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1. Date generale 

 

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuate – IF) este o 

organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, cu forma organizatorico-juridică de instituţie 

publică, finanţată integral din bugetul de stat. IF face parte din Secţia de Ştiinţe Socio-Umaniste, în 

calitate de subiect autonom, realizînd cercetări în domeniul filologiei. 

IF s-a constituit în baza hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14.12.2005, 

fiind succesorul de drept al următoarelor trei organizaţii: Institutul de Lingvistică, Institutul de 

Literatură şi Folclor şi Centrul Naţional de Terminologie, care s-au reorganizat prin contopire, cu 

transmiterea tuturor drepturilor şi obligaţiilor organizaţiei nou constituite. 

Fondatorul institutului este Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

IF activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codul cu 

privire la ştiinţă şi inovare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, alte acte 

normative, inclusiv actele normative ale Academiei de Ştiinţe şi Statutului IF. 

IF este persoană juridică, are patrimoniu şi balanţă proprie, cont de decontare în valută 

naţională, are ştampilă rotundă cu stema de stat a Republicii Moldova şi antet. 

 
Data înfiinţării 

1958 – 1991 
1991 – 2006 
1991 – 1998 
1998 – 2006 
2006 –  

 
Institutul de Limbă şi Literatură 
Institutul de Lingvistică 
Institutul de Istorie şi Teorie Literară 
Institutul de Literatură şi Folclor 
Institutul de Filologie 

Sedii 
1958 – 1991 
1991 – 1992 
1992 – 2006 
2006 –  

 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 1 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105 
str. 31 August 1989 nr. 82 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 1 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

(3732) 0 22 23 77 52, 0 22  27 27 19 
0 22  27 27 19 
cancelarie.ifilolog@asm.md 

 

Structura 

3 centre: 

Lingvistică Literatură şi Folclor 3. Terminologie 

8 sectoare: 

1. Gramatică 
2. Lexicologie şi lexicografie 
3. Istoria limbii, dialectologie 

şi onomastică 

1. Literatura română premodernă şi 
modernă 
2. Literatura contemporană 
3. Teorie şi metodologie literară 
4. Folclor 

Standardizarea şi 
unificarea 
terminologiilor 
tehnico-ştiinţifice 
sectoriale  
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Profiluri ştiinţifice 

IF, cu cele două profiluri Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric şi 

Literatura română şi folclorul din Moldova, a fost acreditat în cadrul Consiliului Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare (hotărîrea nr. 34/AC din 08 februarie 2007, certificat seria I nr. 014) 

 

Instituţie organizatoare de doctorat: 

 admitere din 1958;  

 susţinere de teze din 1979. 

Consilii ştiinţifice specializate: 

 DH 19.10.01.01 – Literatura română; 

 DH 19.10.01.08 – Teoria literaturii; 

 DH 19.10.02.01 – Limba română 

Publicaţii periodice: 

 Philologia (ISSN 1857-4300, categoria C), moştenitoarea de drept şi continuatoarea 

publicaţiilor Limba şi literatura moldovenească (1958-1990) şi a Revistei de lingvistică şi 

ştiinţă literară (1990-2009), 1958 –; 

  Metaliteratură (ISSN 1857-1905, categoria C), 2002 –; 

 Buletin de lingvistică (ISSN, pînă în 2009 cu denumirea Buletinul Institutului de 

Lingvistică), 2002 – 

 

Sarcinile şi obiectivele 

IF, în calitatea sa de instituţie academică, determină priorităţile de cercetare în domeniile 

lingvistică, ştiinţă literară, folcloristică şi terminologie. Este unica instituţie ştiinţifică academică 

din Republica Moldova avînd următoarele obiective de cercetare: 

a) studierea şi descrierea limbii române în Republicii Moldova; 

b) cercetarea moştenirii literare şi folclorice; 

c) studierea problemelor teoretice şi metodologice ale cercetărilor filologice; 

d) examinarea şi descrierea subsistemelor terminologice. 

Activitatea de cercetare a IF vizează următoarele aspecte: 

a) cercetarea şi descrierea structurii gramaticale a limbii române; 

b) analiza şi descrierea lexicografică a unităţilor de vocabular; 

c) cercetarea şi valorificarea patrimoniului onomastic naţional; 

d) cercetarea, sistematizarea şi standardizarea subsistemelor terminologice; 

e) cercetarea şi valorificarea moştenirii literare şi folclorice; 
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f) analiza legităţilor şi tendinţelor procesului literar contemporan în context general 

european şi universal. 

Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul Institutului de Filologie, pe lîngă valoarea lor 

teoretică intrinsecă, au o aplicabilitate practică directă. Ele se materializează în: 

a) editarea studiilor monografice, a manualelor şi a dicţionarelor de diferite tipuri; 

b) editarea operelor scriitorilor reprezentativi de la începuturi pînă în prezent; 

c) editarea colecţiilor folclorice; 

d) crearea bazei de date terminologice. 

Un aspect de o importanţă majorară în activitatea institutului îl constituie pregătirea 

specialiştilor de calificare înaltă pentru întreaga republică. 

Cercetările realizate sînt efectuate în conformitate cu tradiţia stabilită în cadrul centrelor 

respective. Stabilirea priorităţilor se face: 

a) în funcţie de cadrul teoretic actual din domeniul respectiv; 

b) în funcţie de exigenţele pragmatice ale vieţii sociale actuale. 

Obiectivele principale care stau în faţa conducerii şi a colectivului de la institut sînt: 

 întărirea potenţialului ştiinţific prin pregătirea cadrelor de înaltă calificare. O sarcină de o 

importanţă majoră pentru institut în acest domeniu este întinerirea cadrelor; 

 modernizarea bazei tehnico-materiale (a fost creată crearea unei baze editorial-poligrafice a 

institutului); 

 informatizarea procesului de cercetare; crearea unor baze de date pe suport electronic 

(bibliografii tematice) care ar servi pentru documentarea cercetătorilor; 

 elaborarea unor proiecte de cercetare viabile în măsură să atragă mijloace financiare 

suplimentare; 

 gestionarea eficientă a mijloacelor financiare disponibile pentru editarea lucrărilor elaborate 

în cadrul institutului prin punerea la punct a unui mecanism de pregătire, editare şi difuzare 

a lucrărilor; 

 aprofundarea relaţiilor de colaborare a institutului cu instituţiile de învăţămînt superior prin 

elaborarea unor proiecte comune şi prin organizarea unor manifestări ştiinţifice cu 

participarea cercetătorilor de la institut şi a profesorilor de la catedrele de profil; 

 extinderea relaţiilor de colaborare cu centrele ştiinţifice din străinătate. 

 

Misiunea Institutului de Filologie 

Misiunea IF reiese din funcţiile pe care le îndeplineşte, şi anume: 
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a) efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre obţinerea de noi 

cunoştinţe în domeniul propriu de cercetare, şi se ocupă de implementarea acestor cunoştinţe în 

circuitul ştiinţific şi social; 

b) pregăteşte cadre prin studii universitare, postuniversitare şi prin cursuri de perfecţionare; 

c) elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor şi contribuie la 

implementarea lor în economia naţională şi învăţămînt; 

d) efectuează expertize şi avize, inclusiv contra plată, asupra materialelor ce ţin de profilul 

IF; 

e) creează şi dezvoltă infrastructura sferei ştiinţei şi inovării; 

f) efectuează pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor; 

g) asigură protecţia, cesionarea şi obţinerea dreptului asupra obiectelor proprietăţii 

intelectuale, asupra informaţiilor ştiinţifice confidenţiale; 

h) contribuie la elaborarea de concepţii şi programe (pronosticuri) privind dezvoltarea 

domeniului ştiinţific de profil din ţară; 

i) participă la elaborarea programelor de stat şi a proiectelor de cercetare şi inovare; 

j) înregistrează, în modul stabilit, proiectele de cercetare şi inovare şi prezintă organelor 

ierarhic superioare dări de seamă despre rezultatele obţinute;  

k) desfăşoară alte activităţi legale în sfera ştiinţei şi inovării. 

Prin intermediul Centrului de Terminologie IF îndeplineşte următoarele funcţii: 

a) elaborează, studiază şi standardizează terminologia din toate sferele de activitate socială în 

limba română; 

b) elaborează reguli de uniformizare a terminologiei şi participă la elaborarea standardelor 

terminologice; 

c) creează şi gestionează baza de date terminologice; 

d) realizează dicţionare terminologice monolingve şi bilingve; 

e) difuzează produsele terminologice pe suport tradiţional şi pe suport electronic; 

f) corectează şi autorizează denumirile de instituţii, întreprinderi, organizaţii, denumirile de 

produse, numele de persoană, textele publicitare, textele de ştampile şi din anteturi etc. 

g) organizează şi coordonează punerea în uz a documentaţiei oficiale tipizate în limba română; 

h) acordă consultaţii terminologice şi lingvistice operative persoanelor fizice şi juridice; 
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i) organizează concursuri de terminologie şi traducere specializată pentru studenţi în scopul 

dezvoltării şi promovării terminologiilor sectoriale; 

î) efectuează expertize terminologice; 

j) promovează terminologiile sectoriale şi standardele de limbă; 

 

Elementele-cheie ale programului managerial 

1. Obţinerea de finanţe suplimentare, extrabugetare, pe calea prestărilor de servicii, editării 

lucrărilor de interes general (manuale, dicţionare, ghiduri etc.) elaborate în cadrul institutului şi 

organizării manifestărilor ştiinţifice 

2. Punerea în funcţie a minitipografiei de la institut 

3. Dotarea cu tehnică electronică performantă a institutului 

4. Asigurarea cercetătorilor, în limitele posibilităţilor, cu literatură şi reviste de specialitate 

 

Obiectivele realizate ale proiectului managerial 

1. Pe parcursul perioadei 2007-2011, de pe urma prestărilor de servicii contra plată, 

institutul a obţinut un venit în sumă de 2664,4 mii lei, media anuală constituind 532,8 mii lei. 

2. La institut funcţionează o minitipografie, la care sînt editate diverse lucrări cu un format 

şi tiraj mediu (autoreferate de doctorat, programe şi invitaţii ale manifestărilor ştiinţifice etc.). 

3. Institutul este dotat cu tehnică electronică modernă (calculatoare, conectate la reţeaua de 

internet, imprimante, aparate de multiplicat, scanere etc.). 

4. Institutul face schimb regulat de lucrări şi reviste de specialitate cu institutele academice 

şi facultăţile filologice universitare din România. 

 

Direcţii de cercetare 

1. Studierea şi descrierea limbii române în Republica Moldova în context general românesc, 

european şi post-sovietic (Centrul de Lingvistică) 

2. Cercetarea moştenirii literare şi folclorice şi a procesului literar contemporan din 

Republica Moldova în context general românesc şi european (Centrul de Literatură şi Folclor) 

3. Descrierea subsistemelor terminologice, coordonarea şi armonizarea terminologiei 

tehnico-ştiinţifice (Centrul de Terminologie). 

 

2. Capacitatea instituţională şi resursele 

 

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 
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2.1.1. Proiecte instituţionale 

 

În funcţie de tematică, cercetările la institut s-au desfăşurat în cadrul celor două profiluri. 

Astfel, în perioada 2007-2010 cercetările au fost efectuate în 11 proiecte instituţionale (7 proiecte 

cu tematică lingvistică, 3 proiecte cu tematică literară, 1 proiect cu tematică folclorică), 1 proiect în 

cadrul programului de stat şi 5 proiecte pentru tinerii cercetători. 

Pentru perioada 2011-2014 au fost aprobate 12 proiecte de cercetare fundamentală (7 

proiecte cu problematică lingvistică, 3 proiecte cu problematică literară şi 2 proiecte cu 

problematică folclorică) şi 1 proiect de cercetare aplicativă cu tematică lingvistică. 

La profilul Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric cercetările au fost 

efectuate în cadrul următoarelor proiecte instituţionale: 

a) în domeniul gramaticii: 

1. 49.20.01F Morfologia şi sintaxa Noţiuni gramaticale explicate  

Termen de realizare: 2004-2007  

Conducător: dr. h. Alexandru Dîrul 

Rezultate principale: sistematizarea şi comentarea unui lot de termeni gramaticali, fiind 

reliefat raportul noţiunilor în cauză cu altele corelative şi făcînd posibilă descrierea mai 

aprofundată, mai amplă şi multiaspectuală a categoriilor, a claselor şi a unităţilor gramaticale. 

2. 08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică 

Termen de realizare: 2008-2010 

Conducător: dr. h. Elena Constantinovici 

Rezultate principale: efectuarea unei analize detaliate a limbajului din perspectivă 

comunicativ-pragmatică, descrierea regulilor pragma-semantice ale enunţului şi efectuarea analizei 

corelative a relaţiilor dintre elementele actului de limbaj şi componentele semantico-sintactice ale 

enunţului, examinarea cadrelor tipice ale procesului comunicativ şi analiza componentelor de natură 

deictică referenţială, identificarea situaţiilor textuale de utilizare anaforică a pronumelor atone şi 

comentarea cazurilor în care discontinuitatea creează incoerenţă, elaborarea unui model semantic 

interpretativ al enunţului cu ajutorul căruia a fost realizată modelarea structurii semantico-

pragmatice a enunţului. 

