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Prof. univ. dr. abilitat CAMELIA STAN 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 

Departamentul de lingvistică 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

Numele: Stan 

Prenumele: Camelia 

Publicaţii sub numele: Camelia Stan 

Data naşterii: 1959 

Locul naşterii: Bucureşti 

Naţionalitatea: română 
E-mail:  

camelia.stan@litere.unibuc.ro 

camistan@gmail.com 

 

Funcţii actuale: 

 Profesor universitar, Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Litere, Departamentul de 

lingvistică), titulară (prin concurs), normă completă. 

Anul obţinerii funcţiei: 2014.  

 Cercetător știinţific I, Academia Română (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 

Rosetti”, Bucureşti), titulară (prin concurs), o jumătate de normă, cu contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată.  

Anul obţinerii funcţiei: 2002.  

 Cercetător ştiinţific II, CLTA, Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Litere). 

Anul obţinerii funcţiei: 2007. 

 

Funcţii deţinute în străinătate: 

 Lectoră de limba 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), în cadrul acordului cultural româno-italian; normă completă. 

 

Studii postuniversitare recente: 

 Abilitare pentru conducere de doctorate 

Domeniul: Filologie. 

Anul susţinerii examenului: 2014. 

Anul obţinerii atestatului de abilitare și a calităţii de conducător de doctorat prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei și Cercetăii Ştiinţifice: 2015. 

 

Domenii de competenţă știinţifică: 

 sintaxă (teoretică, descriptivă, diacronică), 

 fonetică și fonologie, 

 tipologie lingvistică, 

 variaţie lingvistică, 

 lingvistică cognitivă. 

 

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

mailto:camelia.stan@litere.unibuc.ro
mailto:camistan@gmail.com


 

 

2 

2 

 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. 

 

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), 

www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978

8842086888, 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 

(c) în G. Pană Dindelegan (ed.), 2016, The Syntax of Old Romanian, Oxford, Oxford University Press 

(ISBN: 978-0-19-871235-0): https://global.oup.com/academic/product/the-syntax-of-old-romanian-

9780198712350?q=978-0-19-871235-0&lang=en&cc=ro, capitole (totalizând 71 p.): 

- autor unic: 

1. §1.2. „Phonological features of old Romanian”, p. 7-9 

2. §4.1. „The article and other determiners”, p. 288-304 

3. §4.2. „Polydefinite structures”, p. 304-312 

4. §4.3. „The genitive. Between analyticity and syntheticity”, p. 312-323 

5. §4.6. „(Numerical and non-numerical) quantifiers; quantifying approximators”, p. 346-356 

6. §4.7. „ (Restrictive and non-restrictive) modifiers”, p. 357-367 

7. §4.9. „The complements of the noun (nominalizations)”, p. 373-380 

 

Conferinţe în străinătate: 

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

Studi „La Sapienza” (ms., 30 p.) 
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Articole publicate în reviste din străinătate: Balkan-Archiv (neue Folge, Veitshöchheim bei 

Würzburg, Lehmann), Linguistica Atlantica, Romània orientale, (Roma, Bagatto Libri, 

revistă a Universităţii „La Sapienza”, Roma, Italia). 

Articole publicate în volumele unor congrese internaţionale, la o editură de prestigiu din 

străinătate: De Gruyter. 

Articole publicate în ţară, la o revistă clasificată ISI (A) (conform clasificării din 2013, 

www.cncs-nrc.ro, site consultat la data de 7.11.2016): Revue roumaine de linguistique. 

Participare cu comunicări la reuniuni ştiinţifice în străinătate: Innsbruck (Austria), Udine 

(Italia), Roma (Italia), München-Tutzing (Germania), Valencia (Spania), Nancy (Franţa), 

Basel (Elveţia). 

 

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) 

 

Membră în Comitetul de redacţie al revistelor Academiei Române Revue roumaine de linguistique 

(clasificată ISI/A), Limba română (clasificată B) (conform clasificării din 2013 a revistelor, 

www.cncs-nrc.ro, site consultat la data de 7.11.2016). 

 

10.11.2016  
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