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Rodica Zafiu 

 

CURRICULUM VITAE 

• DATE PERSONALE: n. 6 mai 1958, Bucureşti  

  

 STUDII  

1977-1981 Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, secţia română-

franceză, absolvită în 1981 cu diplomă de merit; lucrarea de diplomă Principii de lectură 

(coordonator: acad. I. Coteanu). 

1998 Doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, cu teza Narativul ca mijloc de 

poetizare (conducător ştiinţific: prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan)  

 

 FUNCŢII DEŢINUTE 

1981-1985 Profesoară de limba română la Şcoala generală nr. 1, Ciorogârla, judeţul Giurgiu 

1985-1990 Filolog la Institutul de Lingvistică din Bucureşti (Sectorul de lexicologie şi lexicografie şi 

Grupul de poetică) 

1990-1993 Asistent la Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti 

1993-2002 Lector la Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti 

1996-2001 Lector de limba română la Universitatea din Pisa, Italia  

2002-2004  Profesor de limba şi literatura română (pe timp determinat) la Università della Calabria 

(Cosenza, Italia), Facultatea de Litere şi Filosofie, Departamentul de Lingvistică 

2002-2007 Conferenţiar la Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din 

Bucureşti  

2003- prezent Cercetător ştiinţific I (jumătate de normă) la Institutul de Lingvistică "I. Iordan – Al. 

Rosetti" (Bucureşti), Sectorul de gramatică 

2007- prezent Profesor la Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti  

 

 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

Activitate didactică 
Programe de licenţă (la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Facultatea de Limbi Străine, 

anii I-IV/I-III): Fonetica şi fonologia limbii române; Lexicologie; Morfologie;  Sintaxa limbii române 

contemporane; Limba română pentru străini; Curs practic de limba română contemporană; Istoria limbii 

române literare; Stilistica limbii române; Limbaje de specialitate; Stilistica textului poetic narativ; Teoria 

şi tipologia textului, analiza discursului; Poetică experimentală; Idei şi  modele culturale – imagini ale 

limbii; Limba română între limbile Europei; Limbajul agresivităţii şi al conflictului; Limbaj şi 

argumentare; Retorică şi teoria argumentării; Argourile limbii române; Limbaj şi politică; Elemente de 

stilistică. Umorul în textul literar. 

Programe de masterat (la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Facultatea de Limbi 

Străine): “Lingvistică şi comunicare”: Limbaj şi argumentare (curs); „Teoria şi practica editării”: 

Retorică şi teoria argumentării (curs); „Traductologie” („Traducerea textului literar” + „Traduceri de 

specialitate”): Formarea competenţelor stilistice şi de registru în limba română (curs); „Studii avansate în 

lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române”: Analiza discursului politic (curs); Variaţia normei 

gramaticale (curs). 

Programe doctorale (la Şcoala doctorală CESI - 2005-2011) - cursul Redactare de texte şi argumentare 

(în colaborare cu Oana Chelaru-Murăruş); la Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere – cursul Româna din 

perspectiva teoriilor recente ale achiziţiei L2  

- Membră în comisii de doctorat la Universitatea din Bucureşti, Craiova, Cluj, Iaşi şi la Université Paris 

Diderot / Paris 7 (2004-2011) 

Alte activităţi didactice: la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii din Bucureşti (1993-1996: Limba 

română actuală); la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii Independente "Titu Maiorescu" (1990-1993: 

Stilistică generală şi stilistica presei); la cursurile de vară ale Universităţii din Bucureşti (Sinaia, iulie-

august 1998; august 2004, august 2005: curs de limba română pentru avansaţi); la Universitatea din Pisa 

(1996-2001: Limba română, curs practic); la Universitatea din Calabria (2002-2004: Limba şi literatura 

română); “idoneità” pentru postul de professore associato de Limba şi literatura română (L10C) la 

concursul organizat în februarie 2002 de Università degli Studi di Udine (Decretul Rectorului nr. 125 din 

26/02/2002). Seminarii şi prelegeri la cursurile de perfecţionare post-universitare (pentru cadrele 

didactice din ciclul gimnazial şi liceal); conferinţe în cadrul activităţilor de formare cu inspectorii de 

specialitate (limba şi literatura  română) din ţară etc. 
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Activitate ştiinţifică 

Programe şi proiecte de cercetare 

1985-1990 - participare la o serie de teme de cercetare şi la lucrări colective ale Institutului de 

Lingvistică (Evoluţia figurilor în limbajul poetic românesc; Dicţionarul limbii române; 

Noul dicţionar explicativ; Supliment la Dicţionarul explicativ; Bibliografia românească 

de lingvistică).  

