorat în cadrul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (2016,
2017).
• Membră a unor comisii de concurs pentru ocuparea unei funcții didactice în cadrul
Facultății de Litere, Universitatea din București (2014, 2016, 2018), și în cadrul Facultății
de Litere, Universitatea „Transilvania” din Brașov (2016).
• Secretară a Centrului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) din Facultatea de
Litere, coordonat de prof. dr. Rodica Zafiu (din 2007).
• Îndrumător ştiinţific al unor lucrări pentru obținerea gradului didactic I în învățământul
preuniversitar (2016) și preşedinte al unor comisii de acordare a gradului didactic I (2010,
2016).
• Colaboratoare a platformei Republica.ro, unde public articole de cultivare a limbii
române (din noiembrie 2015).
• Membră a grupului de monitorizare a posturilor de radio şi de televiziune în cadrul
proiectului finanţat de CNA Servicii de consultanţă în cercetarea privind îmbunătăţirea
calităţii limbii române din presa audiovizuală (2007–2012).
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• Colaboratoare a postului de televiziune TVR Cultural pentru emisiunile „Parol” şi
„Convinge-mă!” (2010–2011) şi a postului de televiziune Realitatea TV pentru emisiunea
„Greşelile noastre” (aprilie 2006 – ianuarie 2007).
• Coordonator al Departamentului de limba română pentru studenţii străini din cadrul
Universităţii Lumina din Bucureşti (2010–2011).
PREMII, DISTINCŢII
Premiul (în colectiv) „Timotei Cipariu” al Academiei Române, 2007, pentru Gramatica
limbii române (coord. Valeria Guţu Romalo), Bucureşti, Editura Academiei Române,
2005.
LIMBI STRĂINE
Franceza: citit, vorbit, redactat (nivel C1).
Engleza: citit, vorbit, redactat (nivel B2).
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