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Curriculum vitae Europass   

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTOFI EUGENIA SIMONA 

Locul de muncă actual de muncă  Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Facultatea de Litere, Departamentul de literatură, 
lingvistică și jurnalism 

Adresă loc de muncă Strada Domnească, Nr. 47, 800008, Galaţi, România  

E-mail simona.antofi@ugal.ro 

Telefoane +40740056325 

Fax - 

Naționalitate  

 
Română 

Experienţa profesională  

 
Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Comisiei organizatorice și a Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare a documentelor specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare-Diseminare / Universitate 

 
Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Comisiei organizatorice și a Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare a documentelor specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare-Diseminare / Universitate 

 
Perioada 

Președinte al Comisiei organizatorice și a Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

Funcţia sau postul ocupat Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare   documentelor specifice 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Învăţământ, Cercetare-Diseminare / Universitate 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

                                                   Perioada 
Funcția sau postul ocupat   

 Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

2017 – iunie 2020 
 
Membru în Comisia de Filologie a CNATDCU,  
http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinte-
umaniste-si-arte/comisia-de-filologie/ 
 
Evaluare teze de doctorat, dosare și teze de abilitare în domeniul Filologie 
Ministerul Educației Naționale 
Învățământ, Cercetare 
 
2010 – în prezent 
Expert evaluator ARACIS în domeniul Limbă și literatură 
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/327/ 
 
Evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații 
furnizoare  de programe de studii specifice învățământului superior din România 
Ministerul Educației Naționale 
Învățământ, Cercetare 
 
Mai 2019 – în prezent 
Expert monitorizare / realizare indicatori specifici – proiect POCU Excelența academică și valori 
antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a 
competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC, 
POCU/380/6/13 
Monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor și rezultatelor proiectului, activități de consiliere și 
orientare în carieră doctoranzi și cercetători postdoctorat, mentor 1 cercetător postdoctorat                                                                                                                        
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi  
Învățământ, Cercetare  
 
                                                                                                                                        
2019 – prezent 
Colaborator extern - https://www.inst-calinescu.ro/membrii-institutului/, responsabil de colectiv de 
cercetare din partea UDJG 
Elaborare materiale Cronologia vieții literare românești și Enciclopedia literaturii române vechi 
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia română 
Cercetare 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinte-umaniste-si-arte/comisia-de-filologie/
http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinte-umaniste-si-arte/comisia-de-filologie/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/327/
https://www.inst-calinescu.ro/membrii-institutului/
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Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Comisiei organizatorice și a Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare a documentelor specifice 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de  activitate Învăţământ, Cercetare-Diseminare / Universitate 

 

Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Comisiei organizatorice și a Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare a documentelor specifice 

Numele şi adresa  angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. D mnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Diseminare / Universitate 
 

 

2012 – 6 luni 

Expert pe termen scurt în cadrul proiectului TOPACADEMIC, POSDRU/107/1.5/S/76822 – 
Calitatea și continuitatea formării în cadrul ciclului de studii doctorale  
Monitorizare activitate de pregătire specifică și de cercetare doctoranzi, formare competențe 
profesionale și transversale prin cursuri interdisciplinare, evaluare și diseminare rezultate cercetare, 
organizare seminarii și workshop-uri pe teme specifice 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi  
Învăţământ, Cercetare 
 
 
2013 
Formator în cadrul proiectului POSDRU – „PEER - Profesionişti în Educaţie Europeană şi 
Reformă, POSDRU /87/1.3/S/54379 
Desfășurare activități Curriculum centrat pe competențe – susținerea activităților de formare face to 
face, on line și evaluarea cursanților din 3 grupe 
Inspectoratul Școlar Județean Galați 
Învățământ 

Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

Martie 2020 – prezent 
Decan al Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Management administrativ, în educație și cercetare, coordonare relații cu studenții și colaborare cu 
Centrul de Consiliere și Orientare în carieră al UDJG 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 
Învăţământ, Cercetare Universitate 
 
 
Septembrie 2012 – martie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Director Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism, Facultatea de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management administrativ, în educație și cercetare, coordonare relații cu studenții, coordonare 
activități de diseminare a rezultatelor cercetării membrilor departamentului și a doctoranzilor încadrați 
ca asistenți de cercetare, întocmire planuri de învățământ și alocare competențe profesionale și 
transversale, coordonarea practicii de specialitate/profesionale a studenților în parteneriat cu 
potențiali angajatori 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 