1993-1995  - Conducător de proiect pentru tema Hybrid Mentalities as a result of the totalitarian  

discourse, cercetare cu participare multinaţională (şase participanţi, din România, 

Bulgaria, Cehia, Germania), finanţată de Central European University, Research Support 

Scheme. 

2000 - 2001 - participare (cu tema “Oralità e scrittura”) la proiectul de cercetare “Geografia e storia 

della civiltà letteraria  romena nel contesto europeo", de tip interuniversitar (Pisa – Roma 

– Udine – Torino – Padova), susţinut prin cofinanţare naţională (COFIN) de Ministerul 

Universităţii şi al Cercetării Ştiinţifice din Italia. 
2001-2003 - participare la proiectul de cercetare Aspecte ale dinamicii limbii române actuale 

(coord.: prof. G. Pană Dindelegan), grant CNCSIS. 

2003-2005 - participare la grupul de elaborare a noii Gramatici a Academiei (Institutul de 

Lingvistică); membru în Comisia de revizie 

2003-2007  - colaborare la proiectul internaţional Romanian Grammar, coordonat de G. Pană 

Dindelegan (Universitatea din Bucureşti) şi Carmen Dobrovie Sorin (Paris VII) 

2005 - coordonare (împreună cu Marina Rădulescu Sala, Marius Sala) a proiectului 

Monitorizarea audiovizualului, la Institutul de Lingvistică 

2006-2008 - participare la proiectul de cercetare Dinamica românei actuale, coordonat de G. Pană 

Dindelegan (în cadrul Institutului de Lingvistică) 

2006- - participare la proiectul de cercetare Istoria limbii române. Secolul al XIX-lea, coordonat 

de Gh. Chivu (în cadrul Institutului de Lingvistică) 

2007-2008 - directorul proiectului Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba română veche 

(grant CNCSIS 2007-2008, cod 1629) 

2007- - coordonare (între 2007-2009 împreună cu Marina Rădulescu-Sala) a Programului de 

monitorizare a posturilor de radio şi televiziune (finanţat de CNA, în asociere cu 

Institutul de Lingvistică) 

2008- - participare la proiectul “Literatura română în cultura occidentală contemporană 
Valorile literare ca vehicul al brandului cultural”, coordonat de prof. dr. Liviu Papadima, 

proiectul nr. 2244, finanţat de CNMP în cadrul PN II-Programul 4 – Parteneriat în domenii 

prioritare 

2009- - participare la proiectul Gramatica limbii române (nouă versiune) la Institutul de 

Lingvistică « Iorgu Iordan – Al. Rosetti » 

2009- - coordonare pentru partea română în proiectul internaţional Grammaire essentielle du 

roumain. projections nominales, finanţat PICS (Projet International de Coopération 

Scientifique) între CNRS/Université de Paris 7 (Carmen Dobrovie-Sorin) şi Academia 

Română – Institutul de Lingvistică  

Burse:   1993-1995: bursă de cercetare a Central European University;  

  1995: bursă de cercetare a Universităţii din Udine (martie-iunie) 

 2007-2008: bursă NEC-Link pentru predare în colaborare : Universitatea Babeş-Bolyai – 

Cluj / Universitatea din Bucureşti (Figuri ale violenţei în discursul jurnalistic românesc 

din epoca modernă)   
Domenii de cercetare: lingvistica textului, pragmatică, stilistică şi poetică, gramatică, lexic, onomastică 

literară, retorică, argumentare, teoria lecturii. Contribuţii la cercetarea conectorilor pragmatici, a 

discursului politic şi jurnalistic, a limbii române vorbite (argou), a raportului scriere-oralitate, a 

tendinţelor limbii române actuale. 

 

Publicaţii (v. Lista de lucrări): cărţi, studii şi articole în volume colective; articole şi recenzii apărute în 

reviste de specialitate:  

a) româneşti: Analele Universităţii Bucureşti - Limba şi literatura română, Analele Universităţii 

Bucureşti - Limbi şi literaturi străine, Arta, Bulletin de la Société Roumaine de Linguistique Romane, 

Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen, Communication interculturelle et 

littérature (Galaţi), Euresis - Cahiers roumains d'études littéraires, Limba română, Limba română - 
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Revistă de ştiinţă şi cultură (Chişinău), Limba şi literatura română, Manuscriptum, Revista de istorie şi 

teorie literară, Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, Revue roumaine de linguistique, 

Semiotică şi poetică (Cluj), Studii şi cercetări lingvistice, Viaţa românească – Caiete critice; 

b) străine: Degrés (Bruxelles, Belgia), Revue de linguistique romane (Strasbourg, Franţa), L’information 

grammaticale (Paris, Franţa), Rivista Italiana di Onomastica (RIOn) (Italia, Roma), Il Nome nel testo 

(Italia, Pisa), Romània Orientale (Italia, Roma), Poesia '98. Annuario (Italia, Roma), Journal of the 

American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA - Journal) (Davis, California). 

