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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume 
SĂMĂRESCU IONUŢ ADRIAN 

Adresă 
Hințești, Moșoaia, jud. Argeș 

Telefon 
(004) 0741.242.332 

E-mail adrian.samarescu@gmail.com, adrian.samarescu@upit.ro 

 

Naţionalitate 
Română 

Data şi locul naşterii 
25.06.1974, Curtea de Argeş, judeţul Argeş 

Stare civilă 
Căsătorit, un copil 

 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

 

 2013 – prezent 

Conferenţiar universitar 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Departamentul 

Limbă şi Literatură 

Membru în Consiliul Facultății; reprezentant al departamentului 

în Senatul universitar; șef colectiv limba română 

 
Perioada şi funcţia/postul ocupat 2006 – 2013 

Lector universitar 
Numele angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Departamentul 

Limbă şi Literatură  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Cursuri şi seminarii la disciplinele: Etnografie şi folclor, 

Estetică, Teoria literaturii, Literatură română, Literatură 

comparată; în intervalul 2000 – 2008, secretar ştiinţific al 

catedrei de Limba şi literatura română; membru în comitetul de 

organizare a Congresului Internaţional al Facultăţii de Litere; 

membru în colegiul de redacţie al volumului „Limba şi 

literatura. Repere identitare în context european”; membru în 

colegiul editorial al volumului „Perspective contemporane 

asupra lumii medievale” (ISSN 2067-8339, Editura Tiparg); 

secretar de redacţie al publicaţiei „Studii şi cercetări filologice. 

Seria Limba şi literatura română”; coordonator al Cercului de 

etnografie şi folclor „Gh. Vrabie” al Facultăţii de Litere. 
  

mailto:adrian.samarescu@gmail.com


2002 - 2006 
 Asistent universitar titular, Universitatea din Piteşti, 

Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Română. 
 Seminarii la disciplinele: Etnografie şi folclor, Teoria 

literaturii, Literatură română, Introducere în filologie 
  

2000 – 2002 
 Preparator universitar titular, Universitatea din Piteşti, 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere 
 Seminarii la disciplinele: Etnografie şi folclor, Literatură 

română, Introducere în filologie 
  

1999 – 2000 
 Profesor  de limba şi literatura română, Şcolile Nr. 6 şi Nr.14 

din Piteşti. 
  

2008 – aprilie 2016 
 Director editorial Editura TIPARG, Piteşti; obţinerea 

acreditării CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 

din Învăţământul Superior (2009); iniţierea unor colecţii de 

literatură de specialitate – Academica, Logos, Teze, 

Monografia (a se vedea librăria virtuală www.tiparg.ro); 

lărgirea portofoliului de carte educaţională pentru învăţământul 

preuniversitar; participare constantă la Târgul Internaţional de 

carte de Învăţătură „Gaudeamus” cu stand propriu şi lansări de 

carte. Din aprilie 2011, director executiv SC TIPARG SA. 
  

2000 - 2008 
 Cercetător la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş (din 2005 – şef sector 

cercetare); iniţierea unor campanii de cercetare participantă a 

arealului Argeş – Muscel; elaborarea şi interpretarea unor 

chestionare etnografice şi sociologice; realizarea unor lucrări cu 

profil monografic pentru localităţi argeşene (Mioveni, Stâlpeni, 

Coşeşti); coordonator al volumelor periodice „Caiete folclorice 

Argeş” – comunicări ştiinţifice şi culegeri de folclor. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 2009, februarie 

 Titlul de doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, 

distincţia cum laude, cu tema: Contexte genetice şi modele 

poetice în legenda populară; coordonator ştiinţific: prof. univ. 

dr. Silviu Angelescu. 

  

2001 – 2008 
 Doctorand al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti. 
  

2000 - 2001 
 Studii aprofundate – Etnologie şi folclor, Facultatea de Litere, 

Universitatea Bucureşti. 
  

1995 - 1999 



 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie - Litere, secţia 

Limba şi literatura română, licenţiat în teologie şi filologie. 
  

1988 - 1992 
 Grupul Şcolar Industrial Electroargeş, Curtea de Argeş, profil 

electronică şi electrotehnică. 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

 

 

Limba maternă 
Română 

Limbi străine cunoscute 
Franceză – utilizator independent 

Engleză – utilizator elementar 

Aptitudini şi competenţe  

sociale, organizatorice, tehnice 

Director-fondator al Editurii „Alean” (2006 - 2008) a Centrului 

Creaţiei Populare Argeş 

 Fondator al cenaclului literar studenţesc „Juventus” şi redactor-

şef al revistei omonime (1996 – 2006) 

 Secretar de redacţie al publicaţiei trimestriale „Buletin cultural 

argeşean” 

 Vicepreşedinte al Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin 

Rădulescu-Codin” (2006 – 2010); din 2010, preşedinte. 

 Preşedinte-fondator al Asociaţiei Cultural-Ştiinţifice Juventus 

(2011). 

PREMII, DISTINCŢII, 

DIPLOME 

 

 Premiul Consiliului Judeţean Argeş pentru coordonarea 

activităţii de cercetare a fenomenului folcloric, Sărbătorile 

Argeşului şi Muscelului, Ediţia a III-a, sept. 2009 (plachetă) 

 Titlul de Fiu al Argeşului pentru prestigiul moral, profesional şi 

civic, domeniul Cultură, Consiliul Judeţean Argeş, Sărbătorile 

Argeşului şi Muscelului, Ediţia a V-a, sept 2011 (plachetă şi 

diplomă) 

 Premiul pentru cel mai reprezentativ cercetător, culegător şi 

valorificator al folclorului argeşean, Gala Premiilor Centrului 

Creaţiei Populare Argeş, decembrie 2012 (diplomă) 
 

ANEXE 
1. Listă lucrări publicate  

 