  

Perioada 2015 – martie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Comisiei organizatorice și al Cancelariei Senatului Universității „Dunărea de Jos” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activități administrativ-organizatorice și validare a documentelor specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 

Perioada 2015 – martie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Departamentul de calitate al UDJG 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfășurare activități de evaluare a ofertei de programe de studii a UDJG  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare-Diseminare / Universitate 
 
 

Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului Şcolii doctorale de Științe Socio-Umane din cadrul Instituţiei 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management în cercetare și educație, coordonare activități de diseminare a rezultatelor cercetării 
doctorale în domeniul Științelor Socio-Umane 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 
 

 
Perioada 

 
2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Comisiei mixte de verificare a standardelor de abilitare – IOSUD, a Universității 
Dunărea de Jos din Galați 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare activități de cercetare și de diseminare a rezultatelor obținute în domeniul Științelor Socio-
Umane, în raport cu standardele specifice de abilitare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 
 

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Centrului de Excelență - Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est 
Europene (CISCLE), sub egida Academiei Române -  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

      https://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-ciscle 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul științific și organizatoric al centrului, coordonare activități de cercetare cadre didactice, 
doctoranzi și postdoctoranzi implicați în proiectele Centrului și diseminare a rezultatelor cercetării 
Centrului în domeniile Studii literare și Studii culturale; organizare de Conferințe tematice sub egida 
Centrului de Excelență; elaborare și implementare proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare cu 
beneficiari diverși sau din fonduri proprii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 

  

Perioada 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului Științific al Centrului instituționalizat de Cercetare Comunicare 
Interculturală și Literatură (de tip B în cotația CNCSIS) -  Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, Facultatea de Litere, Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare și evaluare activități de cercetare a Centrului în Domeniul fundamental Științe socio-umane 
- domeniile Filologie, Studii culturale, Științele comunicării; monitorizare stagii de cercetare, în cadrul 
Centrului de cercetare și al partenerilor de cercetare/instituționali; elaborare și implementare proiecte 
de cercetare – dezvoltare – inovare cu beneficiari diverși sau din fonduri proprii; diseminarea 
rezultatelor cercetărilor prin organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale, prin coordonarea 
publicarea rezultatelor cercetărilor în revistele Centrului, în volume colective şi în Actele manifestărilor 
ştiinţifice indexate în diverse baze de date internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos„ din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare Universitate 

 

Perioada 
 

2012 – martie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia organizatorică și de buget a Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare și evaluare activități organizatorice și utilizare resurse bugetare 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Evaluare-Monitorizare / Universitate 
 

 

Perioada 
 

2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia de etică a Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare și evaluare activități didactice și de cercetare în raport cu Codul de etică universitară 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Evaluare-Monitorizare / Universitate 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-ciscle
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Perioada 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conducător de doctorat, Domeniul Științelor Socio-Umane – Filologie  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activități de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării pentru doctoranzi. 
Peste 20 de doctoranzi în stagiu (din 2010 în prezent) - coordonarea activității acestora de cercetare 
doctorală și  monitorizare diseminare /publicare a rezultatelor cercetării lor în volume tematice ale 
conferințelor internaționale și în reviste specializate indexate în baze de date internaționale de 
prestigiu.  
Elaborare și predare cursuri specializate de pregătire a doctoranzilor în stagiu -  Surse primare și surse 
secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic; Teorii și practici literare în 
literatura română actuală. 
Membru în peste 20 comisii de îndrumare a doctoranzilor în stagiu (IOSUD Galați - Școala Doctorală 
de Științe Socio-Umane) 
Membru în 28 comisii de susținere publică a tezei de doctorat (în intervalul 2009 – 2020, la Academia 
Română – Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, Universitatea 
din Craiova, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia) 
Membru în trei comisii de susținere a tezei de abilitare în domeniul Filologie: Institutul de Istorie și 
Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română – 2016; Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 
2017, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 
Mureș. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domneasca, Nr. 111, 800008 Galaţi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare / Universitate 

 

 
Perioada 

 
 
