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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Soare, Oana 

Adresă(e) Str. Baltagului, nr. 3, bl. V77, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 5, București, cod poştal 050801 

Telefon(oane)  Mobil: +40745068479 

Fax(uri)  

E-mail(uri) soareoana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.05.1979 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
                                                  Perioada 

2014-prezent 
Cercetător științific gr. II 
Proiecte: 
E. Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, ediție critică (în colaborare cu Nicolae Mecu) – 
stabilirea textului, note, variante, comentarii și repere critice) – în curs de apariție 
E. Lovinescu, T. Maiorescu, ediție critică – stabilirea textului, note, variante, comentarii și repere 
critice – în curs de apariție 
 
2008- 2014 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. III 
Proiecte: 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Cronologia vieţii literare româneşti 1990-2000 (documentare şi redactare pentru anii 1995 şi 1996 
– 50 de reviste/an) 

2. Cronologia vieţii literare româneşti 1944-1964 (documentare şi redactare pentru anii 1946 –
integral; 1952-1954 – revistele România Liberă, Almanah Literar, Viaţa Românească, Steaua;); 
1961-1962 - integral  

3. Dicţionarul general al literaturii române, redactarea a peste 40 de articole 
4.  Ediţie Stephane Lupasco, „Corespondenţă” (proiect finanţat prin GRANT Academia Română, 

2007-2008) ;  
 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu” 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
                                                 Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
 
 
                                                  Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
               
               Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare  
2006-2008 
Cercetător 

1. Ediţia critică Ştefan Bănulescu, „Opere”, vol.I-II;  
2. Colaborator G. Călinescu, „Publicistică”, vol. I-VI, îngrijire de text, note şi comentarii pentru 

anii 1930-1932, 1935-1937, 1946 
3.  Colaborator Dicţionarul general al literaturii române 

 
2001-2006 
Asistent cercetare 
1. Colaborator Dicţionarul general al literaturii române 

 
Institutul de Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu”, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Bucureşti 
 
 
 2001-prezent 
Asistent si, respectiv, lector asociat 
Seminarii în cadrul departamentului de Studii literare (perioada 2001-2008 – literatura pașoptista, 
literatura interbelica, literatura contemporana) si Studii Culturale Europene (perioada 2005-prezent – 
seminar Introducere in studiile culturale și Forme culturale contemporane); cursuri în cadrul 
masteratului de Teoria și practica editarii și a masteratului de Studii Europene (perioada 2008-prezent)  
 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere (str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti) 

P   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Calificativ 
Titlul tezei 

Coordonatori 
 
 

Perioada 

 2008-2013, doctorat cotutelă Universitatea Paris IV Sorbonne şi Universitatea din Bucureşti 
   Doctor 
Paris IV Sorbonne (1, rue Victor Cousin 75005, Paris), Universitatea din Bucureşti (str. Edgar Quinet, 
nr. 5-7, sector 1, Bucureşti) 
Tres honorable avec les felicitations du jury 
Les antimodernes de la litterature roumaine 
Antoine Compagnon (Paris IV Sorbonne), Eugen Simion (Universitatea din Bucureşti) 
 
 
2002-2007, doctorat literatură română contemporană 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 
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Calificativ 
Titlul tezei 

Coordonator 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Summa cum laudae 
Petru Dumitriu. Studiu monografic 
Eugen Simion 
 
 
2001-2002  studii aprofundate literatură interbelică şi contemporană 
Diplomă de master 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 
 
 
 
1999-2003 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Universitatea Bucureşti 
Diplomă de licenţă 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice 
 
 
 
1997-2001 Facultatea de Litere, secţia română-franceză, Universitatea din Bucureşti 
Diplomă de licenţă, nota 9,72 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 
 
 

 
1993-1997 Liceul teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria, Teleorman 
Diplomă de bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2 
Ultilizator 
competent 

C2 
Utilizator 

competent 
C2 

Utilizator 
competent 

C2 
Utilizator 

competent 
C2 

Utilizator 
competent 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate pentru lucrul în echipă (colaborator DGLR, colaborator ediţia G. Călinescu, 
„Publicistica”, vol. I-VI) 
Bună gestionare a proiectelor individuale (realizarea edițiilor critice individuale) 
Bună colaborare cu studenții (in calitate de asistent și lector asociat la Universitatea București, 
departamentul Studii literare și Studii Culturale Europene) 

 B 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 
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Informaţii suplimentare 
Proiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Burse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferinţe 
(selectiv) 

 
Conducator GRANT (GAR 131/2007-2008) al Academiei Romane, cu titlul « Cercetari bio-bibliografice 
privind corespondenta lui Stéphane Lupasco cu personalitati ale secolului XX » 

(septembrie 2007 şi iulie 2008 - stagii de cercetare la Paris) 
 
Membru in echipa proiectului CNCSIS cu titlul Perioada 1944-1964 in cultura romana ; capitol : 
Contestarea modernismului intre 1944 si 1964 
Ianuarie 2007- decembrie 2008 
 
 
Bursa doctorala AUF (septembrie 2009-august 2010 si septembrie 2010-august 2011), cu stagii de 
cercetare la Paris, in cadrul Scolii doctorale 3 Paris IV Sorbonne (departamentul Littérature francaise et 
comparee, XIXeme siecle, director Andre Guyaux) 
 
