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1. DATE GENERALE 

Denumirea direcţiei strategice a Centrului de Lingvistică şi a Centrului de Terminologie, părţi 

componente ale Institutului de Filologie, este Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Profilul de cercetare Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric a fost aprobat 

la şedinţa Consiliului ştiinţific din 11 ianuarie 2007, proces-verbal nr. 1, în vederea ajustării 

cercetărilor ştiinţifice la cerinţele Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.  

De la fondarea sa Centrul de Lingvistică şi Centrul de Terminologie şi-au concentrat eforturile 

asupra cercetărilor de ordin fundamental şi aplicativ vizând evoluţia şi dezvoltarea limbii naţionale, 

a istoriei şi a stării ei actuale, a dialectelor şi graiurilor de pe teritoriul republicii, a cultivării 

normelor limbii literare, a stilisticii, a alcătuirii de manuale, dicţionare şi atlase lingvistice, a scrierii 

de cercetări monografice, privind structura fonetică, morfologică şi sintactică a limbii literare şi 

vizează următoarele domenii:  

• gramatica limbii române; 

• vocabularul limbii române contemporane; 

• evoluţia istorică a limbii române şi contactele ei cu alte limbi; 

• originea, formarea şi evoluţia numelor proprii; 

• stratificarea dialectală a limbii române etc. 

Investigaţiile ştiinţifice la profilul Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric se 

desfăşoară la patru Sectoare specializate:  

Sectorul de gramatică, înfiinţat în 1958, conducătorul sectorului dr. conf. cerc. Ion Bărbuţă;  

Sectorul de lexicologie şi lexicografie, înfiinţat în 1958, conducătorul sectorului: dr. conf. 

cerc. Ana Vulpe; 

Sectorul de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică, înfiinţat în 2006 (1958), 

conducătorul sectorului dr. conf. cerc. Angela Savin; 

Sectorul de standardizare şi unificare a terminologiilor tehnico-ştiinţifice sectoriale, 

conducătorul sectorului dr. conf. cerc. Inga Druţă. 
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2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE 

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 

 

Anul 2007 

PROIECTELE INSTITUŢIONALE DE CERCETARE 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2007, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

49.20.01F Morfologie şi sintaxă. Noţiuni gramaticale explicate (2004-2007). Conducătorul proiectului – dr. hab. Alexandru Dîrul, cercetător ştiinţific 

principal.  

Obiectivele generale ale proiectului: cercetarea şi-a propus drept obiectiv elaborarea unui instrumentariu care va cuprinde registrul de termeni din domeniul 

gramaticii contemporane. Deşi în cercetările de lingvistică actuale se conţine o informaţie bogată privind caracterizarea categoriilor gramaticale (descrierea 

categoriilor gramaticale, clasificarea unităţilor de vocabular din perspectivă gramaticală), până în prezent lipsea o lucrare în care noţiunile de gramatică să fie 

descrise după acelaşi model, din aceeaşi perspectivă metodologică şi metodică. Prin realizarea acestui proiect s-a completat acest gol simţit de mult în lingvistica 

din Republica Moldova.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: lucrarea este destinată în primul rând lingviştilor. Ea însă este şi va fi de un real folos mai ales 

pentru tinerii cercetători, adică pentru cei care se pregătesc să activeze în sfera cercetării, întrucât le va oferi cel mai important spectru de informaţii privind 

categoriile fundamentale ale gramaticii. Ea va putea fi utilizată de asemenea şi de studenţi, precum şi de toţi cei interesaţi să-şi aprofundeze cunoştinţele despre 

structura limbii.  
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.01F Morfologie şi sintaxă. 
Noţiuni gramaticale explicate 
 

Se urmăreşte scopul de a prezenta noţiunile 
gramaticale în sistem, insistându-se asupra 
raportului noţiunilor date cu alte noţiuni 
corelative. Descrierea noţiunilor gramaticale s-a 
efectuat după anumite modele, relevându-se 
specificul grupurilor de noţiuni gramaticale de 
anumite facturi statutale: clasă, unitate 
funcţională, categorie gramaticală, nivel etc. 

Alexandru Dîrul, dr. habilitat, 
cercetător ştiinţific principal; 
Elena Constantinovici, dr. habilitat, 

cercetător ştiinţific principal; 
Ion Bărbuţă, dr., cercetător ştiinţific 

coordonator; 
Aurelia Hanganu, dr., cercetător 
ştiinţific superior; 

A fost sistematizat şi comentat un lot de termeni 
gramaticali, trataţi din perspectiva noilor realizări în domeniul 
gramaticii, insistându-se asupra raportului noţiunilor date cu 
alte noţiuni corelative. Descrierea a fost realizată după 
anumite modele: clase, unităţi funcţionale, categorii 
gramaticale, nivele ale limbii, tipuri de structuri sintactice, 
opoziţii paradigmatice etc. Fiecare articol lexicografic 
constituie o tratare în sistem a unei anumite noţiuni 
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Partea realizată a lucrării va putea servi drept 
îndrumător pentru un contingent însemnat de 
cititori, contribuind la adâncirea cunoştinţelor de 
gramatică. Descrierea în sistem a termenilor va 
folosi la crearea unei concepţii unitare privind 
noţiunile de gramatică. 

Elena Ungureanu, dr., cercetător 
ştiinţific superior; 
Elena Varzari, dr., cercetător 
ştiinţific superior; 
Valentin Dorogan, dr., cercetător 
ştiinţific superior; 
Tamara Răileanu, cercetător 
ştiinţific. 

gramaticale. Această modalitate de prezentare a făcut posibilă 
descrierea amplă şi multiaspectuală a categoriilor, a claselor şi 
a unităţilor gramaticale. Totodată, în cadrul fiecărui articol a 
fost indicat locul noţiunii gramaticale în sistemul limbii. 
Acceptarea unei scheme unice de structurare a articolelor de 
dicţionar şi de prezentare a informaţiei vizând conceptele 
gramaticale va facilita procesul de găsire şi de receptare a 
informaţiei. 

 

49.20.02F Unităţile sinonimice, antonimice, omonimice şi paronimice în sistemul lexical al limbii şi descrierea lor lexicografică (2004-2007). 

Conducătorul proiectului – dr. Ana Vulpe, cercetător ştiinţific coordonator.  

Obiectivele generale ale proiectului: tema propusă pentru cercetare presupune descrierea acestor microsisteme de elemente lexicale într-un Dicţionar de 

sinonime, de antonime, de omonime şi de paronime. Lucrarea este alcătuită din patru compartimente cu statut independent, constituind în acelaşi timp un tot 

unitar prin principiile unice de elaborare. Dincolo de funcţia specifică oricărei lucrări lexicografice, dicţionarul propus spre elaborare mai urmăreşte 

următoarele scopuri principale:  

– un mijloc eficient pentru cei care vor să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul vocabularului şi, prin urmare, să-şi sporească gradul de expresivitate a 

exprimării; 

– un instrument sigur şi uşor manevrabil în procesul de instruire a elevilor, a studenţilor etc.; 

– un instrument util în munca traducătorului, a mânuitorului de condei, a lucrătorilor din presă etc.; 

– un mijloc eficient de promovare a limbii literare corecte. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: Dicţionarul conceput vine în întâmpinarea necesităţilor publicului larg de a avea la îndemână o 

lucrare uşor manevrabilă, comodă. Adresându-se acestui dicţionar, consumatorul va putea găsi în el informaţii privind atât sinonimele, antonimele, cât şi, 

omonimele şi paronimele. Operele lexicografice, inclusiv şi dicţionarul respectiv, constituie importante instrumente de informare pentru vorbitorii unei limbi, dat 

fiind faptul că ele reflectă atât realitatea lingvistică, cât şi cea socială. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.02F Unităţile sinonimice, 
antonimice, omonimice şi 
paronimice în sistemul lexical al 
limbii şi descrierea lor 
lexicografică 

Elaborarea, revizuirea şi definitivarea articolele 
lexicografice pentru Dicţionarul de sinonime, 
antonime, omonime, şi paronime. 