2009 - prezent 

Funcția sau postul ocupat  Profesor universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare, îndrumare studenți masteranzi şi studenți licenţă în domeniul 
Filologie, Literatură română, Teoria literaturii, Didactica specialității, Teorii și strategii de comunicare. 
Cursuri predate pe tematica literaturii române și europene: Literatură română veche, premodernă şi 
modernă– specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / franceză; Literatură 
română. Marii Clasici - specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / franceză; 
Comunicare interculturală – specializarea Jurnalism; Comunicare interculturală și mass-media – 
specializarea Jurnalism; Comunicare în administrația publică – specializarea Administrație publică; 
Comunicare internă în administrația publică – specializarea Administrație publică; Construcția modelului 
european în discursul cultural românesc - Masterat, specializarea IIMLR (Identitate, Interculturalitate și 
multiculturalism în literatura română și europeană); Literatura română actuală. Direcții și perspective de 
sincronizare europeană - Masterat (specializarea IIMLR- Identitate, Interculturalitate și multiculturalism 
în literatura română și europeană); Literatura română. Direcții și curente literare, Dinamica genurilor în 
literatura română actuală – Masterat (specializarea Literatură română și dialog pluri-identitar - 
paradigme culturale și didactice contemporane - cu predare în limba română la Chișinău) Didactica 
specialității  – specializare Pedagogia învățământului primar și preșcolar; Comunicare și relații publice – 
Master specializarea Management educațional. 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domneasca, Nr. 47, 800008 Galaţi, România, 
Facultatea Litere, Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare / Universitate 

  

Perioada 1996-2009  

Funcţia sau postul ocupat Preparator, Asistent, Lector, Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare şi îndrumare studenți masteranzi şi studenți licenţă în domeniul 
Filologie, Literatură română, Teoria literaturii, Teorii si strategii de comunicare, coordonare diseminare 
rezultate științifice ale studenților (participări la conferințe naționale/internaționale în domeniu și 
publicare articole și studii tematice în reviste de specialitate recunoscute la nivel național și 
internațional) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, Facultatea Litere, 
Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, Cercetare / Universitate 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Educaţie şi formare  
 

 

Perioada              
                 Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
            Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândite 
 
 

Perioada              
                 Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
            Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândite 

 
2019 
Certificat de atestare a competențelor profesionale – program postuniversitar de formare profesională 
continuă -  Managementul proiectelor – Seria CA, nr. 0035547 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 
Controlul calității implementării proiectelor, analiza competențelor instituționale a resurselor, 
diseminare, comunicare, grupuri - țintă, scrierea și editarea cererii de finanțare. 
 
 
2019 
Certificat de atestare a competențelor profesionale – program postuniversitar de formare profesională 
continuă -  Etică și deontologie academică – Seria CA, nr. 0040820 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi 
Principii și norme de etică academică, instrument software pentru prevenirea și combaterea plagiatului 
în mediul academic. 
 

Perioada 1998 –  2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor, Domeniul Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Litere, coordonator – Prof.univ.dr.Dan Mănucă, Director 
al Institutului de Filologie Română „Al. Philippide”, Academia Română (Diploma Seria C, nr.0009746 
din 17.01.2005). 

Titlul tezei:  Perspective pluritextuale în poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii privind interpretarea operei eminesciene din perspectiva specificității comunicării 
literare/estetice și a receptării speciaizate, activități de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale 
(participări cu studii tematice la conferințe recunoscute la nivel național/internațional; publicare articole 
de specialitate în reviste naționale și internaționale recunoscute). 

  

                                                  Perioada 
 
1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Masterat / Studii aprofundate – Teoria literaturii și literatură comparată (domeniu-Filologie) 
(Diplomă Seria A, nr. 001628 din 28/29.05.1996), media 10. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea București, Facultatea de Litere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii literare aplicate spațiului cultural românesc și european; Studii culturale; Imagologie; Interferențe 
culturale în spațiul românesc și european. 

  

                                                  Perioada 
 
1989-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză (Diplomă Seria M, nr. 
009484 din 18.01.1995), media 9,95. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea București, Facultatea de Litere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii filologice aplicate spațiului cultural românesc și european; Interferențe culturale în spațiul 
românesc și european. 

