
   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRĂGULĂNESCU, Sebastian 

Adresa Iaşi, Aroneanu 17 

Telefon 0748136479    

E-mail  

Cetăţenia Română 

Data naşterii 6 octombrie 1967 

Sex bărbătesc 

 

Locul de muncă vizat /  
Poziţia în cadrul proiectului 

 

Atribuţii/responsabilităţi  

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 2003, până în prezent 

 Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific doctor, membru în Departamentul de istorie literară 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul istoriei  literare, potrivit standardelor cerute.  
Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR). 

   Colaborare la alcătuirea bazei de date a DGLR. 
Cercetare literară 

 Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505., 
www.academiaromana-is.ro 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

Perioada 2002 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare în domeniul istoriei  literare, potrivit standardelor cerute. 
  Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR). 

Colaborare la alcătuirea bazei de date a DGLR. 
Cercetare literară 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505., 
www.academiaromana-is.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

 

 

 



Perioada 2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice. Liimba şi  literatura română (gimnaziu) 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala ,,Aron Vodă” Aroneanu Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ  preuniversitar 

 

Perioada 1998 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Activităţi didactice. Limba şi literatura română (gimnaziu) 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 3 Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ preuniversitar 

 

Perioada 1996 – 1997  

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Activităţi didactice. Literatura română (liceu) 

Numele şi adresa angajatorului Liceul ,,Ion Creangă” Târgu Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ preuniversitar 

 

Perioada 1995 -1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice. Literatura română 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de Chimie ,,Radu Cernătescu” Iaşi, Strada Socola 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ preuniversitar 

 

Perioada 1994 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Titularul rubricii de cronică literară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Redactarea cronicilor de poezie 

Numele şi adresa angajatorului Revista ,,Neamul românesc” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Presă culturală 

 

 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  2002 – 2009 
 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Doctor în filologie  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Domeniul: literatura română 

Titlul tezei: Strategii ale comicului în creaţia lui Mihai Eminescu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi   Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

 Studii postuniversitare (doctorat) 

 

 



Perioada  1987 – 1993 
 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Profilul: filologie 

Specializarea: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi   Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii universitare  

 

 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi articole în domeniile: critică şi istorie literară, 
 eminescologie, poetică şi stilistică aplicată. 

 
Activitate publicistică şi literară   
      

    Din 1988 până în prezent publică articole şi cronici literare în ,,Dialog”, ,,Cronica”, ,,Cronica veche”, ,,Convorbiri   
literare”, ,,Neamul românesc” - rubrică permanentă de critică literară, ,,Timpul”, ,,Contrapunct”, ,,Antiteze”, ,,Poezia”, 
,,Revista română”, ,,Anuarul de lingvistică şi istorie literară” al Institutului de Filologie Română. 

    
 
Cărţi publicate          -   Din jurnalul unui înger , Editura Junimea, Iaşi, 1990 
                                    -  Somnul Paradisului , Editura Alfa, Iaşi, 2010 (nominalizată la premiile ,,Observatorului Cultural” 
                                   -  Eminescu și comicul. Strategii și stratageme estetice, Editura Alfa, Iași, 2012 
 

 

Limba maternă Româna 
 

Limbi străine cunoscute  Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză/ Diploma de licenţă  C   C  C  C  C  

Limba engleză  B
3 

Utilizator 
independent 

B
3 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

A 
Utilizator 
independent 

            

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Specialist având competenţe demonstrate în activitatea de cercetare,  
format într-un institut a al Academiei Române. 
Posesor de experienţă didactică în predarea limbii şi literaturii române 
 în învăţământul preuniversitar. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
 

Membru în proiecte CNCSIS, colaborator din partea Institului 
 de Filologie Română ,,A. Philippide”  al Academiei Române – Filiala Iaşi 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Tehnoredactare  
  Uitilizarea internetului 

 



Premii și distincţii  Premiul ,,B. P. Hasdeu” al Academiei Române al Academiei Române, pe anul 2004 
 acordat cercetatorilor de la Departamentul de istorie literara, pentru contributia 
 adusă la Dictionarul General al Literaturii Române, vol. I, II 

 
Premiu – Diploma de excelență la Simpozionul ,,Eminescu: Cultură – Carte –  
Civilizație”, Botoșani, 2012 
 

 

  

 

 

 