Ana Vulpe, dr., cercetător ştiinţific 
superior, conf. univ.; 
Anton Borş, dr., cercetător ştiinţific 
superior; 
Gheorghe Druţă, dr., cercetător 

În anul 2007 la tema Unităţile sinonimice, antonimice, 
omonimice şi paronimice în sistemul lexical al limbii şi 
descrierea lor lexicografică s-au efectuat în continuare 
procesele de analiză şi de descriere lexicografică a 
microsistemelor de elemente lexicale sinonimice, antonimice, 
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ştiinţific superior; 
Tamara Pahomi, cercetător ştiinţific; 
Claudia Rusu, cercetător ştiinţific; 
Valeriu Sclifos, cercetător ştiinţific; 
Lidia Vrabie, cercetător ştiinţific; 

omonimice şi paronimice ale limbii române, insistându-se, în 
special, asupra etapei de colaţionare a materialului, dat fiind 
faptul că tema se încheie anul acesta. Întrucât lucrarea, prin 
întreaga sa concepţie şi structură, îmbină atributele a patru 
tipuri de dicţionare: de sinonime, de antonime, de omonime şi 
de paronime, constituind, totodată, un tot unitar prin criteriile 
unice de elaborare, în continuare prezentăm rezultatele obţinute 
în această perioadă în cadrul fiecărui compartiment: 

Compartimentul Sinonime: a) revizia a articolelor 
lexicografice – literele A, D, N, R, T, Ţ, V, U ( N. Pahomi); b) 
citirea şi colaţionarea materialului după culegerea la calculator 
– literele A,C, D (A. Borş), I, Î, G, J, M ( T. Pahomi); 
culegerea, citirea şi colaţionarea materialului după culegerea la 
calculator - literele N, O, Ş, T, Ţ, U ( V. Sclifos); culegerea, 
citirea şi colaţionarea materialului după culegerea la calculator 
– litera P ( C. Rusu); notă: alte litere (F, B (de anul trecut, E, 
S) care trebuia să le redacteze C. Rusu, nu le-a prezentat şi nici 
darea de seamă la jumătate de an n-a fost prezentată şi din acest 
motiv se reţine şi nu poate fi efectuată colaţionarea materialului 
în întregime; c) revizia finală – litera A, C, M, Ţ, U, V, Z ( A. 
Vulpe); 

Urmează, să fie colaţionat materialul în întregime, să se scrie 
Prefaţa (A. Borş) şi îndrumările (T. Pahomi) 

Compartimentul Antonime: a) completarea şi revizuirea 
unor unităţi antonimice; Gh. Druţă – colaţionarea, articolelor 
lexicografice elaborate; selectarea exemplelor cât mai relevante 
pentru ilustrarea unităţilor antonimice (Gh. Druţă ); b)revizia 
finală – literele C, D E ( A. Vulpe); Urmează până la sfârşitul 
anului să fie prezentată Prefaţa şi îndrumările. 

Compartimentul Omonime: a) completarea şi revizuirea 
articolelor lexicografice – literele A-L; urmează să fie efectuată 
până la sfârşitul anului lectura după culegerea la calculator a 
întreg materialului şi colaţionarea, unificarea lui. (I. Zaporojan 
); b) revizia finală – literele A, B ( A. Vulpe); Urmează până la 
sfârşitul anului să fie prezentată Prefaţa şi îndrumările. 

Compartimentul Paronime: a) completarea articolelor 
lexicografice cu exemple adecvate; b) revizia finală a 
articolelor lexicografice– literele Ţ-Z (A. Vulpe); c) culegerea, 
citirea şi colaţionarea întregului materialului după culegerea la 
calculator (A. Vulpe, L. Vrabie); d) elaborarea, prefeţei (A. 
Vulpe); elaborarea listei abrevierilor şi a îndrumărilor (L. 
Vrabie). 
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07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii (2007-2009). Conducătorul proiectului – dr. hab. Nicolae Raevschi, cercetător ştiinţific 

principal.  

Obiectivele generale ale proiectului au fost: evidenţierea şi descrierea factorilor de natură etno-istorică şi lingvistică pe a căror bază se poate realiza o analiză 

complexă privind periodizarea limbii, privind formele nepredicative ale verbului în lumina teoriilor lingvistice generale, privind motivaţia utilizării unităţilor 

complexe stabile în limba română, privind bilingvismul în Basarabia în anii 1812-1918 şi în etapa contemporană. Se ţine cont de specificul genetic al idiomului 

romanic răsăritean, dar şi de factorii referitor la contactele sale cu alte limbi. Sunt examinate fenomene din perioada scrisă a limbii române.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării pot fi utilizate în diverse studii privind istoria limbii, semiotica, lexicul, la 

alcătuirea dicţionarelor explicative, bilingve, polilingve, de expresii şi locuţiuni, la studierea unor probleme ale nominaţiei şi conotaţiei în plan sincronic, diacronic 

ale unităţilor polilexicale stabile în limba română, a unor probleme de sinonimie contextuală, la studierea unor probleme de sociolingvistică diacronică. Rezultatele 

investigaţiilor pot fi utile atât studenţilor, cât şi profesorilor în predarea cursurilor de sociolingvistică, gramatică şi istoria limbii. Este utilă pentru studenţii de la 

facultăţile de Litere, Limbi moderne, Jurnalistică, pentru specialiştii filologi, dar şi publicului larg care manifestă interes pentru problemele de lexicologie, 

gramatică şi stilistică. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

07.410.10.01F Criterii privind 
periodizarea istoriei limbii 

Studierea problemei periodizării istoriei limbii; 
formularea şi descrierea criteriilor de 
periodizare a limbii. 

Nicolae Raevschi, doctor habilitat 
cercetător ştiinţific principal; 
Marcu Gabinschi, doctor habilitat 

cercetător ştiinţific principal; 
Angela Savin, doctor, cercetător 
ştiinţific coordonator; 
Inna Negrescu-Babuş, cercetător 
ştiinţific stagiar. 
 

Pentru o primă fază a proiectului N. Raevschi a descris
fenomenele intralingvistice care pot fi eşalonate conform
etapelor etno-istorice, parcurse de poporul nostru în perioada
romanizării, perioada de comunitate şi perioada dacoromână-în
cadrul celor trei nivele: fonetic, gramatical şi lexical.  
M. Gabinschi a efectuat cercetări privind fenomenele de

semantică gramaticală la jonctura verbului şi numelui. 
Angela Savin a studiat fenomenele de relaţii între semantica

lexicală şi semantica gramaticală pe baza locuţiunilor verbale.
De asemenea, a consultat literatura de specialitate privind
motivaţia formaţiunilor fixe în limbă. S-au depistat locuţiunile
verbale neutre sub raportul motivaţiei şi a celor cu semnificaţie
motivaţională.  
Inna Negrescu-Babuş a definit şi a caracterizat perioadele de

bilingvism în istoria limbii române. În categoria bilingvismului
general a inclus bilingvismul latino-dacic (sec. I-V e.n) şi
bilingvismul româno-bulgar (sec. IX-XIII). Ca fenomene de
bilingvism local sunt analizate bilingvismul româno-rusin
(ucrainean) (sec. X-XVIII, în partea de nord-est a domeniului
dacoromân) şi bilingvismul româno-rus din Basarabia (sec.
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XIX-XX). De asemenea a descris consecinţele bilingvismului
daco-latin: fenomenele de sinonimie şi calchierile semantice. 