 
 

                                                  Perioada 

 
 
1986-1989 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale, specializarea: Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Colegiul Național  „Nicolae Bălcescu”, Brăila 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii liceale, profil real 

 
Limba maternă 

 
Română 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  
 
 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare 
 

Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
  C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză 
e
l
e
m
e
n
t
a
r 

B2 
Utilizator 

independent 
 B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice/ 
de management 

 
 
Competențe organizatorice și manageriale dovedite prin activitatea de Management în 
educație/academic/cercetare, rezultate în urma calității de Decan al Facultății de Litere și de Director 
al Departamentului de literatură, lingvistică și jurnalism, de director al Centrului de excelență 
CISCLE, de coordonator al relației cu studenții, de director/responsabil de colectiv de 
cercetare/membru/expert în echipa unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate în cadrul 
UDJG. 
Competențe organizatorice dovedite prin coordonarea programului de consultații și a activității 
tutoriale cu studenții de la toate nivelurile/programele de studii, desfășurate de cadrele didactice 
ale Facultății de Litere/Departamentului de literatură, lingvistică și jurnalism, în scopul prevenirii 
și reducerii abandonului studiilor. 
Competențe organizatorice/de consiliere și orientare în carieră dovedite prin coordonarea 
echipei de cadre didactice responsabile cu relația cu studenții și prin colaborarea cu Centrul de 
Consiliere și Orientare în Carieră al UDJG. 
Competențe organizatorice dovedite prin coordonarea activității de practică de 
specialitate/profesionale și a altor activități extracurriculare pentru integrarea studenților în 
toate compartimentele vieții academice. 
Competențe și aptitudini organizatorice, de management dovedite în calitate de responsabil pe 
domeniul de doctorat Filologie, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane. 
Competențe și aptitudini organizatorice și manageriale dovedite în calitate de Președinte al Comisiei 
organizatorice și Cancelariei Senatului. 
 

  

Competenţe şi aptitudini științifice și 
tehnice 

Competențe științifice inter- și transdisciplinare, dovedite prin calitatea de membru în Comisia de 
contestații - evaluare proiecte pe domeniile de specializare inteligentă finanțate din fondurile 
UDJG (competiția de granturi interne 2017), de expert în cadrul proiectelor POSDU, POCU etc. 
Competențe științifice în domeniul Studiilor literare dobândite/dovedite prin participarea în proiecte 
de cercetare – dezvoltare - inovare, coordonare teze de doctorat, membru în comitetele științifice/de 
recenzie ale unor reviste indexate în baze de date recunoscute internațional. 
Competențe de diseminare a rezultatelor cercetării dobândite prin participare individuală la proiecte 
cu finanțare națională și internațională, ca director de proiect sau ca membru în echipa de 
implementare, prin coordonarea activității de diseminare a rezultatelor cercetării ale studenților/ 
masteranzilor/doctoranzilor îndrumați, prin organizarea, începând cu anul 2006, a numeroase 
Conferințe Internaționale de prestigiu în domeniile Studiilor literare, Studiilor filologice, Științelor 
comunicării. 
Competențe academice – didactice în domeniul Studiilor literare dobândite prin formarea 
profesională – licență, master, doctorat, formare continuă. 
Recunoaștere științifică, începând cu anul 2006, în domeniul Studiilor filologice/literare, în 
subdomeniul de specializare inteligentă Studii culturale și în domeniul Științe ale Comunicării, 
dovedită prin calitatea de membru în Comitete de organizare și în Comitetele științifice  ale 
Conferințelor Internaționale Cultura și presa în spațiul european - 
https://asociatiaromanadeistoriapresei.ro/3910-2/, https://ziarulrealitatea.ro/conferinta-internationala-
cultura-si-presa-in-spatiul-european-2/, Lexic comun/Lexic specializat - 
https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/manifestari-stiintifice/, Colocviile Internaționale pe 
problematici de literatură română și europeană 
https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.wordpress.com/manifestari-stiintifice/ – organizate 
în cadrul Facultății de Litere, Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism, Conferința anuală a 

http://europass.cedefop.europa.eu/
https://asociatiaromanadeistoriapresei.ro/3910-2/
https://ziarulrealitatea.ro/conferinta-internationala-cultura-si-presa-in-spatiul-european-2/
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Școlilor doctorale din cadrul UDJG - http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/2019/committees-2019, a 
universităților „Ștefan cel Mare” din Suceava (DCVL) - http://www.usv.ro/dcvl/comitet_s.html, a 
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Propunere acordare titlu Doctor Honoris Causa și elaborare documentație specifică poetei Ana 
Blandiana și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Prorector, Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
Suceava. 
Competenţe foarte bune de utilizare Microsoft Office tools (Word, Excel and PowerPoint). 

