
 

 

 

Victor DURNEA 

 

cercetător ştiinţific gr. I 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi (str. T. Codrescu, nr 2; Tel. 267597);  

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: istoria literaturii române 

DATA NAŞTERII: 26 octombrie 1951 

LOCUL NAŞTERII: Zăiceşti, com. Băluşeni, jud. Botoşani 

DOMICILIUL: Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 93, Bl. V 1, sc. B, et. II, ap. 1 

 Tel. 0743/411.987; e-mail: victordurnea@yahoo.fr 

 

STUDII: 

Liceale:  

Liceul real-teoretic din Vulcan, mun. Petroşani, jud. Hunedoara (1966 – 1970); bacalaureat în iunie 

1970;  

Universitare:  

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Filologie: specialitatea limba şi literatura română – 

secundar limba şi literatura franceză (1970-1974); examen de licenţă, cu teza Retorica 

romanului camilpetrescian, conducător ştiinţific, prof. univ. dr. doc. Constantin Ciopraga, iunie 

1974; 

Postuniversitare: 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Filologie: curs de limba germană (1984-1985); 

Doctorale: 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Filologie, specialitatea – filologie (1990-1999). Teza, 

intitulată Idei estetice şi literare în anchetele din presa românească a perioadei 1900 – 1950, 

conducător ştiinţific – prof. univ. dr. Liviu Leonte, a fost susţinută la 7 iulie 1999. 

Specializări în străinătate:  

- stagii de specializare în cadrul programului DAAD: noiembrie-decembrie 1987 şi noiembrie-

decembrie 1990 (Lehr- und Forschung Gebiet Komparatistik – RWTH Aachen; Romanisches 

Seminar Heidelberg, Bayerische Staatsbibliothek Muenchen); 

- stagii de perfecţionare în cadrul schimburilor interacademice: în octombrie1994, noiembrie 1996 şi 

martie 1999, la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 - 1974 – 1980: profesor titular de limba franceză şi limba şi literatura română – Şcoala nr. 2 Iaşi 

(definitivat în urma examenului susţinut în 1978); 

- din 1980 până în prezent - în sectorul de istorie literară de la Centrul de Lingvistică, Istorie literară şi 

Folclor al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, devenit (în 1990) Institutul de Filologie Română „A. 

Philippide” Iaşi 

- filolog (1980-1991); 

- cercetător ştiinţific (1991-1999); 

- cercetător ştiinţific gr. III (1999-2002); 

- cercetător ştiinţific gr. II (2002-2004); 

- cercetător ştiinţific gr. I (2004 - ). 

mailto:victordurnea@yahoo.fr


TEME DE CERCETARE DE PLAN: 

Dicţionarul literaturii române în secolul al XX-lea. 1900–1950. Partea I Autori; 

Dicţionarul general al literaturii române (autor, membru în colectivul de revizie şi coordonare) 

 

ALTE ATRIBUŢII ÎN CADRUL INSTITUTULUI: 

- membru în consiliul ştiinţific (1996-2004); 

- secretar de redacţie la „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Partea B (1992-2009); 

- membru îl comitetul de organizare a simpozionului institutului (2002-2004); 

- coorganizator al şedinţelor lunare de comunicări ştiinţifice; 

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE: 

Conferinţa naţională de Filologie (ediţia a VI-a) „Limba română azi”, Iaşi-Chişinău, 24-27 octombrie 

1997;  

Colocviul „Schimbare şi dominaţie simbolică în societatea românească”, organizat de CCRIT, Cluj, 29-

30 septembrie 2000; 

Simpozionul internaţional „Regionalliteraturen. Deutsch-rumanische/ Deutsch-ungarische 

Interferenzen”, Cluj-Napoca, 24-26 mai 2001; 

Simpozionul internaţional „Republica Moldova în căutarea identităţii”, Iaşi - Chişinău, octombrie 2001; 

Consfătuire cu tema „Formarea naţiunii române în gândirea civilă maghiară şi română”, Kaposvar 

(Ungaria), 31 august – 1 septembrie 2002; 

Simpozionul internaţional „Centenar Saşa Pană. Avangardă literară şi artistică în sud-estul Europei”, 

Bucureşti, 5 – 8 decembrie 2002;  

Consfătuire cu tema „Raporturile dintre naţiunea română şi cea maghiară în perspectiva secolului al 

XXI-lea”, Kaposvar (Ungaria), septembrie 2003; 

Simpozionul internaţional „Das Regionale in der rumänischen Kultur”, Leipzig (Germania), octombrie 

2003. 

Simpozionul internaţional „Limba şi literatura română. Regional – Naţional – European”, Iaşi-Chişinău, 

24-27 noiembrie 2005. 

Simpozionul internaţional „Avangarda românească. Centenarele începutului de mileniu: Cugler, 

Voronca, Roll”, Bucureşti, 23 -26 mai 2006; 

 

ACTIVITĂŢI CULTURAL-ŞTIINŢIFICE ÎN AFARA INSTITUTULUI: 

- în cadrul filialei ieşene a Societăţii de Ştiinţe Filologice; 

- redactor şi coordonator de numere la revista „Echidistanţe” (Iaşi, 1992-1995); 

- secretar ştiinţific în biroul Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi; 

- redactor-şef al trimestrialului „Revista română” (Iaşi, 1997-2005); 

- în cadrul Societăţii Foştilor Bursieri DAAD 

 