 

49.20.04F Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia, 

cercetător ştiinţific principal. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: cercetarea împrejurărilor istorice şi evidenţierea factorilor de ordin social şi natural, care au contribuit la apariţia 

diferitelor categorii de nume şi denumiri, specificarea particularităţilor lingvistice ale formaţiilor toponimice şi antroponimice, caracterizarea sistemului general 

onimic românesc. Lucrarea a fost realizată în corespundere şi la nivelul cercetărilor actuale, drept model conceptual şi principii de elaborare servind studiile de 

onomastică acceptate şi apreciate pe plan internaţional. Ca bază de fapte şi de date informative în domeniu au servit Fişierul toponimic general şi Cartoteca 

numelor de familii, create de echipa de realizare a proiectului în cadrul Institutului de Lingvistică al A.Ş.M. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute vor fi aplicate în diferite domenii:  

Lingvistică, în studierea problemelor de istoria limbii, lexicologie, terminologie, etimologie, gramatică istorică etc. 

Istorie, în elucidarea unor aspecte, privind procesele din societate, etapele populării unor teritorii, istoria localităţilor, caracterul şi tipul unor fortificaţii 

străvechi, modul de viaţă materială şi spirituală a populaţiei etc. 

Geografie, în cercetarea particularităţilor fizico-geografice şi naturale reflectate în denumirile de locuri şi localităţi, în studierea şi cunoaşterea terminologiei 

geografice literare şi regionale, la elaborarea lucrărilor cartografice (hărţi, atlase) etc. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.04F Stratigrafia etimologică 
şi structura lexicală a onomasticii 
naţionale 

Examinarea categoriile toponimice motivate 
etimologic şi derivaţional de unităţi formative ce 
ţin de lexicul social-istoric. 

Anatol Eremia, dr. hab. filol., cerc. 
şt. principal;  
Viorica Răileanu, dr. filol., cerc. şt.;  
Lilia Guţu, cerc. stagiar. 

În anul 2007 au fost efectuate cercetări privind formaţiile 
onimice cu bază lexicală social-istorică. Au fost evidenţiate 
principalele categorii toponimice pe bază de analiză lexical-
etimologică şi derivaţională: antroponimice, etnonimice, 
fortonimice, migratorice, sociale propriu-zise etc. Pentru 
categoriile toponimice menţionate şi pentru unele toponime 
aparte s-a stabilit vechimea documentară, repartiţia teritorială, 
motivarea lingvistică şi condiţiile social-istorice în care au 
apărut, particularităţile lor onimice şi la nivelul lexicului 
comun. Au fost abordate probleme de semasiologie şi 
onomasiologie, de etimologie şi derivatologie, de istoria limbii 
şi dialectologie etc. Rezultatele obţinute sper să-şi găsească 
utilizare în domeniile lingvistice respective. 
A fost scris capitolul Lexicul social-istoric în toponimia 
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pruto-nistreană şi din regiunile limitrofe (5 c.a.). 
 

49.20.05F Studiul vocabularului din perspectiva geografiei lingvistice (2004-2007). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile Pavel, consultant ştiinţific, 

prof. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: descrierea şi analiza vocabularului limbii române din perspectivă onomasiologică – etimologică şi spaţială, pe 

baza atlaselor lingvistice, precum şi cercetarea elementelor lexicale comune în spaţiul glotic dacoromân şi balto-slav, pe baza surselor de arhivă, cercetarea 

fenomenului denominaţiei în graiurile dacoromânei actuale. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în substanţa ei conceptuală – cercetarea 

vocabularului din perspectiva geografiei lingvistice, oferind dezbateri ştiinţifice asupra proceselor şi procedeelor de denominaţie a obiectelor, asupra provenienţei 

terminologiei populare şi a evoluţiilor în timp şi în spaţiu. Semnificaţia şi valoarea teoretică a lucrării rezidă în tratarea unui autentic şi variat material faptic din 

domeniul geolingvisticii şi în substanţa conceptuală a lucrării – cercetarea vocabularului din perspectivă onomasiologică, etimologică, spaţială. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.05F Studiul vocabularului 
din perspectiva geografiei 
lingvistice 

Cercetarea fenomenului denominării lexicale în 
graiurile daco-române pe baza grupurilor 
tematice de cuvinte şi a câmpurilor semantice; 
analiza terminologiei viticole din perspectiva 
varietăţilor lexico-semantice; identificarea unui 
grup de elemente lexicale comune în spaţiul 
glotic daco-român. 

Vasile Pavel, dr. hab., cerc. şt. 
principal; 
Stela Spînu, dr. în filologie, cerc. şt. 

superior; 
Ecaterina Pleşca, cerc. ştiinţific; 
Elena Onică, cerc. stagiar. 

Au fost redactate capitole şi paragrafe privind denominaţia şi 
grupurile tematice de cuvinte, denominaţia şi microsistemele 
lexico-semantice, a fost revizuit compartimentul „Inovaţiile 
lexicale şi variaţia dialectală” (V. Pavel, E. Onică). Rezultatele 
cercetării vocabularului din perspectiva teoriei denominaţiei şi 
a aplicării metodei geografiei lingvistice, în baza utilizării, în 
principal, a atlaselor lingvistice, sunt semnificative pentru 
evidenţierea caracterului de sistem, al lexicului. Evident, 
procese corelative şi structurate se constată şi la descrierea 
numelor topice, derivate din apelative, formaţii legate de 
sufletul comunităţilor româneşti, de felul lor de a vedea şi 
percepe lumea, despre care am mai vorbit cu altă ocazie. În 
conformitate cu planul de cercetare au fost definitivate 
capitolele privind stratificarea etimologică şi clasificarea pe 
sfere tematice a vocabularului viticol popular şi varietăţile 
lexicale diatopice în raport cu variaţia termenilor viticoli din 
româna literară (S. Spînu). De asemenea, au fost efectuate 
cercetări vizînd unele corespondenţe lexico-semantice româno-
balto-slave (E. Pleşca). 
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49.20.06F Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (cercetare diacronico-sincronică) (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. Maria 

Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: de a prezenta istoria formării sistemului contemporan de denominaţie a persoanelor, stabilirea straturilor de nume 

de diferite origini, care s-au succedat în diferite epoci, fiecare din ele lăsând nume care, sub diferite forme şi funcţii, circulă în prezent, alcătuind sistemul 

antroponimic naţional contemporan. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: restabilirea fondului tradiţional de nume în formele lor corecte, recomandabile, fapt important 

pentru antroponimia contemporană din Republica Moldova, unde numele de persoane au fost scrise în conformitate cu sistemele limbilor rusă şi ucraineană sau 

pur şi simplu au fost schimonosite. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.06F Tezaurul antroponimic 
din Republica Moldova (cercetare 
diacronico-sincronică) 

Analiza fenomenelor de limbă specifice 
antroponimelor din Republica Moldova 
(derivarea, trunchierea, compunerea). 

Maria Cosniceanu, doctor în 
filologie, conferenţiar; 
Silviu Berejan, academician, 

profesor. 

La subtema pentru anul 2007 Analiza semantică a stratului 
antroponimic de diferite origini au fost relevate unele straturi 
lexical-semantice care au stat la baza apariţiei antroponimelor 
de diferite origini, pătrunse în limba română datorită relaţiilor 
istorice dintre poporul român şi alte popoare, nume care 
circulă în prezent, făcând parte din sistemul antroponimic 
naţional; evoluţia istorică a acestor antroponime pe teren 
românesc, prin schimbarea formelor, sensurilor şi funcţiilor, în 
diferite perioade şi etape, fapt confirmat de atestările 
documentare. 
Analiza lexico-semantică a antroponimelor de diferite origini 

scoate în evidenţă tipologia formării numelor de persoane în 
diferite limbi, atât înrudite cât şi neînrudite, iar încadrarea lor 
morfologică în alt sistem glotic constituie specificul numelor în 
fiecare limbă, preconizând corectitudinea lor, fapt important 
pentru antroponimia contemporană din R. Moldova, unde 
numele de persoane au fost scrise în conformitate cu sistemele 
limbilor rusă şi ucraineană sau pur şi simplu schimonosite. 
Rezultatele cercetării au un caracter teoretico-practic. 