 

 Alte competențe și aptitudini Capacitate deosebită de comunicare, capacitate de analiză și de sinteză, experiență în lucrul în 
echipă la nivel administrativ, didactic și de cercetare, creativitate și deschidere inter și 
transdisciplinară în abordarea problematicii specifice domeniului Studiilor literare și al unor 
domenii/subdomenii de interferență, materializată prin dinamica publicaţiilor din ultimii ani în reviste cu 
recunoaștere internațională, și coordonarea de teze de doctorat cu teme de impact la nivel național și 
internațional. 

 
 

Informații suplimentare  
Membru echipă de cercetare în proiecte naționale (responsabilități în activitatea de cercetare specifică și în cea de diseminare a 
rezultatelor cercetării)  
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect, sursă de finanţare, valoare finanţare 

1. Proiect Cronologia vieții literare românești. Perioada postbelică (1965-1989), Academia Română, Institutul de Istorie şi 
Teorie literară “G. Călinescu”, coordonatori Academician Eugen Simion, cercetător științific gradul I Lucian Chișu; membru în 
echipă. 

2.  Proiect Enciclopedia literaturii române vechi – ediția întâi publicată în 2018, ediția a doua în elaborare, Academia Română, 
Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu”, coordonatori Academician Eugen Simion, cercetător științific gradul I Laura 
Eveline Bădescu; membru în echipă. 

2. Grant nr. 98/2007 - tema Discursul critic românesc actual între tradiţia criticii literare şi vârstele postmodernismului, 
finanţat de Academia Română, derulat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Departamentul de 
Literatură, lingvistică şi jurnalism. Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract nr. 4 din 16.05.2008, valoare totală: 266.000 RON – 
responsabil de proiect. 

3. Proiect IDEI PN II, Impactul factorului politic şi ideologic asupra reflectării literaturii în sistemul de învăţământ. Perioada 
1948-1989, validat în competiţia CNCSIS 2008, cod 949, contract nr. 868/19.01.2009, valoare totală: 906.618 RON. 

4. Proiect IDEI PN II, Impactul tipologiei personajului feminin din proza literară postbelică asupra modelelor 
comportamentale reflectate în plan social, contract no. 767/19.01.2009 - responsabil de proiect 

5. Project  FP7 – Gender, Migration and Intercultural Relations in the Mediterranean and South/East Europe – an 
Interdisciplinary Perspective (GEMIC – SSH – 2007 – 3.3.01), Pantheon University, Athens, Greece 
http://www.gemic.eu/?page_id=112, UDJG – partener, valoare: 1.019.280€ of EU support. 

6. Proiect Promovarea valorilor cultural-identitare românești în Republica Moldova și Serbia prin cursuri de 
formare/perfecționare și schimburi de experiență, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru 
Relaţia cu Românii de Pretutindeni, perioada de implementare - 01/05/2016 - 30/11/2016 (contract nr. 1/1222/19.05.2016, valoare 
contract-50.000 RON) – responsabil de proiect. 

 
Proiecte câștigate - Granturi ANCSI/ANCS acordate pentru Finanțarea Manifestărilor Științifice organizate (ca etape de diseminare a 
rezultatelor cercetării în proiectele derulate mai sus) 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect, sursă de finanţare, valoare finanţare 

1. 1. Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi 
Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru organizarea Conferinței Internaționale Colocviile 
Internaționale Andrei Grigor, 2-3 iunie 2018 (contract nr.15M/16.05.20918, valoare 5000 RON) 

2. 2. Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi 
Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru organizarea Conferinței Internaționale Bătălii canonice și 
schimbarea paradigmelor culturale, 28-29 octombrie 2016 (contract nr.43M/29.08.2016, valoare 6000 RON) 

3. Grant ANCS - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi 
Expoziţionale/finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru organizarea Colocviului Internaţional Discursul intelectual la 
răspântiile istoriei, mai 2007. Valoarea contractului: 1500 RON. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Linkuri profesionale  