3. 11.817.07.07.F Pragmatica şi analiza discursului 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Ion Bărbuţă 

Rezultate principale: descrierea, analiza straturilor de semnificaţie ale enun�ului, fiind 

stabiliţi factorii contextuali ce influenţează sensul enunţului şi cercetarea modalităţii de organizare a 

textului ca unitate comunicativă 
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b) în domeniul lexicografiei şi lexicologiei: 

1. 49.20.02F Unităţile sinonimice, antonimice, omonimice şi paronimice în sistemul lexical 

al limbii şi descrierea lor lexicografică 

Termen de realizare: 2004-2007  

Conducător: dr. Ana Vulpe 

Rezultate principale: descrierea microsistemelor de elemente lexicale sinonimice, 

antonimice, omonimice şi paronimice ale limbii române. 

2. 08.817.07.02F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi 

lexicografică 

Termen de realizare: 2008-2010 

Conducător: dr. Ana Vulpe 

Rezultate principale: elaborarea concepţiei lucrării, stabilirea inventarului de categorii 

lexicale cuprinse în lucrare şi precizarea conceptelor şi termenilor conotaţie şi omonimie în limbă, 

stabilirea criteriilor de clasificare şi de prezentare a articolelor lexicografice în Dicţionarul de 

cuvinte, locuţiuni ţi expresii sinonime, descrierea inventarului de categorii lexicale şi elaborarea 

capitolelor teoretice pentru manualul Lexicologia practică a limbii române şi sintetizarea 

materialului teoretic acumulat şi elaborarea capitolelor referitoare la raportul dintre formă şi 

conţinut între elementele lexicale, factorii de organizare a lexicului, stratificarea etimologică a 

vocabularului, lexicografia şi tipurile de dicţionare, lexicografia şi metalexicografia. 

3. 11.817.07.12 Vocabularul limbii române: mobilitate şi stabilitate în contextul integrării 

europene 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Ana Vulpe 

Rezultate principale: elaborarea concepţiei şi schemei de clasificare a cuvintelor în 

Dicţionar explicativ tematic şi Dicţionar de cuvinte şi sensuri recente 

4. 11.817.07.14F Baza de date a limbii române (lexicul). Lingvistica în Republica Moldova. 

Indice bibliografic (1991 – 2010 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. h. Vasile Bahnaru 

Rezultate principale: elaborarea programului pentru procesare numit CONCORDANTIER, 

întocmirea listei de surse cuprinzînd circa 300 de titluri şi elaborarea indicelui bibliografic, care 

cuprinde aproximativ 1800 de titluri. 

c) în domeniul istoriei limbii:  

1. 07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii 

Termen de realizare: 2007-2009 
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Conducător: dr. h. Nicolae Raevschi 

Rezultate principale: descrierea fenomenelor intralingvisice, stabilirea etapelor de 

dezvoltare a limbii române (etno-istorică, de comunitate şi dacoromână la nivel fonetic, gramatical 

şi lexical), definirea şi caracterizarea perioadelor de bilingvism în istoria limbii române, descriindu-

se consecinţele bilingvismului daco-latin, redactarea unui compartiment din lucrare privitor la 

româna comună (sec. VI-X) şi contactul cu slava veche şi cercetarea problemei apariţiei şi 

motivaţiei îmbinărilor stabile de cuvinte, a utilizării lor în limba română. 

2. 10.817.07.02F Factorii interni şi externi în evoluţia limbii române 

Termen de realizare: 2010 

Conducător: dr. Angela Savin 

Rezultate principale: analiza formelor nepredicative ale verbului român, cu diversele lui 

ramificări, examinarea unităţilor polilexicale stabile de limbă, unităţile frazeologice şi locuţiunile, 

examinarea stării degradante a limbii române din Chişinău în perioada sec. al XIX-lea şi cercetarea 

bilingvismului pornind de la situaţia reală existentă în prezent în Republica Moldova, elaborarea 

unui fişier al unităţilor frazeologice grupate conform straturilor lexicale şi originii, relevarea 

factorilor extralingvistici de dezvoltare a limbii române în diferite perioade istorice şi cercetarea 

activităţii unor personalităţi lingvistice care au contribuit nemijlocit la formarea normelor limbii 

literare în Basarabia din sec. al XIX-lea. 

11.817. 07.11.F Aspecte lexico-gramaticale şi sociolingvistice în istoria limbii române 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Angela Savin 

Rezultate principale: elaborarea articolelor de dicţionar ale unităţilor polimembre stabile din 

limba română, cu indicarea originii lor, a factorilor interni sau externi ai motivaţiei lor, transcrierea 

interpretativă a textului manuscris al romanului popular Alexandria de la 1790 şi redactarea a 3 

compartimente ale subtemelor din proiectul instituţional. 

d) în domeniul dialectologiei:  

1. 49.20.05A Studiul vocabularului din perspectiva geografiei lingvistice 

Termen de realizare: 2004-2007 

Conducător: dr. h. Vasile Pavel 

Rezultate principale: elucidarea fenomenelor de stratificare etimologică şi clasificarea pe 

sfere tematice a vocabularului viticol popular, stabilindu-se varietăţile lexicale diatopice în raport cu 

variaţia termenilor viticoli din româna literară. 

2. 08.817.07.02F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a 

textelor dialectale 

Termen de realizare: 2008-2010 
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Conducător: dr. h. Vasile Pavel 

Rezultate principale: elaborarea bazei de date privind varietăţile dialectale ale limbii 

române, audierea şi transcrierea fonetică a textelor dialectale înregistrate în enclavele moldoveneşti 

din nordul Caucazului şi elaborarea indicelui de termeni cuprinşi în Atlasul dialectologic carpatic 

comun, vol. I-VII (1989-2003), alcătuirea indicelui de termeni din Atlasul lingvistic moldovenesc şi 

din Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. I-IV şi 

redactarea culegerii Cercetări asupra graiurilor româneşti de la est de Prut. 

3. 11.817.07.08F Grupul de graiuri moldoveneşti din zona de nord în context general 

românesc 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. h. Vasile Pavel 

Rezultate principale: depistarea, sistematizarea materialului faptic din surse scrise şi 

descrierea situaţiei din domeniul investigării grupului de graiuri moldoveneşti din zona de nord.  

e) în domeniul onomasticii: 

1. 49.20.06.F Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (Cercetare diacronico-

sincronică) 

Termen de realizare: 2004-2008 

Conducător dr. Maria Cosniceanu 

Rezultate principale: relevarea straturilor lexical-semantice care au stat la baza apariţiei 

antroponimelor de diferite origini şi evidenţierea principalelor categorii toponimice pe bază de 

analiză lexical-etimologică şi derivaţională, stabilindu-se vechimea documentară, repartiţia 

teritorială, motivarea lingvistică şi condiţiile social-istorice în care au apărut. 

2. 49.20.04F Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale 

Termen de realizare: 2004-2008 

Conducător: dr. h. Anatol Eremia 

Rezultate principale: evidenţierea particularităţilor tipologice lexicale ale numelor topice din 

spaţiu pruto-nistrean, stabilirea tipurilor şi modelelor de formare a unităţilor onimice şi crearea 

bazei computerizate de date a nomenclaturii topice zonale. 

3. 09.817.07.002F Analiza tipologică a antroponimelor 

Termen de realizare: 2009-2010 

Conducător: dr. Maria Cosniceanu 

Rezultate principale: analiza antroponimelor sub aspect etimologic, istoric, lingvistic, în 

baza informaţiilor din letopiseţe, texte religioase, izvoare folclorice, literatura clasică şi 

contemporană, cercetarea formaţiilor onimice cu bază lexicală social-istorică şi evidenţierea 
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principalelor categorii toponimice pe bază de analiză lexical-etimologică şi derivaţională: 

antroponimice, etnonimice, fortonimice, migratorice, sociale propriu-zise etc. 

4. 09.817.07.001F Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi Dunăre 

Termen de realizare: 2009-2010 

Conducător: dr. h. Anatol Eremia 

Rezultate principale: cercetarea sistemului hidronimic din spaţiul pruto-nistrean în plan 

lingvistic, geografic, istoric, cercetarea în plan sincronic şi diacronic a subsistemului hidronimic al 

zonei hidrografice a Dunării, evidenţierea particularităţilor lingvistice ale hidronimelor şi 

examinarea sub aspect semantico-structural a numelor de familie apărute prin metaforizare şi 

metonimizare. 

5. Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect derivaţional 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Maria Cosniceanu 

Rezultate principale: stabilirea tipurilor şi modelelor derivaţionale ale antroponimelor, 

caracterizarea lor din punct de vedere istoric, etimologic şi statistic, indicîndu-se formele corecte de 

scriere şi de pronunţare. 

6. 11.817.07.13F Tezaurul toponimic al Republicii Moldova 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. h. Anatol Eremia 

Rezultate principale: colectarea pe teren şi din surse documentare a numelor topice actuale şi 

istorice, întreg materialul fiind sistematizat tematic, evidenţierea etapelor şi proceselor de constituire a 

sistemului toponimic şi elaborarea principiilor de întocmire a „Atlasului hidronimic al Republicii 

Moldova”. 

f) în domeniul terminologiei:  

1. 06.410.034F Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea bazei de date terminologice 

Termen de realizare: 2006-2008 

Conducător:  dr. Albina Dumbrăveanu/dr. Inga Druţă 

Rezultate principale: completarea Bazei de date terminologice cu fişe terminologice din cca 

50 de domenii, al căror număr total depăşeşte cifra de 54437 de înregistrări terminologice unde au 

fost plasate 286 de denumiri de naţionalităţi, 262 de denumiri de state ale lumii, 194 de denumiri de 

oraşe, regiuni; articole de cultivare a limbii, crearea site-ului interactiv al Centrului de 

Terminologie, pe care funcţionează şi rubrica „Întreabă”, utilizatorii putînd adresa întrebări 

specialiştilor CNT şi găsi mai multe resurse de cultivare a limbii. 

2. 09.817.07.002F Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al 

cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice electronice 
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Termen de realizare: 2009-2010 

Conducător: dr. Inga Druţă 

Rezultate principale: operarea a mai multor intrări în Dic�ionarul terminologic electronic 

poliglot, care conţine circa 40000 de înregistrări terminologice din peste 60 de domenii şi 

elaborarea, traducerea şi/sau redactarea standardelor, reglementărilor tehnice şi formularelor la 

solicitarea beneficiarilor. 

3. 11.817.07.17A Corector ortografic, gramatical şi stilistic pentru limba român 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Inga Druţă 

Rezultate principale: elaborarea conceptului aplicaţiei, definitivarea structurii inventarului 

lingvistic şi realizarea programului de calculator pentru elaborarea Corectorului ortografic, 

gramatical şi stilistic pentru limba română. 

La profilul Literatura română şi folclorul din Moldova cercetările au fost efectuate în 

cadrul următoarelor proiecte instituţionale: 

a) în domeniul literaturii române premoderne şi moderne: 

1. 06.410.008F Personalităţi culturale ale Moldovei secolelor XVII-XIX în context european 

Termen de realizare: 2006-2010 

Conducător: acad. Mihai Cimpoi 

Rezultate principale: realizarea unor studii cu caracter monografic despre personalităţile 

culturale din Moldova: Nicolae Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Dimitrie Cantemir, M. 

Kogălniceanu, Al. Russo, M. Eminescu, V. Alecsandri, I. Creangă, T. Maiorescu, Constantin Stere, 

valorificarea creaţiilor personalităţilor Moldovei din secolele al XVII-lea– al XIX-lea prin prisma 

problemelor actuale sub aspect intercultural, multicultural şi reinterpretarea moştenirii cultural-

literare aparţinînd secolelor al XVII-lea – al XIX-lea sub semnul interferenţei cu tradiţiile latine şi 

bizantine, greceşti şi slavone, germane sau franceze. 

2. 11.817.07.16F Enciclopedism şi multiculturalism în literatura română premodernă şi 

modernă  

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: acad. Mihai Cimpoi 

Rezultate principale: publicarea studiului despre poetul Vasile Cârlova, pregătirea pentru 

editare a volumului colectiv Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale şi a 

compartimentului tematic Între literatură şi istorie, Identitate culturală şi multiculturalism în 

literatura premodernă şi modernă (V. Alecsandri, C. Stere, L. Blaga ş.a). 

b) în domeniul literaturii române contemporane: 
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1. 06.410.009F Un secol de literatură naţională din Basarabia şi Republica Moldova. 1900-

2000 

Termen de realizare: 2006-2010 

Conducător: acad. Mihail Dolgan/dr. h. Andrei Ţurcanu 

Rezultate principale: redactarea a circa 340 de articole-portrete despre poeţi, prozatori, 

dramaturgi, critici şi istorici literari, folclorişti, publicişti, traducători, reviste şi ziare, curente 

literare, fapte de cultură, instituţii de profil din compartimentele lucrării cu caracter enciclopedic Un 

secol de literatură naţională din Basarabia şi Republica Moldova. 1900-2000, întocmirea 

registrului de nume general care cuprinde personalităţi creatoare, reviste literare, cenacluri, curente 

literare etc., a bibliografiei generale a lucrării, elaborarea textelor concrete ale dicţionarului, 

elaborarea cadrului metodologic de cercetare, stabilirea bibliografiei autorilor şi a lucrărilor critice 

la subiectele cercetate. 