 
06.410.034F Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea Bazei de Date Terminologice (2006-2008). Conducătorul proiectului – dr. Albina 

Dumbrăveanu, cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: crearea Bazei de date terminologice. 
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Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: Baza de Date Terminologice este disponibilă pe internet pentru toţi utilizatorii 

(http://cnt.dnt.md). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

06.410.034F Cercetarea 
terminologiilor ramurale şi 
crearea Bazei de Date 
Terminologice 

Cercetarea terminologică; Traducerea, 
echivalarea termenilor, crearea bazelor de date, 
elaborarea aplicaţiei terminotice „Baza de date 
terminologice” (Oracle). 

Albina Dumbrăveanu, dr. în 
filologie 

Inga Druţă, doctor în filologie 
Valeriu Culev, cercetător ştiinţific;  
Aurelia Gorceac, cercetător 

ştiinţific; 
Maria Mocanu, cercetător ştiinţific; 
Ecaterina Păun, cercetător ştiinţific; 
Lidia Vieru, cercetător ştiinţific. 

În 2007 au fost stocate 4329 de fişe terminologice din diverse 
domenii. În total au fost înregistrate 54437 de fişe 
terminologice.  

 
PROIECTE INDEPENDENTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

07.410.03INDF Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (2007-2008). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific 

superior. 

Obiectivele generale ale proiectului: proiectul îşi propune cercetarea graiurilor moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (alături de cele bucovinene, 

transcarpatice şi nord-vestice), care prezintă o importanţă ştiinţifică pentru dialectologia istorică şi cea descriptivă prin faptul că multe particularităţi de grai 

moldovenesc din această zonă interferează cu particularităţile graiurilor maramureşene, formând prin aceste trăsături „o arie laterală unică”, opusă ariei centrale, 

corespunzătoare opoziţiei dintre graiurile de tip nordic şi cele de tip sudic. Graiurile vizate păstrează şi, „faze mai vechi de evoluţie a limbii”, ceea ce ne permite să 

înregistrăm mai multe fenomene arhaice la nivel fonetic, morfologic şi lexical, interpretarea cărora ar contribui la soluţionarea unor probleme de formare şi de 

dezvoltare a ramificaţiilor teritoriale ale limbii române.  

Obiectul de bază al cercetărilor dialectale, prevăzut de proiect, a fost descrierea graiurilor moldoveneşti de nord-est consecvent, pe nivelurile limbii. Pentru 

realizarea acestui deziderat au fost propuse: 

• a identifica şi a analiza particularităţile grupurilor de graiuri de pe teritoriul Republicii Moldova din perspectiva încadrării lor în structura dialectală a 

dacoromânei; 

• a releva dinamica limitelor dialectale, raportând repartizarea faptelor pe teren, determinate de rezultatele unei evoluţii interne a vorbirii dialectale, la istoria 

localităţilor cercetate, respectiv la infiltrarea elementului etnic şi lingvistic străin; 
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• a examina particularităţile fonetice şi morfologice ale graiurilor din nord-estul Republicii Moldova, specificând locul lor în structura dialectală a 

dacoromânei; 

• a descrie vocabularul dialectal, specific graiurilor din zona cercetată. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: valoarea aplicativă a studiului rezidă în rezultatele obţinute în urma cercetării vorbirii dialectale 

din nord-estul Republicii Moldova, care ar putea avea un domeniu aplicativ în studiile de dialectologie şi geolingvistică română, în cursurile universitare de 

dialectologie, de gramatică istorică şi de lexicologie a limbii române. Un factor important care pledează în favoarea realizării unei asemenea lucrări este şi larga 

deschidere a lumii contemporane către cercetarea şi învăţarea limbilor. În aceste condiţii este binevenită o largă extindere a educaţiei lingvistice, care, în ultimă 

instanţă, ar favoriza interesul cetăţenilor pentru studierea limbii literare. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

07.410.03INDF Graiurile 
moldoveneşti din nord-estul 
Republicii Moldova. 

Depistarea şi selectarea din sursele scrise 
(atlase, glosare, texte dialectale etc.) fenomenele 
de limbă caracteristice graiurilor din nord-estul 
Republicii Moldova. Sistematizarea şi 
descrierea materialul de limbă specific acestor 
graiuri.  

Stela Spînu, doctor în ştiinţe 
filologice 

Toate lucrările prevăzute pentru primele două etape au fost 
îndeplinite. Au fost consultate monografii dialectale privitoare 
la graiurile româneşti, semnate de T. Teaha, R. Udler, V. 
Pavel etc. Au fost extrase date şi idei din, studiile de istorie a 
limbii (autori: G. Ivănescu, Al. Philippide, I. Gheţie). A fost 
elaborat proiectul studiului, care prevede descrierea graiurilor 
consecvent, pe nivelurile limbii. Materialul faptic a fost 
excerptat pe fişe din surse scrise şi parţial interpretat. Au fost 
constatate: 
- particularităţi de grai moldovenesc care interferează cu 

particularităţile graiurilor maramureşene (palatalizarea 
labiodentalelor f, v în formele ś, ź; deschiderea lui e şi o >ea, 
oa; confuzia dentalelor muiate X, ä cu palatalele N, W ); 
- fenomene arhaice la nivel fonetic (trecerea lui a aton la ă în 

poziţie iniţială şi în tema unor verbe: ăţ, ăpăr; trecerea lui ă 
aton la a: barbat, marar etc.), morfologic (utilizarea pluralului 
mâinuri, a pronumelui pers. dânsul, dânsa; a glosemului 
singur ca termen de politeţe; mai mult ca perfectul perifrastic 
etc.) şi lexical (curcubetă „craniu”, morvi „agude”, a dunica 
„a tâia mărunţel” etc.), care, de regulă, caracterizează ariile 
laterale.  
Rezultatele ştiinţifice ale cercetării au fost prezentate la două 

conferinţe:  
Conferinţa ştiinţifică Universitatea de Stat din Tiraspol la 77 

de ani de la fondare, 22 octombrie 2007  
Simpozionul republican „Alexe Mateevici: Calea spre adevăr 
şi nemurire”, 23 noiembrie 2007. 
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De menţionat că în anul 2007 a fost încheiat lucrul la trei proiecte: 

1. Morfologia şi sintaxa. Noţiuni gramaticale explicate, coord. dr. hab. Al. Dîrul;  

2. Unităţile sinonimice, antonimice, omonimice şi paronimice în sistemul lexical al limbii şi descrierea lor lexicografică, coord. dr. A. Vulpe;  

3. Studiul vocabularului din perspectiva geografiei lingvistice, coord. dr. hab. V. Pavel. 
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Anul 2008 

PROIECTELE INSTITUŢIONALE DE CERCETARE 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2008, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. 

univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost:  

– studiul corelaţiei dintre sistemul lingvistic şi întrebuinţarea sistemului lingvistic; 

– examinarea raportului dintre structura limbajului şi folosirea sa; 

– analiza raporturilor dintre limbaj şi comunicare; 

– cercetarea influenţei pe care o are activitatea enunţiativă asupra structurilor lingvistice; 

– stabilirea corelaţiei dintre sensurile referenţiale şi sensurile implicate, datorate contextului sau intenţiei comunicative a interlocutorului; 

– examinarea valorii de acţiune a enunţului; 

– stabilirea modalităţii de determinare a gradului de adecvare a enunţului la situaţia de discurs; 