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/A-9641-2018 
SCOPUS ID: 55632816200 
Google Academic: https://scholar.google.ro/citations?user=5ZuNqpkAAAAJ&hl=ro 
ARACIS - http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/327/ 
CNATDCU - http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/incepand-cu-data-de-7-septembrie-2012/stiinte-umaniste-si-arte/comisia-de-filologie/ 
Brain map:  
https://www.brainmap.ro/index.php?&ddpN=2549715829&we=abc1414a0ee575295da67ed3993607da&wf=dGFCall&wtok=1dd18d6427b66e161
0a8790ab8c631dcd2779048&wtkps=FYxRDoMgEAXvsv8SXGuE5TRYja4VbFyspk3vLvxN8uaNp4Z+Qi3BmV6rgGNCxE6jdZInEB6gkCVgfRmZx
Pq3NenZchP3xZ7dp6qFTXxcVdCL+caiY86NBer8C9twrKPa9kn1AZU/0gzufwM=&wchk=a492036aa3172144c35aeb690d519fd2e305a5df 

 
   
 

Coordonare activitate de cercetare doctoranzi 
Teze de doctorat finalizate și în curs de finalizare (selectiv) 

1. Petrica Pațilea Crângan, „Scriitorul jurnalist in Prime Time – Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu”, Decizia Rectorului UDJG nr. 
2607/6.12.2013, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2013. 

2. Oana Contoman, „Opera lui I. L. Caragiale – de la gazetărie la literatură”, Decizia Rectorului nr. 2606/6.12.2013, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, 2013. 

3. Iorga Lungeanu Violeta, „Metamorfozele autoficțiunii feminine în literatura română actuală”, Decizia Rectorului UDJG nr. 
2821/12.10.2015, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2015. 

4. Lucia Ciucă, „Jurnalul de călătorie – reprezentări ale identității și ale alterității” – finalizată. 
5. Anicuța Novac, „Multiculturalism și identități plurale – scrierile din exil ale lui Norman Manea„ – în curs de finalizare. 
6. Selena Costea, „Literatură, gastronomie și oenologie în opera lui Al. O. (Păstorel) Teodoreanu” – în curs de finalizare. 
7. Ana Maria Vlad, „Reprezentări ale imaginarului biblic în scrierile lui Ion Heliade Rădulescu” – în cus de finalizare. 
8. Maria Dobrinoiu, „Proza Gabrielei Melinescu – literatură și exil” – în curs de finalizare. 
9. Raluca Andonie Ardean, „Publicistica lui Marin Sorescu” – în curs de finalizare. 
10. Chiric Lupu Luciana, „Memorialistica pașoptistă și postpașoptistă” – în curs de finalizare. 

 
 

Referent oficial în comisii pentru susținerea tezelor de doctorat (selectiv) 
 
1. Bănică Ana Maria, „ M o d e l e  e p i c e  î n  p r o z a  r o m â n e a s c ă  i n t e r b e l i c ă ” ,  Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. 

Călinescu”, SCOSAAR, Academia Română, 2018       -        http://www.acad.ro/scosaar/doc2018/doctorate/a1029-
AnuntSustinerePublica-BanicaAna- Maria.pdf 

2. Violeta Monica Marinescu, „Fănuș Neagu. Studiu monografic”, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, 
SCOSAAR, Academia Română, 2019, https://acad.ro/scosaar/teze-dr-MarinescuVioleta.html,  

3. Melinda Samson, „Lirica românească în liedul transilvănean”, Ordin al Rectorului Universității din Sibiu nr. 1214.08.2016. 
4. Crina Demian Poenariu, „Profetismul poetic în romantismul românesc”, Ordin al Rectorului Universității din Sibiu nr. 1/8.01.2018. 
5. Maria Lucia Rusu, „Complinirea optzecismului poetic românesc. O perspectivă asupra poeziei anilor 80 din Basarabia”, Ordin al 

Rectorului Universității din Sibiu nr. 17 din 7.08.2017. 
6. Doina Marcu Matei, „Scriitorii și textele lor în presa comunistă din perioada 1949 – 1965”, Decizia Rectorului UDJG nr. 