Bursa POSTDRU/89/1.5/S/ 59758 (prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013), cu tema „Modernitate și reacții antimoderne în cultura română” (perioada februarie 
2011-ianuarie 2013, cu 2 stagii de cercetare la Paris, în cadrul Association Saint-Exupery pour la 
jeunesse, în perioada ianuarie-februarie si septembrie 2012) 
 

Bursa de excelență post-doc a Institutului Francez din București, cu un stagiu de cercetare în 
laboratoarele RES LITERARIA (ENS/CNRS/College de France, director Antoine Compagnon) și CEJ 
(EHESS, director Sylvie-Anne Goldberg) (perioada octombrie-decembrie 2015), cu proiectul de cercetare 
„Benjamin Fondane dans la confrontation des modernes et des antimodernes français. Un judaïsme 
antimoderne face aux convulsions du XXe siècle: Benjamin Fondane entre Lev Chestov et Walter 
Benjamin”  
 

 
  - Premiul pentru ediția critică Marin Preda, Jurnal intim. Carnete de atelier, decernat de Fundația 
Națională pentru Știință și Artă a Academiei Române, 2005 

-  Premiul Titu Maiorescu al Academiei Romane pentru realizarea editiei critice Stedan Banulescu, 
Opere, vol. I si II (2005) 
- Premiul pentru debut al ASB (Asociația Scriitorilor București) pentru monografia « Petru 
Dumitriu&Petru Dumitriu » (2009) 
- Premiul pentru debut al revistei Romania Literara pentru monografia « Petru Dumitriu&Petru 
Dumitriu » (2009) 

 - Premiul pentru exegeza romanului, decernat în cadrul colocviului „Romanul românesc contemporan”, 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, 2010 

 
 

1. participare cu o comunicare intitulată „Tradiționalismul românesc – provocări, inerții, inhibiții 
doctrinare”, în cadrul Conferinței internaționale „Dicționarul general al literaturii române. Canon și 
identitate culturală”, organizat de I.I.T.L. „G. Călinescu” și Academia Română, 25 aprilie 2014 
2. participare cu o comunicare intitulată „Camil Petrescu and the «noocratic revolution». The 
ambiguity of the modern and the anti-modern”, la conferința internațională „Alternitive Modernities in 
Europe”, Faculty of Letters, Transilvania University of Brașov, Romania and the Romanian Association of 
General and Comparative Literature, 7-8 iunie 2013;  
http://www.unitbv.ro/Stiri/Conferintesisimpozioane/modernities.aspx 
3. participare cu o comunicare intitulată „Teoria despre antimodernitate și rescrierea istoriei 
literare”, în cadrul conferinței pe tema „Istoria literară în schimbare”, organizată de ALGCR (Asociația de 
Literatură Generală și Comparată din România), Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, 15-17 iulie 
2013; 
http://www.observatorcultural.ro/Istoria-literara-in-schimbare*articleID_28974-articles_details.html 
4.  participare cu o comunicare intitulată „B. Fondane, an atypical case of avangarde and exile”, în 
cadrul conferinței internaționale „Europeanization and Globalization: Romanians in their Region and the 
World”, organizate de Society for Romanian Studies, Sibiu, 2-4 iunie 2012;  
http://www.ulbsibiu.ro/ro/retea_interna/retea.php?print=true&news_id=1753 
5.  participare cu o comunicare intitulată „I. L. Caragiale – spirit antimodern”, la Conferința 
internațională a doctoranzilor în filologie, ed. I, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Facultatea 
de Științe și litere, Catedra de filologie, 14-15 aprilie 2011 
6. Participare cu o comunicare intitulată „Romanul obsedantului deceniu – privire generala”, în 
cadrul Colocviilor „Romanul românesc contemporan”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 23 
aprilie 2010 
7.  participare cu o comunicare intitulată „Penser l´Europe. La Roumanie et le modèle français”, în 
cadrul colocviului internațional „L´Europe: la construction d´un imaginaire culturel et littéraire (journée 
doctorale), Paris IV Sorbonne, 22 mai 2010; 
 
 

 
 
 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 http://www.fabula.org/actualites/l-europe-la-construction-d-un-imaginaire-culturel-et-litteraire-
journee-doctorale_37832.php 
8.  participare la masa rotundă cu tema „Literatura în epoca totalitarismului. Perioada 
1945-1965 în cultura română”, cu o intervenție despre cazurile Arghezi și Blaga după 1944, 
manifestare organizată de Catedra de Limba și literatura română a Universității „Lucian 
Blaga”, Sibiu și I.I.T.L. „G. Călinescu”, Sibiu, 11 decembrie 2008; 
http://litere.ulbsibiu.ro/cercetare/manifestari/2008.pdf 
9. participare cu o comunicare intitulată „Contestarea modernismului românesc după 
1944”, în cadrul conferinței „O istorie posibilă a vieții literare postbelice în sud-estul Europei. 
Concepte, evenimente, destine”, organizată de I.I. T. L. „G. Călinescu” sub egida Academiei 
Române, București, 5-6 martie 2008.  
10. Participare cu o comunicare intitulată „G. Călinescu și E. Lovinescu  - doi critici față în 
față”, în cadrul mesei rotunde organizate de Institutul de Istorie și Teorie literară „G. 
Călinescu”, București, 26 septembrie 2006 
11. participare cu o comunicare intitulată „Echos de l´onirisme esthétique: les romans de 
Virgil Tănase”, în cadrul CIEF, 20 Congrès Mondial, Sinaia, 25 iunie-2 iulie 2006; 
http://www.cief.org/congres/2006/programme.html 

 