2. 11.817.07.09F Identitate şi globalism în literatura română postsovietică din Republica 

Moldova  

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. h. Andrei Ţurcanu 

Rezultate principale: elaborarea cadrului metodologic de cercetare şi stabilirea bibliografiei 

autorilor şi a lucrărilor critice la subiectele cercetate. 

c) în domeniul teoriei şi metodologiei literare: 

1. 06.410.0010F Concepţii teoretice şi metode contemporane de cercetare literară 

Termen de realizare: 2006-2010 

Conducător: dr. h. Anatol Gavrilov 

Rezultate principale: elucidarea conceptelor fundamentale şi a termenilor respectivi 

elaboraţi sau reinterpretaţi în şcoala formală rusă, teoria polisistemelor a Şcolii de la Tel Aviv, în 

hermeneutică ontologică, în naratologia “noii critici franceze”, în unele teorii psihologice, teoria 

psihanalitică a lui Freud şi în structuralismul genetic al lui Piaget, cercetarea istoriei unor sisteme 

conceptuale elaborate în cadrul unor teorii şi şcoli ştiinţifice. 

2. 11.817.07.15F Principii epistemologice şi orientări noi în ştiinţa literară din sec. 20 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. h. Anatol Gavrilov 

Rezultate principale: definirea noii funcţii figurative a cuvîntului, evidenţierea contribuţiilor 

epistemice ale deconstrucţiei la cercetarea unor concepte literare (scriere, text, sens), reinterpretarea 

noţiunii de ideologie, conflict, dialog şi studierea contribuţiilor traducerii artistice la modernizarea 

speciilor literare. 

d) în domeniul folcloristicii: 
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1. 06.410.011F Tezaurul folcloric al românilor (Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, 

Transcarpatia 

Termen de realizare: 2006-2010 

Conducător: dr. h. Nicolae Băieşu 

Rezultate principale: valorificarea materialelor etnofolclorice de arhivă colectate în 

expediţiile de teren, cu începere din 1945, selectarea pe domenii tematice a materialelor care 

urmează să fie pregătite pentru ediţia ştiinţifică Tezaurul folcloric al românilor (Basarabia, 

Transnistria, nordul Bucovinei, Transcarpatia) în 6 volume, investigarea compartimentelor Folclor 

al sărbătorilor de iarnă, Poveşti fantastice, Cîntece lirice, Balade, Descîntece, Proverbe, zicători, 

expresii populare, Folclor al obiceiurilor de familie, interpretarea teoretică şi pregătirea pentru 

editare a materialul folcloric cules în Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi Transcarpatia, 

elaborarea a 6 volume privind realitatea folclorică obiectivă la românii din Basarabia, Transnistria, 

nordul Bucovinei, Transcarpatia.  

2. 11.817.07.06F Bibliografia folclorului basarabean în context general românesc şi 

european( de la începuturi pînă în prezent) 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Tudor Colac 

Rezultate principale: întocmirea bibliografiei şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu autorii 

elaborărilor existente din Republica Moldova, România, Ucraina, elaborarea modelelor de structură 

ale unităţilor bibliografice în baza surselor bibliografice identificate şi redactarea surselor 

bibliografice identificate. 

3. 11.817.07.10F Constituirea Arhivei Naţionale de Folclor a Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 

Termen de realizare: 2011-2014 

Conducător: dr. Ana Graur 

Rezultate principale: elaborarea registrului digital al materialelor documentare, digitizarea 

materialelor sonore de pe 30 de benzi magnetice şi scanarea a 20 de manuscrise folclorice. 

 

2.1.2. Proiecte în cadrul programelor de stat 

 

În afară de cercetările efectuate la proiectele instituţionale, în perioada 2008-2009 institutul 

a beneficiat de un proiect din cadrul Programului de stat intitulat 08.812.07.02A Biblioteca virtuală 

Dimitrie Cantemir (conducător: dr. Ana Bantoş), al cărui rezultat final a constat în elaborarea 

bibliotecii de tip virtual Dimitrie Cantemir. 

 



 

© Institutul de Filologie al AŞM 

16

2.1.3. Proiecte pentru tineri cercetători 

 

1. Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (termen de realizare: 2007-

2008, conducător: dr. Stela Spînu), în cadrul căruia au fost evidenţiate particularităţile dialectale ale 

graiurilor din nord-estul Republicii Moldova şi cele din raionul Kotovsk (Ucraina). 

2. Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie (română, franceză, italiană, 

engleză, germană şi rusă) (termen de realizare: 2008-2009, conducător: dr. Aurelia Hanganu), care 

s-a soldat cu următoarele rezultate: a fost alcătuit registrul de cuvinte de origine greco-latină pentru 

limbile română, franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi rusă şi identificate, inventariate şi 

clasificate rădăcinile indo-europene în limbile cercetate. 

3. Proza basarabeană din secolul XX. Text, context, intertext (termen de realizare: 2008-2009, 

conducător: dr. h. Alexandru Burlacu), care şi-a propus ca scop realizarea unei cercetări fundamentale 

de istorie şi metodologie literară, constînd în elaborarea unor studii critice a operelor scriitorilor 

basarabeni din secolul XX care au marcat canonul modernist şi postmodernist: Constantin Stere, Leon 

Donici, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, Vlad Ioviţă, Vasile Vasilache, Ion Druţă, Paul Goma, 

Nicolae Esinencu, Serafim Saka, Vitalie Ciobanu, Nicolae Popa, Em. Galaicu-Păun, Grigore Chiper. 

4. Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei (termen de realizare: 2009-2010, 

conducător: dr. Stela Spînu), în cadrul căruia au fost evidenţiate particularităţile dialectale ale 

graiurilor din sud-estul Ucrainei şi din nord-vestul Caucazului. 

5. Structura şi organizarea textului ştiinţific (termen de realizare: 2010-2011, conducător: 

dr. Aurelia Hanganu), al cărui rezultat principal a fost elaborarea unor cursuri şi suporturi de curs 

apte să formeze audienţilor competenţe textuale şi să ofere o metodologie de descriere şi studiere a 

textului. 

 

2.2. Personalul uman  

 

Personalul uman angajat, la momentul evaluării, constituie 100 de persoane. Dintre acestea, 

91 sunt cercetători ştiinţifici: 64 de cercetători titulari (sau 70%) şi 27 de cercetători cumularzi (sau 

30%). Din numărul total de cercetători, 19 sunt doctori habilitaţi în filologie, ceea ce constituie 

21%, 42 de doctori în filologie (sau 46%), 30 de cercetători fără grad ştiinţific (sau 33%). Procentul 

persoanelor cu grad ştiinţific faţă de numărul total de cercetători este de 67%. Raportul dintre 

doctori/doctori habilitaţi este de 2,2. Ponderea cercetătorilor ştiinţifici în vîrstă de pînă la 35 de ani 

este de 14%.  
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2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere 

 

Director: Vasile Bahnaru, 24.10.1949, dr. hab. în filologie (2009), conf. cercet. (2009), 

abilitat cu dreptul de conducător/consultant de doctorat la specialitatea 10.02.01. – Limba română 

(2009). Executant şi conducător de proiecte instituţionale. Conducător ştiinţific la două teze de 

doctor în filologie şi consultant ştiinţific la o teză de doctor habilitat. În urma promovării 

concursului, a fost desemnat în funcţia de director al institutului pe 01 iunie 2010. 

Secretar ştiinţific: Galaction Verebceanu, 19.07.1951, dr. în filologie (1999), conf. cercet. 

(2002), abilitat cu dreptul de conducător de doctorat la specialitatea 10.02.01. – Limba română 

(2006). Stagiu de perfecţionare şi documentare la Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Executant 

a mai multor proiecte instituţionale. Participare în cadrul a două proiecte ştiinţifice internaţionale 

(1996-1999, 2003-2006). În urma promovării concursului, este desemnat în funcţia de secretar 

ştiinţific pe 01 septembrie 2010. 

 

2.2.2. Lista personalului auxiliar 

 

Nr. Numele, prenumele Anul 
naşterii 

Studiile Forma de 
angajare 

Funcţia 

1.  Haritonov Viorica 1971 Superioare Titular Contabil-şef 
2.  Maţcan Ludmila 1967 Superioare Titular Contabil coordonator 
3.  Tcaci Valentina 1956 Superioare Titular Inspector superior personal 
4.  Jantîc Nicolae 1955 Superioare Titular Şef de gospodărie 
5.  Vîju Clarisa 1956 Superioare Titular Secretar de redacţie 
6.  Papuc Mihail 1946 Superioare Titular Redactor stilizator 
7.  Prodan Galina 1961 Medii Titular Dactilografă 
8.  Rusu Maria 1953 Medii Titular Dactilografă 
9.  Nacu Angela 1990 Medii Titular Îngrijitoare de încăperi 
 

2.3. Mijloace financiare disponibile  

 

Mijloacele financiare ale IF alocate de la bugetul de stat în perioada anilor 2007-2011 au 

fost gestionate conform planurilor de finanţare şi aprobate în conformitate cu legislaţia în domeniu. 

Alocaţiile bugetare pentru cercetări ştiinţifice au constituit suma de 28.715,7 mii lei, inclusiv 

2.687,7 mii lei mijloace speciale, obţinute de pe urma serviciilor contra plată prestate de Centrul de 

Terminologie. 

Ponderea mijloacelor destinate sectorului ştiinţific constituie 26.028,0 mii lei sau 90,6%. 

Proiecte internaţionale, contracte economice cu agenţi autohtoni, contracte cu agenţi 

economici străini nu au existat. 
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Volumul total de finanţare (mii lei) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

1 2 3 4 5 6 
4223.6 5902.0 5931.3 6508.8 6150.0 5743.1 
 

Alocaţii bugetare (mii lei) 

2007 2008 2009 2010     2011 
Media anuală 

1 2 3 4 5 6 
3702.1 5347.6 5441.0 6136.0 5401.3 5205.6 
 

Mijloace speciale 
 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

1 2 3 4 5 6 
521.5 554.4 480.3 372.8 735.4 532.8 
 

Alocaţii bugetare obţinute prin concurs (mii lei) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Media 
anuală 

1 2 3 4 5 6 7 
Proiecte 
instituţionale 

3702.1 5347.6 5441.0 6136.0 5401.3 5205.6 

Cercetări 
ştiinţifice 
fundamentale  

3667.2 4658.0 4732.7 5778.4 4775.7 4722.4 

Cercetări 
ştiinţifice 
aplicative 

   0.0 480.7 480.7 

Proiecte din 
cadrul 
Programelor de 
Stat 

 150.0 114.1   132.1 

Proiecte 
independente 
(pentru tineri 
cercet. etc.) 

19.9 184.8 311.2 219.3 119.9 171.0 

Alocaţii 
suplimentare din 
Fondul de rezervă  

15.0 354.8 283.0 138.3 25.0 163.2 

 
Cheltuieli pentru sfera ştiinţei si inovării, total (mii lei) 

 
Total mii lei 
(inclusiv) 2007 2008 2009 2010 2011 

Media 
anuală 
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Cheltuieli totale 
ale organizaţiei 
(cheltuieli de 
casă), mii lei 

4223.6 5902.0 5931.3 6508.8 6150.0 5743.1 

Cheltuieli de 
personal 
(salarizare, fond 
social şi medical ) 

3326.3 4424.2 4448.3 4965.8 5029.8 4438.8 

Procurare de 
echipament 
ştiinţific  

196.1 242.9 137.3 94.7 211.7 176.5 

Deplasări şi 
delegaţii ştiinţifice 

61.5 146.7 153.3 100.0 81.5 108.6 

Plată a serviciilor 
comunale şi a 
altor servicii 

639.7 1088.2 1192.4 1348.3 827.0 1012.0 

 
Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific (mii lei) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

51.5 75.7 70.6 70.0 70.7 67.7 

 

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 

 
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total m2 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

6.38 6.72 6.23 5.63 6.02 6.0 

 
Valoarea echipamentului logistic aflat în dotare (mii lei) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

196.1 242.9 137.3 94.7 211.7 176.5 
 

Echipament per cercetător ştiinţific (mii lei) 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

2.39 3.1 1.63 1.01 2.43 2.1 

 

3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul 

 
Drept performanţe de valoare realizate de către cercetătorii institutului în perioada evaluată 

se numără următoarele rezultate principale: 
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 elaborarea unei politici lingvistici, literare, folclorice şi terminologice bazată pe principii 
ştiinţifice moderne în vederea cunoaşterii reciproce a populaţiilor conlocuitoare şi a excluderii unor 
situaţii de tensiune interetnică; 

 revalorificarea teoriilor actuale de funcţionare a limbilor în context plurietnic şi identificarea 
specificului funcţional (fonetic, gramatical, lexical) de utilizare a limbii în Republica Moldova; 

 revizuirea modalităţilor de interpretare a literaturii române din Republica Moldova în 
conformitate cu modernizarea bazei epistemologice a teoriilor literare în vederea integrării lor în 
context general românesc şi european. prin prisma noilor realizări ştiinţifice moderne în domeniul 
folclorului; 

 punerea în valoare a creaţiei literar-orale din Republica Moldova şi din localităţile cu 
populaţie românească de la est de Nistru, de Bug şi din nordul Caucazului, prin publicarea a 175 de 
lucrări, dintre care 5 manuale, 1 dicţionar, 25 de monografii şi micromonografii şi o serie 
impunătoare de articole cuprinzînd cele mai reprezentative creaţii folclorice verbale ale românilor 
din zonele nominalizate; 

 elaborarea, în premieră, în colaborare cu cercetătorii din România, a 7 volume ale 

Dicţionarului general al literaturii române, o realizare de pionierat în prezentarea literaturii din 

Republica Moldova în context românesc şi european. Pentru prima dată, în ediţie academică, a fost 

analizată critic, în context exsovietic şi general european, creaţia poetului Grigore Vieru şi cea a 

criticului literar Vasile Coroban, sinteze de valoare şi lucrări de referinţă în domeniul criticii 

literare; 

 sistematizarea concepţiilor, teoriilor şi metodelor de cercetare a teoriei literare, concretizate 

prin publicarea a 15 cărţi (8 monografii, 2 culegeri, 5 manuale), 143 de articole şi 110 comunicări. 