2181/24.10.2014), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2014. 
7. Florin Toma, „Două paradigme teatrale: Comunism şi Postdecembrism. Tendinţe în evoluţia fenomenului teatral actual”, Decizia 

Rectorului UDJG nr. 1879/7.09.2012. 
8. Băiceanu Pîrlog Elena, „George Bălăiță – recursul la mit”, Decizie a rectorului Universității din Suceava nr. 185/17.11.2015. 

 
*Notă: La acestea se adaugă peste 60 de lucrări de licenţă şi disertații îndrumate în perioada 2008-2020. 

 Alte activități 
 
Realizarea de parteneriate/contracte de colaborare în scopul dezvoltării de programe de studii/educaționale care să asigure competențe 
interdisciplinare, profesionale și transversale, ca și în scopul desfășurării activităților de practică de specialitate/profesională, cu: 
 Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica Moldova – 01 – 47/15.04.2016, Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați – nr. 
399/28.01.2019, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”  Galați– nr. 327/28.01.2019, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați – nr. 132/28.01.2019,  
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați – 4331/1.10.2018, Colegiul Național „Al. I Cuza” – în cadrul proiectului regional nr.856 CAERI 
2016, ”Paradigmele postmodernității” - , Primăria municipiului Galați, Instituția Prefectului Galați, cotidianul „Viața liberă”, Galați, Liceul 
Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila – în cadrul Festivalului Național „Ana Blandiana” – nr. 1025/30.10.2017. 
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Inițierea/realizarea unor parteneriate științifice și de colaborare cu universități de prestigiu și institute/centre de cercetare naționale, în 
vederea diseminării rezultatelor cercetării și a implicării studenților de la toate nivelurile de studii în programe și proiecte de cercetare – 
dezvoltare – inovare, manifestării științifice de profil: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română  - director Acad. 
Eugen Simion; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; 
Universitatea București, Universitatea „Petru Maior”, Tărgu Mureș. 
 
Redactor-șef al revistei Communication interculturelle et Littérature, revista recunoscuta CNCSIS tip C / B+ până în 2011, cod  489, ISSN 
1844-6965, Ed.Casa Cartii de Stiintă, Cluj, revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale MLA (Modern Language Association, New York, 
www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org), Index 
Copernicus, MIAR, EBSCO https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.pdf , ImpactFactor.pl., ERIH PLUS - 
https://revistacil.wordpress.com/2016/02/21/colectivul-de-redactie/ 
 
Membru în colectivul de redacție al revistei Lexic comun, lexic specializat, ISSN 1844-9476,, revistă indexată EBSCO - 
https://www.ebscohost.com/titleLists/cms-coverage.pdf,  MLA, Fabula, https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/redactia 
 
Referent științific pentru articolele propuse spre publicare în revistele Communication Interculturelle et Littérature, ISSN 1844-6965, indexată 
ERIH+, EBSCO, DOAJ, MIAR etc. - https://revistacil.wordpress.com/category/indexari/; Lexic   comun/Lexic specializat, ISSN 1844-9476, indexată 
EBSCO, MLA, Fabula - https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/vizibilitate/; Limbaj şi context/Speech and Context, International Journal 
of Linguistics, Semiotics and Literary Science, ISSN 1857-4149, Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi, Republica Moldova - 
http://www.usarb.md/limbaj_context/ro.html; DIALOGO-CONF, Romania, Virtual International Conference on the Dialogue between Science and 
Theology. 

 
Președinte/membru al comitetelor de organizare a peste 25 de conferințe internaționale și colocvii organizate de către Departamentul de 
literatură, lingivistică și jurnalism, Facultatea de Litere, UDJG. 

 
Inițierea/realizarea de parteneriate în cercetare care vizează dezvoltarea unei rețele academice internaționale care promovează acțiuni de 
cercetare multi- și inter-disciplinare și acțiuni de diseminare a cercetării (cu Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena - acad. Michael 
Metzeltin, dr. hab. Petrea Lindenbauer; Institutul de studii lingvistice, literare şi traductologie, Universitatea din Tampere, Finlanda - prof. univ. dr. 
Jukka Havu;  Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica Moldova; Universitatea din Novi Sad, Serbia, Faculty of Philosophy  -  Decan 
Prof. univ.dr. Ivana Živančević-Sekeruš 

 
 21.02.2021 

Simona Antofi 
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