– studierea aspectelor legate de funcţionarea textului în comunicare;  

– identificarea tipologiei actelor de limbaj; 

– descrierea perspectivei funcţionale a propoziţiei, astfel încât să se releve importanţa sau noutatea ariilor de conţinut; 

– delimitarea planurilor de organizare a textualităţii; 

– stabilirea rolului pe care îl au gramatica frazei şi cea a textului în organizarea unei structuri textuale generale; 

– studierea relaţiilor text – macropropoziţie – micropropoziţie (textul nu este o succesiune de propoziţii sau fraze, ci o unitate globală); 

– studierea secvenţei textuale (a microtextului) ca unitate constituantă şi constituită; 

– urmărirea incidenţei progresiei tematice în organizarea textului; 

– descrierea structurării tematice şi a celei logico-gramaticale a textului; 

– studierea raportului „coerenţă lingvistică – coerenţă textuală – coerenţă discursivă”; 
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– descrierea relaţiei „text – raporturi semantice fundamentale (sinonimie, hiponimie, antonimie)”; 

– glosarea celor mai relevanţi termeni aferenţi lingvisticii textului. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: cercetările lingvistice aplicative din domeniul gramaticii sunt implementate în elaborarea 

manualelor şcolare şi universitare, a curriculum-urilor şi a cursurilor fundamentale şi de specializare în învăţământul universitar şi postuniversitar (masterat, 

doctorat), precum şi în elaborarea programelor analitice, în realizarea tezelor de licenţă, de master şi de doctorat etc. Importanţa şi impactul acestor rezultate asupra 

dezvoltării lingvisticii şi asupra pregătirii tinerilor specialişti sunt evidente. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-
pragmatică 

Analiza limbajului din perspectivă 
comunicativ-pragmatică, evidenţiindu-se 
mecanismele de emitere şi de interpretare a 
enunţurilor în context. 

Elaborarea tipologiilor actelor de vorbire şi a 
intenţiilor comunicative.  

Elena Constantinovici, dr. h.,  
Alexandru Dîrul, dr. h.,  
Ion Bărbuţă, dr.,  
Aurelia Hanganu, dr.,  
Elena Ungureanu, dr.,  
Elena Varzari, dr. 

A fost efectuată analiza limbajului din perspectivă 
comunicativ-pragmatică, evidenţiindu-se, mecanismele de 
emitere şi de interpretare a enunţurilor în context. S-a elaborat 
tipologia actelor de vorbire şi a intenţiilor comunicative; au fost 
studiate procedeele relevante care asigură coeziunea, una dintre 
caracteristicile textualităţii; au fost stabilite mai multe tipuri de 
intertextualitate; a fost profilată sfera de mijloace cu ajutorul 
cărora se obţin în planul expresiei opoziţiile dintre clasele 
categoriale ale cuvintelor, fapt ce stă la baza distribuirii 
unităţilor lexicale în text. 

Noutatea şi importanţa cercetărilor întreprinse rezidă în 
prezentarea enunţului şi a textului, ca unităţi comunicative de 
bază, nu doar sub aspect semantic, ci şi din perspectivă 
pragmatică, ceea ce presupune deplasarea accentului de pe 
structuri pe funcţii. În felul acesta, studiul sistemului lingvistic 
este completat cu studiul întrebuinţării sale. 

 
08.817.07.002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana 

Vulpe, cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului: tema de cercetare Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică include două 

compartimente de bază: 1. Unităţile frazeologice ale limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică; 2. Lexicul funcţional românesc în perspectivă 

didactică. În cadrul temei de cercetare din compartimentul I s-a insistat, mai ales, asupra problemelor şi criteriilor de delimitare a unităţilor frazeologice, asupra 

analizei lor semantice şi a identificării acestora cu unul sau mai multe cuvinte, prezentându-le ulterior sinonimizate în cadrul articolelor lexicografice. Tema de 

cercetare din compartimentul II a avut drept obiectiv de bază descrierea de ansamblu a lexicului românesc. Urmând concepţia generală a Gramaticii practice a 

limbii române (Chişinău, 2006), autorii şi-au propus drept finalitate majoră familiarizarea unui larg cerc de cititori cu noţiunile lexicale de bază, organizarea 
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sistemică a vocabularului, raporturile semantice şi de formă dintre unităţile lexicale, cu particularităţile funcţional-stilistice ale unităţilor vocabularului românesc 

contemporan etc. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute este unul favorabil, întrucât e bine cunoscut faptul că dicţionarele şi manualele constituie 

importante instrumente în procesul didactic, în ridicarea nivelului de cultură a vorbitorilor unei limbi, contribuind, prin aceasta, la dezvoltarea societăţii în 

ansamblu. Mai mult decât atât, un dicţionar de acest gen, în care faptele de limbă să fie prezentate pornind de la ideea că acelaşi concept, aceeaşi noţiune poate fi 

redată prin mai multe forme ale arsenalului lingvistic, printre care un cuvânt, o îmbinare de cuvinte sudată, sau chiar cu o propoziţie, după cum am mai menţionat, 

nu există pe piaţa cărţii. Or, astfel de dicţionare constituie un mijloc eficient pentru cei care vor să-şi sporească gradul de expresivitate a exprimării, fiind un 

instrument util şi în munca traducătorului, a mânuitorului de condei, a lucrătorilor din presă etc. Lipseşte din bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior, după 

cum am menţionat supra, şi un manual de lexicologie mai nou, de tipul unui compendiu teoretic cu aplicaţii practice. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.002F Subsistemul 
lexical al limbii române: analiză 
şi descriere semantică şi 
lexicografică 

Consultarea literaturii de specialitate întru 
clarificarea noţiunilor „locuţiune” şi „expresie”;  

Elaborarea concepţiei lucrării;  
Acumularea materialului faptic;  
Elaborarea calapoadelor de articole 

lexicografice. 

Ana Vulpe, dr.,  
Vasile Bahnaru, dr.,  
Anton Borş, dr.,  
Petru Derescu, dr.,  
Gheorghe Druţă, dr.,  
Elena Ungureanu, dr.,  
Ion Zaporojan, dr.,  
Tamara Pahomi,  
Valeriu Sclifos,  
Lidia Vrabie. 

Rezultatele ştiinţifice obţinute în primul an de elaborare sunt 
următoarele:  

a) s-a elaborat concepţia de ansamblu a lucrării; b) s-a stabilit 
inventarul de categorii lexicale ce urmează să fie incluse în 
manual; c) s-a stabilit structura internă a manualului, inclusiv 
părţile componente (lexicologia sincronică şi diacronică), 
compartimentele lexicologiei (frazeologia şi lexicografia), 
tipurile de lexicologie şi metodele ei specifice de cercetare. În 
baza acestor delimitări au fost identificate problemele şi, 
respectiv, capitolele concrete ale manualului; d) s-au stabilit 
criteriile de examinare şi prezentare teoretică a categoriilor 
lexicale respective; e) a fost selectat materialul de fapte pentru 
exerciţii. 

În vederea realizării compartimentelor 3 şi 4 Conotaţia şi 
unele aspecte ale ei; Unele aspecte ale omonimiei în limba 
română (care au un volum mult mai mic), s-a efectuat un 
sondaj teoretic. S-au făcut precizări privind conceptele şi 
termenii conotaţie şi omonimie în limbă, acestea fiind 
materializate în două articole pregătite pentru publicare. 

 

07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii (2007-2009). Conducătorul proiectului – dr. hab. Nicolae Raevschi, cercetător ştiinţific 

principal, conf. cerc. 
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Obiectivele generale ale proiectului au fost: evidenţierea şi descrierea factorilor de natură etno-istorică şi lingvistică pe a căror bază se poate realiza o analiză 

complexă privind periodizarea limbii, privind formele nepredicative ale verbului în lumina teoriilor lingvistice generale, privind motivaţia utilizării unităţilor 

complexe stabile în limba română, privind bilingvismul în Basarabia în anii 1812-1918 şi în etapa contemporană.  