 

Conferinţe şi participări la seminarii, colocvii şi congrese de lingvistică, stilistică şi semiotică, studii 

româneşti, balcanistică: naţionale (Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Arad, Galaţi etc.) şi internaţionale 

(München, Berlin, Regensburg, Viena, Innsbruck, Fribourg, Bruxelles, Lisabona, Barcelona, Valencia, 

Madrid, Pisa, Roma, Udine, Cosenza, Santiago de Compostela, Poznan, Chişinău) 

- co-vicepreşedinte al Secţiunii 14 la al XXV-lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie 

Romanică,  Innsbruck, 3-8 sept. 2007. 

- organizator al colocviului internaţional „Gramaticalizare şi pragmaticalizare în limba română”, 

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2-4 octombrie 2008 

- organizator al Celui de-al 8-lea colocviu al catedrei de limba română - „Limba română: teme 

actuale”, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 5-6 decembrie 2008, al Celui de-al 9-lea 

Colocviu al Catedrei de limba română: Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze 

(Universitatea din Bucureşti, 4–5 decembrie 2009) şi al Celui de-al 10-lea Colocviu: Limba 

română: ipostaze ale variaţiei lingvistice (3-4 decembrie 2010).  
 

Asociaţii profesionale 

1994- :  Membră a comitetului de redacţie al revistei Limba română 

1997- :  Membră a AIR (Associazione Italiana di Romenistica) 

1999-2001: Membră a asociaţiei "Onomastica & Letteratura", Università di Pisa 

2001- :  Membră a Comisiei limbii române, constituite sub egida Academiei Române 

2005- : Secretar de redacţie al revistei Revue Roumaine de Linguistique (revistă cotată ISI) 

2007- : membră a SLR – Société de Linguistique Romane; din septembrie 2010, consilier-delegat pe 

lângă Biroul SLR  

2007-: Membră a comitetului de redacţie al revistei Analele Universităţii Bucureşti – Limba şi literatura 

română 

2009-: Membră a colegiului de redacţie a revistei Limba şi literatura română 

2010- : membru în Comitetul ştiinţific al Revue de Linguistique Romane 

 

Atribuţii universitare  

1992-1996; 2006- membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti) 

- 2006-2007: prodecan al Facultăţii de Litere 

- 2007- : secretar ştiinţific al Centrului de lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) al Facultăţii de Litere 

- 2007-: şef de catedră – Catedra de Limba română 

- 2008-: membru al Senatului Universităţii din Bucureşti 

- 2008-2010: membru al Comisiei de experţi permanenţi ARACIS (Ştiinţe umane şi teologie) 

- 2010-: responsabil ştiinţific al programului de burse postdoctorale la Facultatea de Litere (în cadrul 

programului Ştiinţe socio-umane şi politice – POSDRU/89/1.5/S/62259, director prof. dr. Mircea 

Dumitru) 

- febr. 2011-: membru al Consiliului general al CNATDCU   

 

Alte activităţi 

- Colaborări la reviste de cultură: Dilema, Dilemateca, Cuvântul, Luceafărul, Observator cultural, 

Orizont, România literară, Vineri, Cultura. Rubrică săptămânală de lingvistică, în Luceafărul între 1990 

şi 1993, apoi în România literară din 1993 până în prezent; între 1997 şi 2000, rubrică lunară în 

suplimentul cultural al revistei Dilema (Vineri). (Total: circa 950 articole) 

- Colaborări la emisiuni de specialitate (limba română actuală, cultivarea limbii) la radio şi la televiziune: 

în 1994, rubrică lunară în emisiunea Povestea vorbei, la TVR1: "Cuvinte la modă";  între 2001 şi 2009, 

invitaţii la Radio România Cultural, (la rubricile O samă de cuvinte; Arheologia cuvintelor; Vorba de 

cultură); 2005-2007 invitaţii la BBC; în 2006, participări la emisiunea „Greşelile noastre”, la Realitatea 

TV; în 2007, participări la emisiunea „Numele meu”, TVR2; în 2010, la emisiunea „Parol”, TVR 

Cultural;  



 4 

- Conferinţe la Academia Română (1996, 2001, 2008), la Teatrul Naţional Bucureşti (2009) etc.  

 

Premii, distincţii 

- Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române, pe anul 2000, pentru volumul Naraţiune şi poezie 

- Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române, pe anul 2001, pentru volumul colectiv 

Enciclopedia limbii române, coord. Marius Sala 

- Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române, pe anul 2005, pentru volumul colectiv Gramatica 

limbii române, I-II 

 

 Limbi străine cunoscute 

- franceza, italiana, engleza 