În baza cercetărilor au fost elaborate şi citite cursuri universitare, pregătite şi susţinute 3 teze de dr. 

hab. şi 2 teze de dr. 

În calitate de lucrări de performanţă pot servi:  

 Colectiv de autori, Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului. 

(Texte inedite). Vol. 1. Culegere de texte, Chişinău, 2007 (Lucrarea este absolut nouă, asemenea 

ediţie realizîndu-se pentru prima dată în Republica Moldova şi România. Editată, lucrarea are o 

deosebită importanţă teoretică şi practică, inclusiv politică, contribuind la demonstrarea pe viu a 

unităţii culturii populare a românilor de pe ambele maluri ale Nistrului); 

 Vasile Bahnaru, Elemente de lexicologie şi lexicografie, Chişinău, Ştiinţa, 2008 (În 

monografie sunt luate în discuţie şi propuse mai multe soluţii teoretice şi practice legate de noţiunile 

şi fenomenele semasiologiei moderne examinate prin prisma necesităţilor lexicografiei actuale, 

urmărindu-se, în primul rînd, elaborarea unei concepţii lexicografice coerente, care include toate 

aspectele, problemele şi fenomenele lexicologice necesare pentru alcătuirea unor dicţionare pe 

principii ştiinţifice bine argumentate); 
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 Aliona Grati, Romanul ca lume postbabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi 

carnavalesc, Editura Gunivas, Chişinău, 2009 

(Monografia abordează poetica romanului contemporan prin prisma dialogismului. Modelul de analiză 

pe text are mereu în calcul relaţia intersubiectuală (deci dialogică), mutuală şi cooperantă dintre „autor-

narator-personaj-cititor” în vederea creării „unităţii relative de sens” (Bahtin), model la care se ajunge 

după un lung şi antrenant periplu în istoria dialogisticii moderne, evidenţiind şi contribuţiile altor 

discipline umanistice ca filosofia, hermeneutica, lingvistica la crearea unei viziuni integratoare). 

 Mihai Cimpoi, Critice VIII. Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2009 (Culegerea include 23 de 

eseuri critice despre literatura naţională şi universală, realizate prin prisma dialogului valorilor, pus atît 

sub semnul imperativelor europenizării şi globalizării, cît şi al unei reactualizate încadrări în literatura 

(cultura) universală, conceptualizată de Goethe. Volumul include recitiri ale literaturii române din 

perspectivă nietzscheană, receptări paralele: Blaga şi Nietzsche; Cioran şi Nietzsche şi varii traiecte 

scriitoriceşti (Adrian Dinu Rachieru, George Vulturescu, Daniel Corbu etc.). Aceste şi alte subiecte ale 

cărţii încearcă să răspundă la întrebările privind identitatea şi alteritatea, raportul dintre parte şi întreg, în 

ultimă instanţă – despre sensul fiinţei ascunsă în fiinţare). 

 Angela Savin, Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română. Ch.: 

„Magna Princeps” SRL, 2010 (Valoarea monografiei constă în determinarea rolului unităţilor 

polilexicale stabile (UPS) de limbă în domeniul nominării sau interpretării conotative a realiilor. Sunt 

cercetate unităţile frazeologice, locuţiunile de diferit tip şi expresiile verbale. Sunt determinate 

caracteristicile unităţilor polilexicale date privind trăsăturile comune şi distincte ale lor. Sunt analizate 

procesele dinamice în dezvoltarea semantică a UPS. Este făcută clasificarea UPS conform straturilor 

lexicale şi a originii. Se efectuează o nouă interpretare a  cauzelor extralingvistice şi intralingvistice în 

formarea UPS cercetate. Pentru o înţelegere mai amplă se recurge la fenomene similare din alte limbi); 

 Colectiv de autori, Teoria textului. Termeni-cheie, Chişinău, Tipografia Profesional Service 

SRL, 2011 (Lucrarea studiază textul interpretat ca unitate discursivă. Sunt vizate următoarele 

aspecte: rolul comunicativ al textului, producerea şi receptarea lui în cadrul actelor de vorbire, 

maximele conversaţionale, macro-jocurilor dialogice etc. Sunt stabilite şi descrise criteriile de 

coerenţă, coeziune, integrare ş.a. Lucrarea conţine un instrumentar de concepte din sfera 

fenomenelor discursiv-textuale, punînd la dispoziţia cititorilor o listă de termeni explicaţi, des 

utilizaţi în lingvistica textului. Dicţionarul oferă repere stabile pentru iniţierea studenţilor, 

masteranzilor, doctoranzilor în analiza textului). 

Făcînd un bilanţ al activităţii de cercetare în perioada 2007-2011 sub raportul editării 

rezultatelor obţinute, se poate constata că acestea au fost materializate în: 

1363 de lucrări ştiinţifice, publicate în ţară şi peste hotare, dintre care: 

7 publicaţii ştiinţifice electronice; 
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1176 de articole ştiinţifice publicate, dintre care: 

623 de articole în reviste ştiinţifice din ţară (categoriile B, C şi alte reviste atestate), 

140 de articole în reviste ştiinţifice din străinătate; 

412 de articole în culegeri, dintre care: 

58 de articole în culegeri publicate în străinătate;  

1 articol publicat în enciclopedie din ţară; 

61 de monografii, dintre care: 

14 în străinătate 

47 în ţară;  

29 de dicţionare, dintre care: 

1 în străinătate; 

39 de culegeri de articole, 

7 capitole în monografii în ţară; 

12 capitole în monografii editate în străinătate; 

29 de rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, dintre care: 

2 publicate la manifestări ştiinţifice internaţionale,  

9 naţionale cu participare internaţională şi  

17 rezumate ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice naţionale; 

2 rezumate publicate în străinătate. 

 

4. Antrenare în activităţi conexe cercetării 

 

Pe lîngă activitatea de cercetare, membrii profilurilor de la institut colaborează activ cu 

instituţiile de învăţămînt (universitar şi preuniversitar) din republică. 

Una din principalele forme de conlucrare este predarea cursurilor teoretice şi practice la 

catedrele de profil filologic. Privită sub raport numeric numărul de persoane/numărul de cursuri 

susţinute, această colaborare se prezintă astfel: 206 cercetători au ţinut 296 de prelegeri, media 

alcătuind 41 de persoane/59 de cursuri. Pe ani, datele se prezintă astfel: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

37/59 47/56 36/50 28/50 58/81 

 

De asemenea, în perioada evaluată au fost elaborate 53 de cursuri noi. Ponderea 

cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire este de 48%.  
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În acelaşi timp, cercetătorii de la institut sunt antrenaţi deopotrivă în procesul de elaborare şi 

editare a materialelor didactice destinate învăţămîntului universitar şi preuniversitar, constînd în 

manuale şi capitole în manuale, lucrări instructiv-metodice ş.a. Numărul total al acestora alcătuiesc 

cifra de 49. 

O altă formă de implicare în procesul educaţional o constituie activitatea cercetătorilor de la 

institut în calitate de: 

a) preşedinţi ai Comisiei de stat pentru examenele de licenţă–16 persoane; 

b) membri ai Comisiei de stat pentru examenele de licenţă – 32 de persoane, pentru 

examenele de masterat – 21 de persoane; 

c) conducători ai tezelor de licenţă – 141 de persoane, ai tezelor de masterat – 37 de 

persoane. Raportul dintre numărul de teze de licenţă şi numărul de cercetători este 33%, iar raportul 

dintre numărul de teze de masterat şi numărul de cercetători este 8,7%. 

Mai mulţi cercetători din cadrul institutului sunt antrenaţi în pregătirea cadrelor de înaltă 

calificare. Astfel, în perioada 2007-2011 22 de persoane au fost abilitate cu dreptul de 

conducător/consultant ştiinţific, ponderea dintre numărul de cercetători şi numărul de persoane 

abilitate cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific reprezentînd 23,8%.  

În calitate de instituţie organizatoare de doctorat, institutului i-au fost aprobate patru 

specialităţi: Literatura română, Teoria literaturii, Folcloristică şi Limba română. În perioada 

evaluată în medie şi-au făcut studiile 25 de doctoranzi: 15 la secţia cu frecvenţă şi 10 la secţia cu 

frecvenţă redusă, inclusiv 4 doctoranzi din străinătate. Patru doctoranzi din cadrul institutului au 

beneficiat de burse guvernamentale. Raportul dintre numărul doctoranzilor şi numărul cercetătorilor 

este de 29%, iar ponderea susţinerilor în termen şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de 

doctorat este de 11,3%. 

Începînd cu 2007 la institut se efectuează şi studii posdoctorale. În perioada evaluată 10 

persoane au făcut studii postdoctorale, dintre care 2 (sau 20 la sută) şi-au luat al doilea doctorat. 

La capitolul Antrenarea în activităţi conexe cercetării trebuie adăugat şi faptul că institutul 

este des solicitat în vederea avizării şi expertizării proiectelor de acte legislative şi de alte acte 

normative, inclusiv a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. Pe parcursul celor cinci 

ani de activitate astfel de solicitări au fost 26. 

 

4.1. Activităţi de consultanţă acordate persoanelor juridice şi fizice  

 

Activitatea cercetătorilor de la institut la acest capitol este foarte bogată şi diversă. Astfel, 

asistenţă filologică este acordată de către cercetătorii din cadrul Centrului de Lingvistică şi, mai 

ales, de către membrii Centrului de Terminologie, care: 
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a) elaborează reguli de uniformizare şi standardizează terminologia tehnico-ştiinţifică în 

standarde, reglementări tehnice, prescripţii tehnice şi în alte acte normative pentru toate domeniile 

de activitate (administraţie, economie, ştiinţă, tehnică, cultură etc.);  

b) elaborează recomandări şi avizează punerea în uz a documentaţiei oficiale tipizate în limba 

de stat; 

c) elaborează, examinează şi avizează pentru tipar dicţionare terminologice, glosare, formulare 

(blanchete) tipizate etc., alte materiale cu caracter normativ ce ţin de realizarea Programului 

complex de stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova; 

d) elaborează, unifică şi autorizează denumirile de organizaţii, indiferent de tipul de proprietate 

şi forma organizatorico-juridică, textele publicitare, textele de ştampile, anteturi, denumirile de 

produse, textele etichetelor, reglementează şi identifică numele de persoană etc.; 

e) efectuează la cerere expertize terminologice şi lingvistice; 

f) popularizează normele limbii literare şi terminologiile sectoriale în cadrul conferinţelor, 

seminarelor, stagiilor organizate de ministere, întreprinderi, primării şi alte instituţii şi în mass-

media; 

g) acordă consultaţii terminologice şi lingvistice operative, inclusiv telefonice şi on-line, 

persoanelor fizice şi juridice; desfăşoară activităţi interactive prin reţeaua telematică naţională cu 

funcţionarii publici şi cu alte categorii de beneficiari din teritoriu în materie de terminologie şi 

cultivare a limbii. 

La solicitarea unor beneficiari au fost redactate şi traduse texte tehnico-ştiinţifice din diverse 

domenii: ştiinţă, economie naţională, cultură. Au fost redactate şi traduse instrucţiuni, regulamente, 

reglementări şi prescripţii tehnice, normative în construcţii, formulare, standarde etc. 

În scopul realizării prevederilor legislaţiei lingvistice privind funcţionarea limbii literare şi a 

terminologiilor sectoriale, specialiştii Centrului de Terminologie, în colaborare cu Direcţia de 

reclamă a Consiliului municipal al Primăriei Chişinău, împreună cu Camera Înregistrării de Stat şi 

cu Departamentul „Moldova-Standard”, au acordat consultanţă (documentară) în vederea, 

elaborării, redactării şi aprobării denumirilor de instituţii, organizaţii şi întreprinderi; redactării şi 

aprobării textelor pentru ştampile; traducerii, redactării, aprobării textelor publicitare; întocmirii şi 

elaborării certificatelor de etimologizare şi identificare a prenumelor şi numelor de familie. Au 

redactat şi au elaborat, la solicitare, denumiri de produse şi texte de etichete în vederea 

corectitudinii lingvistice şi terminologice. Anual, cifra acestor acte depăşeşte 10.000. Astfel, în anul 

2007 au fost elaborate 10.500 de asemenea documente; în 2008 – 11.450; în 2009 – 12.300; în 2010 

– 13.500; în 2011 – 14.200.  