Se ţine cont de specificul genetic al idiomului romanic răsăritean, dar şi de factorii referitor la contactele sale cu alte limbi. Sunt examinate fenomene din 

perioada scrisă a limbii române.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării pot fi utilizate în diverse studii privind istoria limbii, semiotica, lexicul, la 

alcătuirea dicţionarelor explicative, bilingve, polilingve, de expresii şi locuţiuni, la studierea unor probleme ale nominaţiei, şi conotaţiei în plan sincronic, diacronic 

ale, unităţilor polilexicale stabile în limba română, a unor probleme de sinonimie contextuală, la studierea unor probleme de sociolingvistică diacronică.. 

Rezultatele investigaţiilor pot fi utile atât studenţilor, cât şi profesorilor în predarea cursurilor de sociolingvistică, gramatică şi istoria limbii. Este utilă pentru 

studenţii de la facultăţile de Litere, Limbi moderne, Jurnalistică, pentru specialiştii filologi, dar şi publicului larg care manifestă interes pentru problemele de 

lexicologie, gramatică şi stilistică. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

07.410.10.01F Criterii privind 
periodizarea istoriei limbii 

Introducerea rezultatelor studiului în 
cursurile de morfologie şcolare şi universitare. 
Utilizarea lor în diverse studii privind istoria 
limbii, gramatica normativă a limbii şi la 
alcătuirea dicţionarelor, la studierea unor 
probleme ale nominaţiei în plan sincronic, 
diacronic a categoriilor verbale, a unor probleme 
de sinonimie contextuală. 

Nicolae Raevschi, dr. h.,  
Marcu Gabinschi, dr. h.,  
Angela Savin, dr.,  
Inna Negrescu-Babuş. 

Potrivit proiectului de cercetare a fost redactat 
compartimentul „Contactele lingvistice şi periodizarea istoriei 
limbii” privitor la româna comună (sec. VI-X) şi contactul cu 
slava veche. Au fost redactate etimologiile termenilor apelativi 
guşă, habă, măsură, mătură, prohab, stăpân, stână. Au fost 
redactate etimologiile unor termeni onomastici.  

Cercetarea a dat rezultate mai întâi în domeniul gramaticii 
generale (morfologiei), aplicate, în primul rând la limba 
română, precum şi la alte limbi balcanice şi romanice. S-au 
obţinut rezultate în domeniul etimologiei limbii române, a 
frazeologiei şi a sintaxei ei, a lexicologiei istorice şi a 
conexiunilor ei interglotice. În lucrare sunt cercetate îmbinări 
stabile de cuvinte şi problema apariţiei şi motivaţiei utilizării 
lor în limba română., Interdependenţa dintre lexic, semiotică şi 
gramatică este cercetată prin prisma, categoriilor lexico-
gramaticale „Aktionsart” sau „Modurile desfăşurării acţiunii” 
şi „Terminativitate: Aterminativitate”. Aceste categorii sunt 
aproape necercetate de lingvistica română. Este cercetată 
motivaţia existenţei în diverse limbi a unităţilor glotice stabile 
similare. A fost redactat capitolul referitor la bilingvismul din 
perioada de comunitate: definirea conceptului de bilingvism, 
consecinţe în domeniul lexicului şi morfologiei. Rezultatele 
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studiului trebuie introdus în cursurile de morfologie şcolare şi 
universitare. 

Rezultatele cercetării pot fi utilizate în diverse studii 
privind istoria limbii, gramatica normativă a limbii şi la 
alcătuirea dicţionarelor explicative şi bilingve sau polilingve, 
la studierea unor probleme ale nominaţiei în plan sincronic, 
diacronic a categoriilor verbale luate în discuţie, a unor 
probleme de sinonimie contextuală.  

Este utilă pentru studenţii de la facultăţile de Litere, Limbi 
moderne, Jurnalistică, pentru specialiştii filologi, dar şi 
publicului larg care manifestă interes pentru problemele de 
lexicologie, gramatică şi stilistică. 

 

49.20.04F Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia, cerc. 

ştiinţific principal, conferenţiar cercetător. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: cercetarea împrejurărilor istorice şi evidenţierea factorilor de ordin social şi natural, care au contribuit la apariţia 

diferitelor categorii de nume şi denumiri, specificarea particularităţilor lingvistice ale formaţiilor toponimice şi antroponimice, caracterizarea sistemului general 

onimic românesc. Lucrarea va fi realizată în corespundere şi la nivelul cercetărilor actuale, drept model conceptual şi principii de elaborare servind studiile de 

onomastică acceptate şi apreciate pe plan internaţional. Ca bază de fapte şi date informative în domeniu vor servi Fişierul toponimic general şi Cartoteca numelor 

de familii, create de echipa de realizare a proiectului în cadrul Institutului de Lingvistică al A.Ş.M. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute vor fi aplicate în diferite domenii: 

Lingvistică, în studierea problemelor de istoria limbii, lexicologie, terminologie, etimologie, gramatică istorică etc. 

Istorie, în elucidarea unor aspecte, privind procesele din societate, etapele populării unor teritorii, istoria localităţilor, caracterul şi tipul unor fortificaţii 

străvechi, modul de viaţă materială şi spirituală a populaţiei etc. 

Geografie, în cercetarea particularităţilor fizico-geografice şi naturale reflectate în denumirile de locuri şi localităţi, în studierea şi cunoaşterea terminologiei 

geografice literare şi regionale, la elaborarea lucrărilor cartografice (hărţi, atlase) etc. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.04F Stratigrafia etimologică 
şi structura lexicală a onomasticii 
naţionale 

Rezultatele ştiinţifice obţinute vor fi aplicate în 
studierea problemelor de istoria limbii, 
lexicologie, terminologie, etimologie, 
dialectologie, în cercetările din domeniile 

Anatol Eremia., dr. hab.,  
Viorica Răileanu, dr.,  
Lilia Guţu, cerc. stagiar  

Au fost evidenţiate particularităţilor tipologice lexicale ale 
numelor topice din spaţiu pruto-nistrean. Au fost stabilite 
tipurile şi modelele de formare a unităţilor onimice, fiind 
determinate tendinţele şi legităţile derivaţionale în onomastica 
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adiacente ale ştiinţei: istorie, geografie, 
etnologie etc. 

naţională. A fost creată Baza computerizată de date şi 
informaţie în nomenclatura topică zonală. Rezultatele cercetării 
şi-au găsit reflectare în capitolul realizat în 2008 Tipuri şi 
modele de formare a numelor topice (6 c. a.). 

 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – 

dr. hab. Vasile Pavel, consultant ştiinţific, profesor universitar.  

Obiectivele generale ale proiectului au fost:  

- Descrierea varietăţilor dialectale ale limbii române din perspectiva atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale elaborate în cadrul Institutului de Filologie al 

AŞM şi în colaborare cu instituţiile similare din ţările europene. 

- Elaborarea indicelui românesc de termeni cuprinşi în opt volume din Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА), editate la Chişinău, 

Moscova, Varşovia, Lvov, Budapesta, Bratislava, Novi Sad – Belgrad (1989-2003). 

- Întocmirea indicelui de termeni cuprinşi în opt volume din 1) Atlasul lingvistic moldovenesc, Chişinău, 1968-1973 (ALM) şi 2) Atlasul lingvistic român pe 

regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, Chişinău, 1993-2003 (ALRR.Bas.). 

- Transcrierea fonetică de pe banda magnetică (4 localităţi) pentru lucrarea Graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei şi din zona caucaziană. 

