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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 

             Beneficiar: Academia Română 
 

Rezultate preliminare ale evaluării 
dosarelor de candidatură depuse în cadrului domeniului STUDII LITERARE 

 
În urma evaluării dosarelor admise au fost stabilite rezultatele preliminare, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Nume, 
prenume Domeniu Tematică de cercetare Titlul Proiectului de Cercetare 

Individuală 

Verificare 
eligibilitate 

aplicant (Da / 
Nu) 

Punctaj evaluare 

Rezoluţie:  
admis/respins 
pentru interviu 
Punctaj final 

Punctaj dosar 

102,3 

1.   
      

BALA, 
Simona-Ioana 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Identitatea românească prin 
naraţiunea folclorică din Ţara 
Crişurilor 

Da 

Punctaj proiect 

34,87 

ADMIS 

55,54 

Punctaj dosar 

396,9 

2.   
      

BALÁZS, 
Imre- József 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Specificul receptării 
suprarealismului în contextul 
cultural-politic central- şi est-
european 

Da 

Punctaj proiect 

72 

ADMIS 

168,7 
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Punctaj dosar 

58 

3.   
      

BÎRLEA, 
Eugenia 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

O contribuţie românească la 
studiul etnopsihologiei şi 
psihologiei sociale: Dumitru 
Caracostea, Aspectul psihologic al 
războiului 

Da 

Punctaj proiect 

68,22 

ADMIS 

63,95 

Punctaj dosar 

222,2 

4.    
  

DUBĂLARU 
(NĂSC. 
FOTACHE), 
Oana Anca 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Realismul ca proiect istoriografic. 
Invenţie 
Tipologică şi motivaţie discursivă 
în ist. literaturii române din 
perioada 1960-2010 

Da 

Punctaj proiect 

73,8 

ADMIS 

117,9 

Punctaj dosar 

86,3 

5.    
  

GOINA, 
Mariana 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Efectul dublei oglinzi: reflexii 
medievale si moderne ale unei 
opere parenetice "Invataturile lui 
Neagoe Basarab catre fiul sau 
Teodosie." 

Da 

Punctaj proiect 

44,5 

ADMIS 

58,44 

Punctaj dosar 

31,5 

6.    
  

KARÁCSONYI
, Zsolt 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Dramaturgia română după al 
doilea război mondial din 
perspectiva receptării şi a 
traducerilor din spaţiul cultural 
maghiar 

Da 

Punctaj proiect 

- 

RESPINS 

Dosarul nu a 
întrunit punctajul 
minim prevăzut în 
Setul de cerinţe 

specific al UBB (50 
de puncte) 

7.    
  

MITCHIEVICI 
Angelo 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 

Imaginarul estetizant al 
constructelor identitare româneşti 

Da Punctaj dosar ADMIS 
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242 ideilor literare româneşti în context european (1880-1947) 

Punctaj proiect 

74 

124,4 

Punctaj dosar 

32 

8.    
  

MOLDOVAN, 
Ioan Rareş 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Local/global – contexte şi 
reprezentări în studiile literare 
actuale  

Da 

Punctaj proiect 

- 

RESPINS 

Dosarul nu a 
întrunit punctajul 
minim prevăzut în 
Setul de cerinţe 

specific al UBB (50 
de puncte) 

Punctaj dosar 

47,1 

9.  PETRAR, 
Petronia 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

”Sensul critic, critica sensului: 
Liviu Petrescu şi poetica 
postmodernismului” 

Da 

Punctaj proiect 

- 

RESPINS 

Dosarul nu a 
întrunit punctajul 
minim prevăzut în 
Setul de cerinţe 

specific al UBB (50 
de puncte) 

Punctaj dosar 

106,1 

10.  RĂDUŢA, 
Doina 
Magdalena 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Libertăţi paradoxale. Autonomie şi 
ideologie literară în ultimul deceniu 
comunist 

Da 

Punctaj proiect 

72,8 

ADMIS 

83,63 

11.  SĂRĂCUŢ, 
Cristina Felicia 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 

Descrierea ekphrastică în romanul 
românesc din perioada 1962-1988 

Da Punctaj dosar 

54,5 

ADMIS 

46,1 
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ideilor literare româneşti Punctaj proiect 

48 

Punctaj dosar 

173,8 

12.  STAN, Ana-
Maria 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Între modernitatea literar-estetică 
şi modernizarea socio-politică. 
Privire cronologică asupra 
avangardei româneşti 1909-2009 

Da 

Punctaj proiect 

69.92 

ADMIS 

100,44 

Punctaj dosar 

437,3 

13.  SZABÓ, 
Levente 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

O moştenire multiculturală 
regională şi începuturile 
universale ale istoriei literare 
comparate instituţionalizate: Acta 
Comparationis Litterarum 
Universarum şi o tradiţie 
multiculturală est-europeană uitată 

Da 

Punctaj proiect 

69,37 

ADMIS 

180,19 

 

Punctaj dosar 

46,3  

14.  TUCAN, 
Dumitru 

Literatură Moştenire culturală, 
experienţe regionale şi 
context european în evoluţia 
ideilor literare româneşti 

Închidere şi deschidere în studiile 
literare româneşti. O cercetare 
asupra dimensiunii teoretice în 
spaţiul literar românesc 

Da 

Punctaj proiect 

- 

RESPINS 

Dosarul nu a 
întrunit punctajul 
minim prevăzut în 
Setul de cerinţe 

specific al UBB (50 
de puncte) 

 
 

Reamintim candidaţilor că pot depune contestaţie în termen de maxim 48 de ore de la data publicării rezultatelor preliminare. Contestaţiile pot fi transmise pe 
email la adresa postdoc61104@ubbcluj.ro . Programarea interviurilor şi detalii despre acestea vor fi publciate pe site-ul UBB, după perioada de soluţionare a 
contestaţiilor.        
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