Sunt prestate zilnic servicii şi consultaţii lingvistice şi terminologice la telefonul 

022.29.58.98 şi on-line http://cnt.dnt.md (site-ul Centrului de Terminologie).  
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În cadrul activităţii de promovare a terminologiilor şi a standardelor de limbă privind 

corectitudinea lingvistică şi terminologică în comunicarea oficială şi în actele oficiale, specialiştii 

CT participă cu prelegeri în mai multe instituţii şi întreprinderi: Academia de Administrare Publică, 

Consiliul Orăşenesc Străşeni, Serviciul Vamal, parcurile de troleibuze din capitală etc. Au ţinut 

prelegeri:  

 Inga Druţă – Seminar „Ţinerea lucrărilor de secretariat. Modele de acte. Aspecte de 

cultivare a limbii”, Academia de Administrare Publică, februarie 2008 – 3 ore. 

 Lidia Vieru – Seminar „Ţinerea lucrărilor de secretariat. Modele de acte. Aspecte de 

cultivare a limbii”, Academia de Administrare Publică, februarie 2008 – 3 ore. 

 Valeriu Culev – Seminar „Redactarea documentelor oficiale. Terminologia aferentă”, 

Pretura Ciocana, mun. Chişinău, aprilie 2009 – 2 ore. 

 Inga Druţă – Seminar „Probleme de cultivare a limbii în comunicarea oficială”, Pretura 

Centru, mun. Chişinău, martie 2010 – 2 ore. 

 Inga Druţă – Seminar „Comunicarea oficială. Probleme şi modele de acte”, Inspectoratul 

Fiscal Principal, mun. Chişinău, mai 2010 – 8 ore (4 grupe). 

 Inga Druţă – Seminar „Corespondenţa oficială. Tehnici de redactare şi aspecte de cultivare a 

limbii”, toate preturile din Chişinău (Centru, Botanica, Buiucani, Rîşcani, Ciocana), septembrie – 

noiembrie 2010 – 40 de ore (cîte 8 la fiecare pretură). 

 Inga Druţă – Seminar „Ţinerea lucrărilor de secretariat. Modele de acte. Aspecte de 

cultivare a limbii”, Academia de Administrare Publică, februarie 2011 – 4 ore 

 Inga Druţă – Seminar „Corespondenţa oficială. Tehnici de redactare şi aspecte de cultivare a 

limbii”, Academia de Administraţie Publică, martie 2011 – 4 ore. 

 Inga Druţă – Seminar „Corespondenţa comercială. Tehnici de redactare şi aspecte de 

cultivare a limbii”, S.C. „ProConsulting” SRL, iulie 2011 – 4 ore. 

CT organizează anual Concursul de Terminologie Ştiinţifică şi Tehnică pentru studenţii din 

instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova. La concurs participă în fiecare an circa 

50 de studenţi de la USM, UTM, ASEM, ULIM ş.a. Concursul are drept scop însuşirea şi 

promovarea terminologiilor sectoriale.  

 

4.2. Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi promovării 

imaginii ştiinţei 

Aceste activităţi s-au realizat prin publicarea articolelor de popularizare şi promovare a 

ştiinţei, precum şi articole de cultivare a limbii în periodicele „Literatura şi arta”, „Timpul”, „Jurnal 

de Chişinău”, „Natura”, „Săptămîna”, „NOI”, „Punkt”, „Life time”, „Vînătorul şi pescarul 

Moldovei”, „Flux”, „Destin românesc” ş.a.  
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În total în perioada evaluată cercetătorii institutului au publicat 531 de articole de 

popularizare şi promovare a ştiinţei şi au avut 1612 de participări la radio şi televiziune. 

Alte activităţi în care au fost implicaţi cercetătorii institutului: 

 lansări de carte ale cercetătorilor la Bibliotecile din municipiul Chişinău: Biblioteca 

Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe „A. Lupan”, Biblioteca „Ovidius”, Biblioteca „B. P. 

Hasdeu”, Biblioteca „O. Ghibu”; 

 acordarea de interviuri în cadrul manifestări ştiinţifice organizate la şi în afara institutului şi 

la seratele elevilor şi studenţilor dedicate sărbătorii „Limba noastră cea română”, organizate la şcoli, 

licee şi universităţi; 

 participarea la Saloanele de Carte de la Chişinău (Biblioteca Naţională) şi din România (Iaşi, 

Bucureşti), participarea la tîrgurile internaţionale de carte ştiinţifică şi didactică (Biblioteca 

Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe „A. Lupan”). 

 

5. Cooperări naţionale şi internaţionale 

5.1.Cooperare în cadrul naţional  

 

Cercetătorii ştiinţifici de la ambele profiluri colaborează intens şi constant cu facultăţile de 

profil din cadrul universităţilor, cu institutele de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe şi din cadrul 

Ministerului Educaţiei, cu alte instituţii şi organizaţii din republică.  

Dintre formele de conlucrare pot fi menţionate următoarele: 

1. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale 

În perioada evaluată institutul, în colaborate cu facultăţile de profil filologic, au organizat mai 

multe colocvii, conferinţe, mese rotunde ş.a. Dintre acestea trebuie remarcate: 

a) Conferinţa Invitaţii noştri. Întîlnire cu prof. univ. Marin şi Ştefania Mincu (Bucureşti), 

2007. Coorganizator: Catedra de literatură română şi teorie literară de la USM; 

b) Simpozionul In memoriam B. P. Hasdeu, 2007. Coorg.: Uniunea Scriitorilor din Moldova. 

c) Conferinţa ştiinţifică Metafora este poezia însăşi consacrată aniversării de 70 de ani ai 

acad. Mihail Dolgan, 2009. Coorg.: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere. 

d) Conferinţa ştiinţifică prilejuită de conferirea titlului onorific Membru de onoare al AŞM 

poetului Adrian Păunescu, 2010. Coorg.: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare. 

e) Sesiune omagială Constantin Stere. Prezentarea ediţiei C. Stere, Opere în 2 vol. şi A. 

Baconschi. Opere în 2 vol., apărute în colecţia Opere fundamentale a Academiei Române. Coorg.: 

Academia Română. 

f) Masa rotundă Mihai Eminescu: în mine bate inima lumii, 2011. Coorg.: Centrul Academic 

Internaţional Eminescu. 
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g) Masa rotundă Realizări recente în lexicografia explicativă română, 2011. Coorg.: Grupul 

Editorial „Litera”. 

2. Realizarea unor proiecte de cercetare în comun şi publicarea rezultatelor obţinute  

În comun cu Institutul de Istorie, Stat şi Drept şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, institutul a participat la realizarea Programului de Stat intitulat Dinastia Cantemireştilor: 

polifonismul preocupărilor ştiinţifico-artistice, al cărui rezultat principal a fost editarea volumului 

Dinastia Cantemireştilor. Proiectul din cadrul acestui program s-a numit Biblioteca virtuală 

Dimitrie Cantemir. 

De asemenea, în colaborare cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în perioada 

octombrie-noiembrie 2011, o echipă de experţi din cadrul institutului (dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. 

Ana Vulpe, dr. Galaction Verebceanu, cerc. şt. Lidia Vieru, cerc. şt. Mariana Vlas, coordonator: dr. 

Inga Druţă) a monitorizat 140 de ore de emisie conform proiectului privind monitorizarea posturilor 

TV sub aspectul calităţii limbii române. Rezultatele acestei monitorizări se cuprind în volumul 

intitulat Ghid de exprimare corectă, ce urmează să apară în 2012. 

3. Susţinerea tezelor de doctorat 

În perioada evaluată mai mulţi cercetători de la institut au fost solicitaţi să participe, în calitate 

de recenzenţi oficiali, la susţinerea tezelor de doctorat la specialităţile de profil, după cum urmează: 

2007 

Anatol Gavrilov, dr. hab. în filologie, referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Cristina-Grossu Chisiac, tema tezei: Modele de receptare a mitului Medeei în literatura germană 

contemporană. 

2008 

Dumitru Apetri, dr. conf. cercet., şi Sava Pînzaru, dr. hab. conf. cercet., referenţi oficiali la 

susţinerea tezei de doctor a dnei Ludmila Balţatu, tema tezei: Literatura tradusă şi comparatismul. 

Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. prof. univ., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Lorina Ghiţu, tema tezei: Quijotismul în literatura română. 

Alexandru Dîrul, dr. hab. conf. cercet., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Victoria Roga, tema tezei: Tipologia contrastivă a negaţiei în limbile germană şi română. 

Vasile Pavel, dr. hab. prof. univ, referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei Tatiana 

Babin-Rusu, tema tezei: Corelaţia cîmpurilor semantice caracterologice în limba germană şi în 

limba română. 

Vasile Pavel, dr. hab. prof. univ, referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei Tatiana 

Porumb, tema tezei: Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană 

modernă. 

2009 
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Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. prof. univ., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Carolina Dodu-Savca, tema tezei: Problemele căutării sinelui în secolul al XX-lea. 

Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. prof. univ., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Crecicovschi Ecaterina, tema tezei: Structuri şi strategii narative în opera lui Joseph Conrad. 

Elena Constantinovici, dr. hab. prof. univ., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a 

dnei dr. Ludmila Zbanţ, tema tezei: Studiu privind intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în 

limbile franceză şi română). 

Alexandru Dîrul, dr. hab. conf. cercet., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dlui dr. 

Vasile Botnarciuc, tema tezei: Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română. 

 

2011 

Vasile Bahnaru, dr. hab. conf. cercet., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dlui 

Marin Butuc, tema tezei: Terminologia militară româneasca (studiu retrospectiv: sec. al XIII-lea – 

încep. sec. al XIX-lea. 

Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. prof. univ., referent oficial la susţinerea tezei de doctor a dnei 

Oprea Elena, tema tezei: Hamletismul şi quijotismul în contextul european din sec. XIX-XX. 

 

4. Participare în cadrul Comisiilor de stat pentru examenele de licenţă şi în alte comisii 

şi comitete naţionale 

Cercetătorii de la institut desfăşoară o activitate intensă în cadrul comisiilor de stat pentru 

examenele de licenţă, în calitate de preşedinţi sau membri de comisii (a se vedea capitolul 4).  

5. Alte activităţi 

În prezent, în cadrul CNAA 9 cercetători sunt membri a diverselor comisii, dintre care 3 fac 

parte, concomitent, din două comisii. 

O parte dintre cadrele ştiinţifico-didactice sunt membri ai seminarelor ştiinţifice de profil şi ai 

Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctorat de la alte instituţii şi profiluri  

Au fost organizate conferinţe ştiinţifice în colaborare cu Academia de Studii Economice din 

Moldova, cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi.  

Membrii profilurilor participă în diverse comisii, consilii, comitete: dr. hab. Anatol Eremia 

este membru al Comisiei guvernamentale pentru delimitarea frontierei de stat moldo-ucrainene; 

membru al Comisiei de reglementare a onomasticii şi terminologiei naţionale. În această comisie 

mai activează şi dr. Inga Druţă, dr. Maria Cosniceanu, dr. Viorica Răileanu.  

În Comisia municipală pentru reglementare urbonimicelor din Chişinău îşi desfăşoară 

activitatea dr. hab. Anatol Eremia, dr. Albina Dumbrăveanu, dr. Maria Cosniceanu, dr. Viorica 
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Răileanu. Pentru această comisie au fost prezentate mai multe propuneri şi recomandări privind 

denumirea şi redenumirea unor străzi, bulevarde, pieţe, scuaruri etc. 

 

5.2. Cooperare internaţională 
5.2.1. Acordurile de colaborare 
 

IF a semnat o serie de acorduri de colaborare internaţională cu mai multe instituţii de 

cercetate şi universităţi europene. Aceste acorduri preconizează diverse activităţi, inclusiv în 

domeniul lingvisticii şi literaturii. Colaborarea prevede un şir de activităţi, şi anume : 

 Schimb de experienţă privitor la modernizarea studiilor filologice;  

 Schimb de experienţă prin organizarea şi participarea la colocvii şi conferinţe; 

 Stagii de perfecţionare şi de cercetare; 

 Schimb de publicaţii ştiinţifice; 

 Lucrul asupra unor publicaţii ştiinţifice elaborate în comun. 

1. În cadrul Acordului de colaborare ştiinţifică încheiat, pe data de 3 mai 2007, între 

Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, IF şi Institutul 

Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost demarat proiectul Procese de 

modernizare a patrimoniului cultural imaterial din România şi Republica Moldova. 

Fenomenul folclorismului şi creaţia tradiţională muzicală şi literară  

Programul proiectului include documentarea în arhiva şi biblioteca institutului-gazdă, 

asimilarea noilor metode de digitizare a materialelor etnofolclorice înregistrate pe teren, precum şi 

cercetări de teren în zona Brăila. 