- Pregătirea unor sinteze naţionale de hărţi pentru Atlas Lingustique Roman (ALiR). 

- Scrierea unui grupaj de articole ştiinţifice. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: utilizarea surselor dialectologice în procesul de cercetare de către specialiştii din domeniul 

umanisticii, inclusiv de către doctoranzi, masteranzi, studenţi, şi în procesul de elaborare a unor cursuri şi suporturi universitare de dialectologie, lexicologie, 

lexicografie şi de istorie a limbii române. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale 
din perspectiva informatizării 
atlaselor lingvistice şi a textelor 
dialectale 

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a cercetării 
rezidă în substanţa ei conceptuală – descrierea 
varietăţilor dialectale din perspectiva 
informatizării atlaselor lingvistice regionale şi a 
textelor dialectale, oferind astfel o bază de date 
pentru dezbateri ştiinţifice asupra funcţionării 
limbii române vorbite. Rezultatele obţinute vor 
contribui la dezvoltarea lingvisticii şi culturii 
naţionale în Republica Moldova. 

Vasile Pavel, dr. hab.  
Stela Spînu, dr., cerc. şt.  
Ecaterina Pleşca, cerc. ştiinţific,  
Elena Onică, cerc. stagiar 

La tema Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării 
atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale a fost prezentată o 
bază de date privind varietăţile dialectale ale limbii române, 
descrise din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice, a 
etno- şi sociotextelor. Au fost audiate şi transcrise fonetic texte 
dialectale de pe banda magnetică, înregistrate în enclavele 
moldoveneşti din nordul Caucazului şi a fost alcătuit glosarul 
de termeni dialectali. A fost elaborat indicele de termeni pentru 
limba română, cuprinşi în Atlasul dialectologic carpatic 
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comun, vol. I-VII (1989-2003). A fost pregătit pentru tipar şi 
editată o monografie, au fost scrise şi publicate un grupaj de 
articole ştiinţifice. Investigarea varietăţilor dialectale prezintă 
interes ştiinţific pentru toate disciplinele lingvistice. 
Semnificaţia şi valoarea aplicativă a cercetării rezidă în 
substanţa ei conceptuală – descrierea varietăţilor dialectale din 
perspectiva informatizării atlaselor lingvistice regionale şi a 
textelor dialectale, oferind astfel dezbateri ştiinţifice asupra 
funcţionării limbii române vorbite. 

 

49.20.06F Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (cercetare diacronico-sincronică) (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. Maria 

Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, conferenţiar cercetător.  

Obiectivele generale ale proiectului constau în valorificarea fondului antroponimic naţional, parte componentă a istoriei, culturii şi limbii poporului; 

restabilirea numelor tradiţionale (după o perioadă îndelungată de denaturări) în formele lor corecte, recomandabile – necesitate stringentă atât din punctul de 

vedere al conştiinţei naţionale, al demnităţii fiecărui membru al societăţii, cât şi din punctul de vedere al folosirii lor practice în comunicare. De a prezenta istoria 

formării sistemului contemporan de denominaţie a persoanelor, stabilirea straturilor de nume de diferite origini, care s-au succedat în diferite epoci, fiecare din ele 

lăsând nume care, sub diferite forme şi funcţii, circulă în prezent, alcătuind sistemul antroponimic naţional contemporan. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: restabilirea fondului tradiţional de nume în formele lor corecte, recomandabile, fapt important 

pentru antroponimia contemporană din Republica Moldova, unde numele de persoane au fost scrise în conformitate cu sistemele limbilor rusă şi ucraineană sau 

pur şi simplu au fost schimonosite. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

49.20.06F Tezaurul antroponimic 
din Republica Moldova (cercetare 
diacronico-sincronică) 

Rezultatele cercetării vor contribui la 
restabilirea fondului tradiţional de nume în formele 
lor corecte, recomandabile – necesitate stringentă 
atât din punctul de vedere al conştiinţei naţionale a 
fiecărui membru al societăţii, cât şi din punctul de 
vedere al folosirii lor în practica de comunicare. 
Aceste rezultate vor satisface interesul şi 
necesităţile membrilor societăţii – purtători ai 
numelor respective, fiind un răspuns adecvat la 
solicitările permanente din partea cetăţenilor 
adresate Institutului de Filologie al AŞM, 
Audiovizualului naţional, publicaţiilor periodice 
din republică. 

Cosniceanu Maria, doctor în 
filologie, conferenţiar 

În compartimentul lucrării „Analiza semantică a stratului 
antroponimic de diferite origini”, realizat în anul 2008, au fost 
supuse analizei o serie de antroponime de diferite origini 
(fiecare dintre ele având o bogată familie de hipocoristice, 
derivate şi compuse), care au apărut şi au circulat în diferite 
epoci, sub diferite forme şi funcţii şi care circulă în prezent, 
făcând parte din, sistemul antroponimic naţional. Numele sunt 
analizate sub aspect etimologic (stabilirea etimoanelor de 
diferite origini), istoric (atestarea în documentele istorice 
moldoveneşti şi basarabene), lingvistic (analiza structural-
derivaţională: trunchierea, derivarea şi compunerea; sufixele 
de diferite origini; evoluţia sensurilor imprimate de formanţii 
respectivi). În cadrul fiecărui articol-nume este inclusă o 



 21 

bogată informaţie de ordin istorico-cultural excerptată din 
letopiseţe, izvoare folclorice, literatura clasică şi 
contemporană, religie. 

Lucrarea se deosebeşte de alte lucrări de acest gen, apărute 
până în prezent, la popoarele vecine, lucrări care elucidează 
numai unele din aspectele expuse mai sus. 
În plan aplicativ, rezultatele cercetării vor contribui la 

restabilirea fondului tradiţional de nume în formele lor corecte, 
recomandabile – necesitate stringentă atât din punctul de 
vedere al conştiinţei naţionale a fiecărui membru al societăţii, 
cât şi din punctul de vedere al folosirii lor în practica de 
comunicare. Aceste rezultate vor satisface interesul şi 
necesităţile membrilor societăţii – purtători ai numelor 
respective, fiind un răspuns adecvat la solicitările permanente 
din partea cetăţenilor adresate Institutului de Filologie al AŞM, 
Audiovizualului naţional, publicaţiilor periodice din republică. 

 

06.410.034F Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea Bazei de Date Terminologice (2006-2008). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă, 

cercetător ştiinţific coordonator.  

Obiectivele generale ale proiectului au fost: crearea Bazei de Date Terminologice.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: Baza de Date Terminologice este disponibilă pe internet pentru toţi utilizatorii 

(http://cnt.dnt.md). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

06.410.034F Cercetarea 
terminologiilor ramurale şi crearea 
Bazei de Date Terminologice  

Crearea bazelor de date, Aplicaţia terminotică 
„Baza de date terminologice” (Oracle), Server; 7 
staţii de lucru; Cercetarea terminologică, 
traducerea şi echivalarea termenilor. 

Inga Druţă, dr. în filologie,  
Valeriu Culev, cercetător ştiinţific,  
Aurelia Gorceac, cercetător 

ştiinţific,  
Maria Mocanu, cercetător ştiinţific, 
Ecaterina Păun, cercetător 

ştiinţific,  
Lidia Vieru, cercetător ştiinţific,  
Mariana Vlas, cercetător ştiinţific,  
Irina Verdeş, cercetător ştiinţific 

stagiar  

În 2008, a fost completată cu 2380 de intrări (fişe 
terminologice, cu un volum de cca 20 c.a.). Baza de date 
terminologice cuprinde un  număr total de 51264 de fişe 

Proiectul eDTLR (Dicţionarul tezaur al limbii române): 
4450 de fişe corectate (15,6 c.a.) 

 

PROIECTE INDEPENDENTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 
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Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

07.410.03INDF Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (2007-2008). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific 

superior. 