Au fost stabilite etapele desfăşurării proiectului în cauză împreună cu colegii din România dl 

dr. Marian Lupaşcu şi dna dr. Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie şi Folclor. 

A fost consultată în biblioteca Institutului literatura referitoare la zona Brăila şi Galaţi, noile 

apariţii editoriale, precum şi materialele audio şi video etnofolclorice de arhivă din Basarabia şi 

Bucovina culese în anii ’40 - ’50, secolul XX.  

În acelaşi timp, cercetătorii din cadrul proiectului au participat la un proiect demarat la 

Institutul Cultural Român, moderat de cîntăreţul şi rapsodul Grigore Leşe, unde au fost prezenţi 

rapsozi populari dintr-un cătun ucrainean de pe malul Tisei, Maramureşul Ucrainesc.  

Colegii de la Bucureşti, în perioada 26-29 septembrie2007, au efectuat o vizită de 

documentare şi cercetare în R. Moldova, unde au fost făcute înregistrări audio şi video la Chişinău, 

Drochia, Ştefan Vodă şi Mileştii–Mici, care urmează a fi descifrate, cercetate şi publicate de către 

membrii proiectului. 
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În perioada 9-17 iunie 2011, în cadrul Acordului, a fost efectuată cercetarea pe teren în 

satele Căpriana, Straşeni şi Ciuciuleni, Hînceşti din Republica Moldova, la care au participat 

cercetători din cadrul celor trei instituţii semnatare ale acordului. Ca rezultat, materialele 

audiovizuale obţinute în această cercetare pe teren au constat în nouăsprezece DVD-uri în format 

Media player. 

2. În cadrul Acordului de colaborare încheiat, pe 20 decembrie 2007, între IF al AŞM şi 

Universitatea „Al. I. CUZA” din Iaşi, Facultatea de Informatică, şi Institutul de Filologie „Al. 

Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române, cercetătorii de la Centrul Naţional de Terminologie 

au participat la Proiectul eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic. 

Dicţionarul tezaur al limbii române, operă colectivă iniţiată de Sextil Puşcariu la începutul 

secolului trecut, a fost apoi preluat ca proiect prioritar al Academiei Române. Între anii 1913 şi 

1949 s-au pregătit sub sigla Dicţionarul Academiei (DA) literele A-C, D-De, F-K, L-lojniţă, iar 

după 1965, sub sigla Dicţionarul limbii române (DLR), restul literelor.  

Formatul digital al acestei opere va fi cunoscut sub sigla eDTLR, care reuneşte seria veche a 

Dicţionarului Academiei (DA) şi seria nouă, Dicţionarul limbii române (DLR). În total DA şi DLR 

cuprind 33 de volume, peste 15.000 de pagini, circa 175.000 de cuvinte şi variante şi mai mult de 

3.000.000 de exemple din aproximativ 2.500 de volume ale literaturii române. 

Beneficii aduse de proiectul eDTLR (Dicţionarul tezaur al limbii române în format 

electronic):  

- eDTLR va deveni unul dintre principalele instrumente de lucru în cercetarea lingvistică academică 

românească, va deschide noi modalităţi de studiu şi cercetare în lexicografia românească, inclusiv 

latura ei computaţională; 

- va oferi posibilitatea de consultare interactivă a Dicţionarului de către orice cunoscător al limbii 

române din arealul de limbă română ori din afara lui; 

- va contribui semnificativ la promovarea limbii române în contextul eforturilor actuale de 

promovare a multilingvismului în Europa unită; 

- va fi primul dicţionar de o asemenea anvergură dedicat limbii române pe suport electronic, în care 

cercetătorii vor putea regăsi citatele direct în sursele bibliografice; 

- va fi unul dintre cele mai mari dicţionare în format digital din lume în ceea ce priveşte numărul de 

exemple care să susţină sensurile cuvintelor. 

Cercetătorii noştri participă, ca voluntari, la corectarea formei scanate a Dicţionarului. 

Procesul de corectare se realizează pe un site interactiv, care funcţionează după principiul 

contribuţiilor benevole. Finalizarea formatului digital va fi realizată de experţi. 

Perioada de colaborare: 2007-2011. 
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3. Acordul de colaborare încheiat între IF al AŞM şi Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, semnat pe 08 decembrie 2008, prevede colaborarea părţilor la proiectul de cercetare comună 

cu tema „Tezaurul toponimic românesc. Moldova. Prutul de Jos”, în cadrul căruia vor fi cercetate 

sursele de documentare, inventarierea şi sistematizarea materialului colectat, evidenţierea 

particularităţilor lingvistice ale numelor topice, valorificarea patrimoniului toponimic. 

4. La 11 februarie 2009, a fost încheiat Acordul de parteneriat între Fundaţia Culturală 

„Timpul”, cu sediul în Iaşi, şi IF al AŞM, al cărui obiectiv îl constituie realizarea unor activităţi 

culturale la Iaşi şi Chişinău, şi anume organizarea unor conferinţe, dezbateri, mese rotunde, lansări 

de carte etc. 

Pentru realizarea obiectivelor comune, părţile vor derula programe secvenţionale pe diverse 

domenii de intervenţie, precum şi realizarea în parteneriat a unor proiecte cu accesarea fondurilor 

europene. 

5. Colaborare internaţională este şi activitatea grupului de dialectologie din cadrul Sectorului 

de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică, care constă în pregătirea unor sinteze naţionale de 

hărţi, cu comentarii, pentru Atlasul Lingvistic Romanic, lucrare planificată în 11 volume, dintre 

acestea apărînd 2. Instituţia coordonatoare, Centrul de Dialectologie de la Universitatea Sthendale 

din Grenoble, Franţa. 

6. Pe 2 iunie 2009 Universitatea „Victor Segalen” Bordeaux 2, Franţa şi Academia de 

Ştiinţe a Moldovei, reprezentată de IF al AŞM şi Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM au 

semnat Acordul de colaborare ştiinţifică, care vizează dezvoltarea unei colaborări în domeniile 

antropologie socială, etnologie şi folclor, cu o temă generală: Transformările şi mutaţiile actuale 

ale ştiinţelor antropologice în Europa. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani. 

7. Pe 22 februarie 2010, între Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie de la 

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova şi IF al AŞM, a fost semnat Acordul de 

colaborare, ce prevede parteneriatul între cele două instituţii, concretizat în studierea onomasticii şi 

a lexicologiei. 

8. Pe 2 noiembrie 2010 Universitatea „Petru Maior” din Tîrgul Mureş şi IF al AŞM au 

semnat Protocolul de colaborare în Proiectul de cercetare ştiinţifică „Dicţionar poliglot de termeni 

economici”, care prevede elaborarea, în baza unui contract de cercetare ştiinţifică pe teme de 

terminologie economică şi lingvistică aplicată, a unui dicţionar economic poliglot. Durata 

protocolului – pînă la editarea dicţionarului. 

Au fost lucrate majoritatea literelor. În prezent (2012) se lucrează la literele "T, U,V,Y" 

9. În intenţia de a impulsiona relaţiile în domeniul ştiinţei şi educaţiei, pe 20 februarie 2011 

IF al AŞM şi Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” din Braşov au încheiat Acordul de 

colaborare, al cărui obiect rezidă în colaborarea părţilor în toate domeniile de activitate ştiinţifică 
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(schimb de cercetători şi stagii de documentare, colaborare la revistele de specialitate şi ediţiile 

tematice, înfiinţarea comisiilor mixte în vederea organizării manifestărilor ştiinţifice etc.). 

10. Pe 21 februarie 2011, între IF al AŞM şi Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu”, a fost încheiat Acordul de colaborare, al cărui obiect principal îl constituie 

colaborarea la ediţia a II-a a Dicţionarului general al literaturii române. Componenţa grupului de 

lucru (conducător, acad. Mihai Cimpoi), din componenţa căruia fac parte 19 cercetători, a fost 

aprobată la şedinţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie (proces-verbal nr. 12 di 

13.09.2011). Durata acordului – 2011-2013. 

11. Pe 10 martie 2011 IF al AŞM şi Universitatea „Tibiscus” din Timişoara au semnat 

Protocolul de colaborare în proiectul de cercetare ştiinţifică „Dicţionar poliglot de termeni 

economici”, care prevede elaborarea, în baza unui contract de cercetare ştiinţifică pe teme de 

terminologie economică şi lingvistică aplicată, a unui dicţionar economic poliglot. Durata 

protocolului – pînă la editarea dicţionarului. 

Au fost lucrate majoritatea literelor. În prezent (2012) se lucrează la literele "T, U,V,Y" 

12. Între 2008 şi 2011 IF a colaborat cu editura «Художественная литература» de la 

Moscova în cadrul unui proiect al Fondului interstatal al colaborării umanitare dintre ţările-

membre CSI (Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ, coordonator: dr. h. Aliona Grati). În urma acestei colaborări au fost tipărite trei 

volume, două din ele fiind prefaţate de cercetătorii Institutului de Filologie: 

a) Спел про лист зелёный я… Классика литератур СНГ. Фольклор и литературные 

памятники Молдовы, Moscova: Художественная литература, 2009. Aliona Grati şi Tudor 

Colac au semnat prefaţa la acest volum, intitulată Поэтичная история народа, p. 5-20. 

b) Под парусом вечного неба (ediţie bilingvă rus-engleză). Классика литератур СНГ. 

Фольклор и литературные памятники Молдовы, Moscova: Художественная литература, 

2010. 

c) Душа, озарившая кодру. Классика литератур СНГ. Фольклор и литературные 

памятники Молдовы. Том 2, Москва, Изд. «Художественная литература, 2011. Aliona Grati şi 

Victor Cirimpei au semnat prefaţa la acest volum, intitulată, Художественное слово Молдовы, р. 

6-32. 

13. Aliona Grati a coordonat doi ani la rînd două volume colective, intitulate Cultură-

Identitate-Globalizare (vol. I, II). Coord. prof. univ. Ioan Derşidan şi conf. univ. Aliona Grati, 

Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2010, 2011, ISBN 978-606-10-0163-7 care a apărut la 

Editura Universităţii din Oradea şi întruneşte studii ale unor cercetători în ştiinţa literară şi 

sociologie din România, Polonia, Ungaria şi Italia. 
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14. Acad. Mihai Cimpoi colaborează cu Institutul G. Călinescu (Bucureşti) în vederea 

editării ediţiei a II-a a Dicţionarului general al literaturii române. 

În cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric s-au constituit 

relaţii strînse de colaborare cu o serie de universităţi din România, care s-au materializat în diverse 

activităţi concrete şi care au o bună perspectivă de viitor, şi anume cu:  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)  

Universitatea de Stat „Iurie Fedkovici” din Cernăuţi (Ucraina)  

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş (România).  

În colaborare cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi a fost organizată ediţia a II-a a 

Colocviului Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, avînd 

genericul Semiotica şi hermeneutica textului (7-9 mai 2008). 

 

Tematica de cercetare a doctoranzilor pregătiţi în cadrul centrelor ştiinţifice internaţionale 
sau în cotutelă 

 
Doctoranda Cristina Robu, anul II, specialitatea Teoria literaturii, avînd tema de doctorat 

intitulată Personajul dedublat în literatura contemporană, a efectuat, în perioada 8 octombrie - 8 

decembrie 2011, un stagiu de cercetare şi documentare la Centre de Recherche Interuniversitaire sur 

la Littérature et la Culture Québécoises (CRILCQ) la Universitatea din Montréal, Facultatea de 

Litere, Montréal, Québec, Canada, din contul unei burse obţinute de la Ambasada Canadei. 

Doctoranda Tatiana Barbăneagră, anul II, specialitatea Limba română, avînd tema de 

doctorat intitulată Deixisul în limba română, a efectuat, în perioada 01 octombrie -31 decembrie 

2011, un stagiu de cercetare şi documentare la Institutul Cultural Român, care i-a oferit şi o bursă. 

 

Rezultate obţinute în domeniul colaborării 

 

Ca rezultate concrete obţinute în domeniul colaborării internaţionale constituie pregătirea şi 

editarea lucrărilor: 

1. Спел про лист зелёный я… Классика литератур СНГ. Фольклор и литературные 

памятники Молдовы, Moscova: Художественная литература, 2009. Aliona Grati şi Tudor 

Colac au semnat prefaţa la acest volum, intitulată Поэтичная история народа. 

2. Под парусом вечного неба (ediţie bilingvă rus-engleză). Классика литератур СНГ. 

Фольклор и литературные памятники Молдовы, Moscova: Художественная литература, 

2010. 
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3. Душа, озарившая кодру. Классика литератур СНГ. Фольклор и литературные 

памятники Молдовы. Том 2, Москва, Художественная литература, 2011. Aliona Grati şi Victor 

Cirimpei au semnat prefaţa la acest volum, intitulată, Художественное слово Молдовы. 
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Anexa nr. 1 
 

FIŞA STATISTICĂ  
a Institutului de Filologie 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 
1.1. Denumirea organizaţiei Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei 
1.2. Statutul juridic Instituţie publică 

1.3. Anul fondării 2006 

1.4. Actul de înfiinţare  

1.5. Nr. de înregistrare (identificare) 
atribuit de Camera Înregistrării de Stat şi 
data eliberării certificatului de 
înregistrare 

1006600025255, 13.06.2006 

1.6. Profilul de cercetare  1.Limba română sub aspect structural, funcţional şi 
istoric 

2.Literatura română şi folclorul din Moldova 
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază Cercetarea limbii, a moştenirii literare şi folclorice 

şi a procesului literar contemporan din Republica 
Moldova în context general românesc şi european 

1.8. Structura organizatorică  Centre şi sectoare 

1.9. Director  BAHNARU Vasile 

1.10. Adresa Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1 

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 23 77 52, 27 27 19, bahnaru@gmail.com 

 

II. RESURSE UMANE 
Anul   

Indicatorul 
 2007 2008 2009 2010 2011 

M
ed

ia
 

an
ua

1 2 3 4 5 6 7 
Total posturi (conform statelor de 
personal) 

77,5 77,5 77,5 78 78 77,7 

2.1.1. Posturi ocupate 77,5 77,5 77,5 78 78 77,7 

 
2.1. 

2.1.2. Posturi vacante - - - - -  
Structura personalului după activitate       

Cercetători ştiinţifici, total posturi 63,5 62,5 62,5 63 63 62,9 
2.2.1.1. Posturi ocupate 63,5 62,5 62,5 63 63 62,9 

 
2.2.1. 

2.2.1.2. Posturi vacante - - - - -  
Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării, total posturi 

- - - - - - 

2.2.2.1. Posturi ocupate       

 
2.2.2. 

2.2.2.2. Posturi vacante - - - - - - 
Personal auxiliar, total posturi 9 9 9 9 9 9 
2.2.3.1. Posturi ocupate 9 9 9 9 9 9 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
 
2.2.3. 

2.2.3.2. Posturi vacante - - - - -  
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Personal de conducere, total posturi 5 6 6 6 6 5,8 
2.2.4.1. Posturi ocupate 5 6 6 6 6 5,8 

 
2.2.4. 

2.2.4.2. Posturi vacante - - - - -  
Angajarea personalului       

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, 
total persoane 

93 87 95 103 98 95 

Cercetători ştiinţifici, total 82 78 84 93 87 85 
titulari 67 65 65 65 68 66 
a. de bază 64 62 60 60 63 62 

 
2.3.1.1.1. 

b. cumul 
intern 

3 3 5 5 5 4 

netitulari 15 13 19 28 19 19 
a. cumul 

extern 
14 11 19 28 19 18 

     
 
 
2.3.1.1.

 
2.3.1.1.2. 

b. acord de 
muncă 

1 2 - - - 1 

Alte categorii de personal 
din sfera ştiinţei şi 
inovării, total 

11 9 11 10 11 10 

titulari 10 8 11 10 11 10 
a. de bază 10 8 11 11 11 10 

 
2.3.1.2.1. 

b. cumul 
intern 

- - - - -  

netitulari 1 1 - - - 1 
a. cumul 

extern 
1 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. 

 
 
 
 
2.3.1.2.

 
2.3.1.2.2. 

b. acord de 
muncă 

- 1 - - -  1 

Personal ştiinţifico-didactic al 
instituţiilor de învăţămînt superior, 
persoane 

- - - - - - 

2.3.2.1. de bază       
2.3.2.2. cumul intern       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

 
2.3.2. 

2.3.2.3. cumul extern       
Persoane care deţin grade ştiinţifice, 
titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 
titluri onorifice 

      

Cercetători ştiinţifici 82 78 84 93 87 85 
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi 38/16 39/16 36/18 34/19 35/19 36/17/
2.4.1.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 
27 25 33 34 34 31 

2.4.1.3. profesori 
universitari/cercetători 

6 8 8 8 8 8 

 
 
 

2.4.1. 

2.4.1.4. membri titulari/ membri 
corespondenţi 

3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 

Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării 

- - -- - - - 

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       

 
 

2.4.2. 
2.4.2.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

 Personal ştiinţifico-didactic - - - - - - 
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2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi       
2.4.3.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 
      

2.4.3.3. profesori 
universitari/cercetători 

      

 
2.4.3. 

2.4.3.4. membri titulari/ membri 
corespondenţi 

      

Perfecţionarea personalului        
Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 32 24 21 22 24 25 
inclusiv :       
2.5.1.1. care studiază în 

organizaţie ( zi/ cu 
frecvenţă redusă) 

24/8 17/7 13/8 9/13 11/13 15/10 

2.5.1.2. care studiază în exterior, 
total 

- - - - - - 

 
 

2.5.1. 

2.5.1.3. dintre care în străinătate - - - - - - 
  dintre care din străinătate - 2 2 2 3 2 
2.5.2. Postdoctoranzi, total 4 2 1 1 2 2 
2.5.3. Competitori, total 1 - - - - 0 
2.5.4. Stagii în străinătate, număr de 

persoane/total luni 
- - - 2/18 

luni 
3/18 
luni 

1/7 
luni 

2.5.5. Număr de persoane care au efectuat 
stagii de peste o lună în străinătate 

- - - 2 3 1 

Persoane care au obţinut grade 
ştiinţifice, total 

8 5 7 7 5 7 

2.5.6.1. doctor habilitat 2 - 1 3 - 2 

 
2.5.6. 

2.5.6.2. doctor 6 5 6 4 5 5 
Persoane care au obţinut titluri 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 
total 

0/2 2/0 0/1 0/1 0/1 0/1 

2.5.7.1. profesor 
cercetător/conferenţiar 
cercetător 

0/2 - 0/1 0/1 0/1 0/1 

 
 
 

2.5.7. 

2.5.7.2. profesor 
universitar/conferenţiar 
universitar 

- 2/0    0/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de 
conducător 

19 18 21 21 22 20 

Repartizarea personalului uman după 
vîrstă 

      

Cercetători ştiinţifici 82 78 84 93 87 85 
2.6.1.1. Sub 35 de ani 18 11 14 26 14 16 
2.6.1.2. 35-44 de ani 10 12 14 11 13 13 
2.6.1.3. 45-54 de ani 20 16 17 19 15 18 
2.6.1.4. 55-64 de ani 11 13 14 15 22 15 

 
 
 
2.6.1 

2.6.1.5. Peste 65 de ani 23 26 25 22 23 23 
Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării 

11 9 11 10 11 10 

2.6.2.1. Sub 35 de ani 1 1  - 1 1 
2.6.2.2. 35-44 de ani 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. 

 
 
 

2.6.2. 
2.6.2.3. 45-54 de ani 4 3 5 4 1 4 
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2.6.2.4. 55-64 de ani 4 3 4 4 5 3   
2.6.2.5. Peste 65 de ani 1 - - - 1 - 
Personal ştiinţifico-didactic       
2.6.2.1. Sub 35 de ani       
2.6.2.2. 35-44 de ani       
2.6.2.3. 45-54 de ani       
2.6.2.4. 55-64 de ani       

 
 
 

2.6.3. 

2.6.2.5. Peste 65 de ani       
2.7. Conducători ai programelor de stat, 

proiectelor de cercetare, desemnaţi în 
perioada evaluată 

      

 
III. RESURSE FINANCIARE 

 
Indicatorul 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

M
ed

i
a an

ua
l

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei 

(cheltuieli de casă), mii lei 
4223.6 5902.0 5931.3 6508.8 6150.0 5743.1

Surse de finanţare destinate 
activităţilor ştiinţifice (plan 
precizat), total (mii lei) 
(3.2.1.+3.2.2.) 

4223.6 5902.0 5931.3 6508.8 6150.0 5743.1

Alocaţii bugetare (cheltuieli 
de bază), mii lei 

3702.1 5347.6 5441.0 6136.0 5401.3 5205.6

proiecte 
instituţionale 

      

a. cercetări 
ştiinţifice 
fundamentale  

3667.2 4658.0 4732.7 5778.4 4775.7 4722.4

 
3.2.1.1.

b. cercetări 
ştiinţifice 
aplicative 

   0.0 480.7 480.7 

3.2.1.2. proiecte din cadrul 
Programelor de Stat 

 150.0 114.1   132.1 

3.2.1.3. proiecte pentru 
procurarea utilajului  

      

3.2.1.4. proiecte de transfer 
tehnologic  

      

3.2.1.5. proiecte 
independente (pentru 
tineri cercetători etc. 
) 

19.9 184.8 311.2 219.3 119.9 171.0 

3.2.1.6. proiecte din cadrul 
programelor 
bilaterale 
internaţionale  

      

3.2.1.7. alocaţii suplimentare 
din Fondul de 
rezervă  

15.0 354.8 283.0 138.3 25.0 163.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. 

3.2.1.8. pregătirea cadrelor       
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ştiinţifice 
Mijloace speciale (3.2.2.1.+ 
3.2.2.2.) 

521.5 554.4 490.3 372.8 748.7 437.5 

naţionale, total       

a. 

cofinanţare a 
proiectelor de 
transfer  
tehnologic 

      

b. 

pregătirea 
cadrelor 
ştiinţifice prin 
contract 

      

c. 

prestare a 
serviciilor 
contra plată 
(contracte cu 
agenţi 
economici 
autohtoni) 

521.5 554.4 480.3 372.8 735.4 532.8 

d. surse obţinute 
din arendă 

      

 
 
 
 
 
 

3.2.2.1.

e. alte surse 
(donaţii, 
sponsorizări 
ş.a.) 

  10.0  13.3 11.6 

internaţionale, total       

a. granturi 
internaţionale  

      

b. 

contracte cu 
agenţi 
economici 
străini  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. 

 
 

3.2.2.2.

c. 
altele 
(sponsorizări, 
donaţii ş.a.) 

      

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi 
inovării (cheltuieli de casă), total 
(mii lei) 

4223.6 5902.0 5931.3 6508.8 6150.0 5743.1

 inclusiv:       
 3.3.1. Cheltuieli de personal 

(salarizare, fond social şi 
medical ) 

3326.3 4424.2 4448.3 4965.8 5029.8 4438.8

 3.3.2. Procurare de echipament 
ştiinţific  

196.1 242.9 137.3 94.7 211.7 176.5 

 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice       
 3.3.4. Deplasări şi delegaţii 

ştiinţifice 
61.5 146.7 153.3 100.0 81.5 108.6 

 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi 
a altor servicii 

639.7 1088.2 1192.4 1348.3 827.0 1012.0

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de 
cercetător ştiinţific 
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3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera 
ştiinţei şi inovării în volumul total al 
cheltuielilor organizaţiei (%) 

      

3.5. Ponderea cheltuielilor din bugetul 
pentru sfera ştiinţei şi inovării 
(indiferent de sursa finanţării) pentru 
achiziţionarea de echipament ştiinţific, 
acoperirea cheltuielilor de specializare, 
stagiere, cooperare tehnico-ştiinţifică, 
participare la manifestări ştiinţifice şi 
de detaşare a personalului pentru 
schimb de experienţă (%) 

      

 
IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

1 2 3 4 5 6 7 
Spaţii adecvate procesului de cercetare 
ştiinţifică, total (m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

      

4.1.1. Proprii       
4.1.2. Primite în folosinţă       
4.1.3. Luate în arendă       

4.1. 

4.1.4. Per cercetător ştiinţific       
Echipament ştiinţific 
4.2.1. Total (mii lei) 196.

1 
242.
9 

137.
3 

94.7 211.
7 

176.
5 4.2. 

4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific 2.39 3.1 1.63 1.01 2.43 2.1 
Caracteristici ale echipamentului ştiinţific 
(după vîrstă, reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani       
4.3.2. 6 – 10 ani       

4.3. 

4.3.3. Peste 10 ani       
 

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 
1 2 3 4 5 6 7 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate 
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

212 267 213 392 279 272,
6 

inclusiv: 
Publicaţii ştiinţifice electronice 1 - 3 3 .- 1,4 
5.1.1.1

. 
în ţară - - 2 2 - 0.8 

5.1.1. 
5.1.1.2

. 
în străinătate 1 - 1 1 - 0,6 

5.1.2. Număr de lucrări ştiinţifice publicate 
per unitate de cercetător ştiinţific 

5,16 6,85 5,03 8,43 6,4 6,37 

5. 1. 

5.1.3. 

Cheltuieli totale (fără fonduri de 
procurare a utilajului, lucrări de 
reparaţii capitale) per lucrare 
publicată (mii lei)  

1,86 2,57 3,14 1,44 2,02 2,20 

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

157 230 182 355 252 235,
2 5.2. 

5.2.1. În reviste ştiinţifice, total 
(5.2.1.1.+5.2.1.2.) 

122 156 115 210 160 152,
6 
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în ţară, total  90 136 89 174 134 124,
6 

a
. 

categoria A  - - - - - - 

b
. 

categoria B  1 - 1 4 2 1,6 

c
.  

 categoria C  68 118 75 141 100 100,
4 

5.2.1.1
. 

d
. 

alte reviste ştiinţifice 
atestate 

21 18 13 29 32 22,6 

în străinătate, total 32 20 26 36 26 28 
a
. 

ISI, cu factor de impact 
> 1 

- - - - - - 

b
. 

ISI, cu factor de impact 
0,1- 1 

- --- - - - - 

c
. 

ISI, cu factor de impact 
<0,1 

2 - 1 1 1 1 

5.2.1.2
. 

d
.  

alte reviste ştiinţifice 
atestate 

30 20 25 35 25 27 

În culegeri, total  34 74 67 145 92 82,4 
5.2.2.1

. 
în ţară 29 68 61 136 60 70,8 

5.2.2. 
5.2.2.2

. 
în străinătate 5 6 6 9 32 11,6 

În enciclopedii, total 1 - - - . 0,2 
5.2.3.1

. 
în ţară 1 - - - - 0,2 

5.2.3 
5.2.3.2

. 
în străinătate - - - - - - 

Număr de lucrări editate, total 
(5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 

49 30 24 26 19 29,6 

Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2) 18 15 10 7 11 12,2 
5.3.1.1

. 
în ţară 15 12 7 5 8 9,4 

5.3.1.2
. 

în străinătate 3 3 3 2 3 2,8 

5.3.1.3
. 

în ediţii internaţionale 
incluse în Web of Science 

- - - - - - 

5.3.1.4
. 

capitole în monografii în 
ţară 

3 1 1 - 2 1,4 

5.3.1. 

5.3.1.5
. 

capitole în monografii 
peste hotare 

6 3 2 1 - 2,4 

Dicţionare, total  14 4 3 7 1 5,8 
5.3.2.1

. 
în ţară 14 3 3 7 1 5,6 

5.3.2. 

5.3.2.2
. 

în străinătate - 1 - - - 0,2 

5.3.3. Culegeri 8 7 8 11 5 7,8 
Activitatea inovaţională       

Brevete obţinute       

5.3. 

5.4.1. 
5.4.1.1 în ţară       
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. 
5.4.1.2

. 
în străinătate       

Brevete implementate       
5.4.2.1

. 
în ţară       

5.4.2. 

5.4.2.2
. 

în străinătate       

5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la 
AGEPI 

      

5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       
5.4.5. Certificate de rase obţinute       

5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în 
colecţii 

      

5.4.7. Cereri de certificare a 
soiurilor/raselor/suşelor 

      

5.4.8. 

Contracte de licenţă (cesiune) în 
baza brevetelor, know-how şi 
soiurilor de plante omologate, 
raselor, tipurilor, liniilor de animale 
şi păsări  

      

Rezultate menţionate la expoziţii şi 
saloane în ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       
5.4.9.2

. 
medalii de argint       5.4.9. 

5.4.9.3
. 

medalii de bronz       

Elaborări ştiinţifice şi tehnologice  

5.5.1. Produse, echipamente asimilate în 
fabricare în serie 

      

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, 
produse noi şi seminţe de soiuri 
realizate şi valorificate de agenţi 
economici prin contract cu un volum 
de finanţare >100 mii lei per 
contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, 
produse noi şi seminţe de soiuri 
realizate şi valorificate de agenţi 
economici prin contract cu un volum 
de finanţare <100 mii lei per 
contract 

      

5.5.4. 
Produse noi valorificate de agenţii 
economici prin colaborare sau 
contracte royalty  

      

5.5.5. Mostre de maşini, echipamente, 
dispozitive funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       

 

 

 

 

5.5 

5.5.7. Materiale / substanţe noi 
documentate 
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5.5.8. Tehnologii noi documentate       
5.5.9. Metode noi documentate       
5.5.10. Procedee documentate       
5.5.11. Softuri elaborate/implementate       
5.5.12. Hibrizi documentaţi        
5.5.13. Suşe documentate       

5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice 
elaborate 

      

5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       
5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       
Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 
5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii        
5.6.2. Programe        

5.6. 

5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice       
Număr de manifestări ştiinţifice 
organizate, total  

6 5 6 18 15 10 

5.7.1. Internaţionale (peste 20% de 
participanţi – din străinătate) 

1 1 1 1 3 1,4 

5.7.2. Naţionale cu participare 
internaţională 

1 2 1 5 3 2,4 
5.7.  

5.7.3. Naţionale 4 2 4 12 9 6,2 
Participări la manifestări ştiinţifice din 
ţară  

      

Rapoarte la invitaţie (referate în 
plen) la manifestări ştiinţifice, total 

5 4 3 7 6 5 

5.8.1.1
. 

naţionale 3 2 1 1 1 1,6 

5.8.1.2
. 

naţionale cu participare 
internaţională 

1 1 - 1 2 1 5.8.1. 

5.8.1.3
. 

internaţionale 1 1 2 5 3 2,4 

Comunicări orale/postere la 
manifestări ştiinţifice, total 

69 66 116 189 174 122,
8 

5.8.2.1
. 

naţionale 42 11 55 71 57 47,2 

5.8.2.2
. 

naţionale cu participare 
internaţională 

6 18 28 42 39 26,6 5.8.2. 

5.8.2.3
. 

internaţionale 21 35 19 64 73 42,4 

Rezumate publicate la manifestări 
ştiinţifice, total 

5 7 4 5 8 5,8 

5.8.3.1
. 

internaţionale 1 1 - - - 0,4 

5.8.3.2
. 

naţionale cu participare 
internaţională 

4 3 1 - 1 1,8 

5.8. 

5.8.3. 

5.8.3.3
. 

naţionale - 2 3 5 7 3,4 

Participări la manifestări ştiinţifice din 
străinătate 

      5.9. 

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în 
plen) 

4 - 1 - - 1 
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5.9.2. Comunicări orale/ postere 5 5 6 4 1 4,2 
5.9.3. Rezumate publicate - - - 2 - 0,4 

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi 
popularizare a ştiinţei  

5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare 
acreditate ISO 

      

5.10.2. Prestări de servicii în alte 
subdiviziuni ştiinţifice 

1 2 1 1 - 1 

5.10.3. 

Expertize ecologice, tehnice, 
medicale, terminologice, 
pedagogice, expertize ale proiectelor 
de cercetare etc. 

1500 3000 3000 1000 2000 2100

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       

5.10.5. Consultanţă 1050
0 

1145
0 

1230
0 

1350
0 

1420
0 

1239
0 

5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice 
documentate 

3 2 2 2 1 2 

5.10.7. Manifestări ştiinţifico-practice 
organizate pentru utilizatori 

2 3 2 2 - 1,8 

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a 
ştiinţei 

1 1 - - - 0,4 

5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei 106 74 119 123 109 106,
2 

5.10. 

5.10.1
0. 

Participări la emisiuni radio şi TV 
consacrate ştiinţei, inovării, 
educaţiei, culturii etc.  

370 371 373 383 115 322,
4 

Distincţii şi premii 

5.11.1. 
Distincţii de Stat obţinute în 
perioada evaluată (ordine, medalii, 
titluri onorifice) 

- 1 1 11 1 2,8 

5.11.2. 
Premiul de Stat al Republicii 
Moldova obţinut în perioada 
evaluată 

- - 1 1 - 0,4 

5.11.3. 
Premii acordate în rezultatul 
Concursului Naţional de Susţinere a 
Ştiinţei obţinute în perioada evaluată 

1 3 2 1 4 2,2 

5.11.4. 
Premii ale Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei obţinute în perioada 
evaluată 

1 - 2 4 1 1,6 

 
 
 
 
5.11. 

5.11.5. Premii obţinute în străinătate pentru 
rezultatele cercetării 

1 2 3 1 - 1,4 

 
VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

1 2 3 4 5 6 7 
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. Număr de persoane / cursuri 
susţinute 

37/5
9 

47/5
6 

36/5
0 

28/5
0 

58/8
1 

41/5
9 

6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada 
evaluată 

6 9 16 11 11 10/6 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1. 

6.1.3. 

6.1.3.1 preşedinte al Comisiei 4/0 2/0 4/0 2/0 4/0 3/0 
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. examenelor de 
licenţă/masterat 

6.1.3.2
. 

membru al Comisiei 
examenelor de 
licenţă/masterat, 

6/5 7/5 6/5 7/6 6/5 6/5 

6.1.3.3
. 

conducător al tezei de 
licenţă/ masterat susţinute 

32/1
0 

21/7 23/7 22/6 43/7 28/7 

6.1.3.4
. 

conducător ştiinţific al 
tezei de doctor susţinute 

6 8 8 3 6 6 

6.1.3.5
. 

consultant ştiinţific al tezei 
de doctor susţinute 

- - - - - - 

6.1.3.6
. 

consultant ştiinţific al tezei 
de doctor habilitat susţinute

1 - 1 1 1 0,8 

Număr de materiale didactice publicate în 
ţară pentru instituţiile de învăţămînt 
superior şi preuniversitar (6.2.1.+6.2.2.) 

21 9 8 4 7 9,8 

Manuale şi capitole din manuale, 
total 

8 6 6 2 1 4,6 

6.2.1.1
. 

manuale pentru 
învăţămîntul universitar 

2 5 4 2 1 2,8 

6.2.1.2
. 

manuale pentru 
învăţămîntul preuniversitar 

6 1 2 - - 1,8 

6.2.1.3
. 

capitole în manuale pentru 
învăţămîntul universitar 

- - - - - - 

6.2.1. 

6.2.1.4
. 

capitole în manuale pentru 
învăţămîntul preuniversitar 

- - - - - - 

Lucrări instructiv-metodice, total 13 3 2 2 6 5,2 
6.2.2.1

. 
Lucrări metodice, 
compendiumuri  

13 3 2 2 6 5,2 

6.2. 

6.2.2. 
6.2.2.2

. 
Lucrări didactice digitale - - - - - - 

6.3. Manuale pentru învăţămîntul universitar 
publicate în străinătate 

- - - - - - 

6.4 

Număr de avize, de expertize asupra 
proiectelor de acte legislative şi de alte acte 
normative, asupra programelor şi 
proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

4 6 5 6 5 5,2 

 
VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

1 2 3 4 5 6 7 
Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 
comun cu alte organizaţii (număr de proiecte 
şi de lucrări comune) 

2 1 2 - 2 1,4 

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera 
ştiinţei şi inovării  

      

7.1.3. 
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii 
de învăţămînt superior /ale instituţiilor de 
învăţămînt superior în organizaţie 

      

Colaborări cu organele centrale de specialitate 
7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate 1 3 1 3 3 2,2 
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7.2.2. 
Recomandări metodologice elaborate/ 
implementate în activitatea autorităţilor 
publice centrale şi/sau locale 

- - 1 2 2 1 

7.2.3. 
Participări în activitatea comisiilor instituite 
de Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul 
de comisii) 

- - 1 1 1 0,6 

7.2.4. 
Participări în activitatea grupurilor de lucru 
instituite de ministere, departamente 
(numărul grupurilor de lucru) 

- - - 1 1 0,4 

Cooperări bilaterale internaţionale 

7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din 
străinătate 

3 2 4 1 4 2,8 

7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor 
din străinătate 

2 - 1 1 2 1,2 

7.3.3. 
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate 
la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor 
şi doctor habilitat 

- - - - - - 

7.3.4. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor 
de doctor şi doctor habilitat 

- - 2 - - 0,4 

7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru 
activitatea ştiinţifică 

- - - - - - 

7.3.6. 
Cercetători invitaţi într-o instituţie 
universitară din străinătate pentru activitatea 
didactică 

- - - - - - 

7.3.7. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 
străinătate la invitaţie  

- - - - - - 

7.3.9. Savanţi din străinătate care au vizitat 
organizaţia 

7 27 14 18 10 15,2 

Cooperări în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de 
organizaţiile din străinătate, cu un volum de 
finanţare mai mare de 100 mii euro per 
proiect 

      

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de 
organizaţiile din străinătate, cu un volum de 
finanţare mai mic de 100 mii euro per proiect 

      

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul 
Programului Cadru 7 

      

7.4.4. 
Doctoranzi deţinători ai burselor 
internaţionale de studii pentru efectuarea 
cercetărilor în ţară 

- - - 1 1 0,4 

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor 
ştiinţifice  

      

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi 
în perioada evaluată 

      

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe 
din străinătate, aleşi în perioada evaluată 

1 - - - - 0,2 

7.5.3. Doctor honoris causa, conferit în perioada 
evaluată 

4 1 - 1 - 1,2 

7.5.4. Membri ai organizaţiilor ştiinţifice din 
ţară/străinătate, aleşi în perioada evaluată 

- 1 - - 1 0,4 
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7.5.5. 
Experţi, consultanţi ai organizaţiilor 
ştiinţifice din ţară/străinătate, selectaţi în 
perioada evaluată 

- 2 3 3 2 2 

7.5.6. 
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi 
ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi 
în perioada evaluată 

3 3 12 9 1 5,6 

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice de peste hotare 

1 5 5 11 6 5,6 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de 
peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor 
cotate ISI, aleşi în perioada evaluată 

- - - - - - 

7.5.9. Membri ai Comitetului de program al unei 
manifestări ştiinţifice de peste hotare 

1 - 1 1 1 0,8 

 
 
 
 
Realizat:      dr. Galaction Verebceanu, secretar ştiinţific 
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