Obiectivele generale ale proiectului: cercetarea graiurilor româneşti din nord-estul Republicii Moldova. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute rezidă în rezultatele obţinute în urma cercetării vorbirii dialectale din nord-estul Republicii 

Moldova, care ar putea avea un domeniu aplicativ în studiile de dialectologie şi geolingvistică română, în cursurile universitare de dialectologie, de gramatică 

istorică şi de lexicologie a limbii române. Un factor important care pledează în favoarea realizării unei asemenea lucrări este şi larga deschidere a lumii 

contemporane către cercetarea şi învăţarea limbilor. În aceste condiţii este binevenită o largă extindere a educaţiei lingvistice, care, în ultimă instanţă, ar favoriza 

interesul cetăţenilor pentru studierea limbii literare . 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

07.410.03INDF Graiurile 
moldoveneşti din nord-estul 
Republicii Moldova 

Proiectul îşi propune cercetarea graiurilor 
româneşti din nord-estul Republicii Moldova şi 
Kotovsk (Ucraina), stabilirea specificului acestei 
zone dialectale din cadrul dacoromânei. Obiectul 
de bază al cercetărilor dialectale este descrierea 
graiurilor moldoveneşti de nord-est, consecvent, 
pe nivelurile limbii. Pentru realizarea acestui 
deziderat ne-am propus: 
♦ a identifica şi a analiza particularităţile 

grupurilor de graiuri de pe teritoriul Republicii 
Moldova din perspectiva încadrării lor în 
structura dialectală a dacoromânei; 
♦ a releva dinamica limitelor dialectale, 

raportând repartizarea faptelor pe teren, 
determinate de rezultatele unei evoluţii interne a 
vorbirii dialectale, la istoria localităţilor cercetate, 
respectiv la infiltrarea elementului etnic şi 
lingvistic străin; 
♦ a examina particularităţile fonetice şi 

morfologice ale graiurilor din nord-estul 
Republicii Moldova, specificând locul lor în 
structura dialectală a dacoromânei; 
♦ – a descrie vocabularul dialectal, specific 

graiurilor din zona cercetată. 

Stela Spînu, doctor în ştiinţe 
filologice 

Faptele lingvistice prezentate şi analizate în lucrare 
demonstrează că graiurile din nord-estul RM nu formează o 
arie dialectală unitară în cadrul teritoriului dacoromân. Multe 
particularităţi de grai moldovenesc din această zonă 
interferează cu particularităţile graiurilor maramureşene (cum 
ar fi palatalizarea labiodentalelor f, v în formele ś, ź; 
deschiderea lui e şi o >ea, oa; confuzia dentalelor muiate X, ä 
cu palatalele N, W ), formând prin aceste trăsături „o arie 
laterală unică”, opusă ariei centrale, corespunzătoare opoziţiei 
dintre graiurile de tip nordic şi cele de tip sudic. Graiurile 
vizate păstrează şi „faze mai vechi de evoluţie a limbii”, ceea 
ce ne-a permis să înregistrăm mai multe fenomene arhaice la 
nivel fonetic, morfologic şi lexical. 
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08.819.07.01F Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie (română, franceză, spaniolă, italiană, germană, engleză, rusă) (2008-2009). 

Conducătorul proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior. 

Obiectivul general al proiectului a constat în efectuarea unui studiu lexical-lexicografic paralel al limbii latine şi al limbii greceşti vechi cu limbile moderne, 

care să faciliteze cercetarea şi însuşirea atât a limbilor greacă veche şi latină, cât şi a limbilor moderne de largă circulaţie, or, explozia informaţională căreia îi 

suntem contemporani, creşterea simţitoare a studiilor contrastive în domeniul vocabularului fac de neînlocuit existenţa unei lucrări de sinteză oferind celor 

interesaţi un material paralel în mai multe limbi. O asemenea lucrare, în lingvistica mondială, nu există. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: lucrarea elaborată se adresează unui cerc larg de cititori, nu neapărat iniţiaţi în domeniul 

filologic, specialişti în diferite ramuri ale lingvisticii, dreptului, medicinii, biologiei, şi studenţi ai facultăţilor filologice, istorice, biologice, medicină, drept, relaţii 

internaţionale etc., şi elevi ai scolii preuniversitare, dar şi persoane ale căror îndeletniciri se situează în afara acestui domeniu: simpli utilizatori care au nevoie de 

un instrument de căutare eficientă. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.819.07.01F Elemente greco-
latine în limbile europene de largă 
circulaţie (română, franceză, 
spaniolă, italiană, germană, 
engleză, rusă)  

Alcătuirea unui registru de cuvinte de origine 
greco-latină pentru limbile română, franceză, 
italiană, spaniolă, engleză, germană şi rusă; 
identificarea, inventarierea şi clasificarea 
rădăcinilor indo-europene în limbile română, 
franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi 
rusă; întocmirea unor liste care ar oferi 
inventarierea şi sistematizarea termenilor de 
specialitate cu etimon grec sau latin; identificarea 
expresiilor latineşti uzuale în limbile română, 
franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi 
rusă. 

A. Hanganu, dr.,  
E. Varzari, dr.,  
O. Botnaru, dr.,  
V. Negru. 

Pornind de la etapele planificate pentru a fi realizate în anul 
2008, s-a alcătuit registrul şi clasele de cuvinte de origine latină 
şi grecească pentru fiecare dintre limbile cercetate. Acestea 
urmează să fie definitivate şi prezentate publicului în forma 
cuvenită (anul 2009). 

 

În 2008 s-au terminat trei proiecte instituţionale:  

1. Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale (2004-2008), coord. dr. hab. A. Eremia;  

2. Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (cercetare diacronico-sincronică) (2004-2008), coord. dr. M. Cosniceanu; 

3. Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea Bazei de Date Terminologice (2006-2008). 
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Anul 2009 

PROIECTELE INSTITUŢIONALE DE CERCETARE 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2009, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. 

univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: – studiul corelaţiei dintre sistemul lingvistic şi întrebuinţarea sistemului lingvistic; 

– examinarea raportului dintre structura limbajului şi folosirea sa; 

– analiza raporturilor dintre limbaj şi comunicare; 

– cercetarea influenţei pe care o are activitatea enunţiativă asupra structurilor lingvistice; 

– stabilirea corelaţiei dintre sensurile referenţiale şi sensurile implicate, datorate contextului sau intenţiei comunicative a interlocutorului; 

– examinarea valorii de acţiune a enunţului; 

– stabilirea modalităţii de determinare a gradului de adecvare a enunţului la situaţia de discurs; 

– studierea aspectelor legate de funcţionarea textului în comunicare;  

– identificarea tipologiei actelor de limbaj; 

– descrierea perspectivei funcţionale a propoziţiei, astfel încât să se releve importanţa sau noutatea ariilor de conţinut; 

– delimitarea planurilor de organizare a textualităţii; 

– stabilirea rolului pe care îl au gramatica frazei şi cea a textului în organizarea unei structuri textuale generale; 

– studierea relaţiilor text – macropropoziţie – micropropoziţie (textul nu este o succesiune de propoziţii sau fraze, ci o unitate globală); 

– studierea secvenţei textuale (a microtextului) ca unitate constituantă şi constituită; 

– urmărirea incidenţei progresiei tematice în organizarea textului; 

– descrierea structurării tematice şi a celei logico-gramaticale a textului; 

– studierea raportului „coerenţă lingvistică – coerenţă textuală – coerenţă discursivă”; 

– descrierea relaţiei „text – raporturi semantice fundamentale (sinonimie, hiponimie, antonimie)”; 
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– glosarea celor mai relevanţi termeni aferenţi lingvisticii textului. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: cercetările lingvistice aplicative din domeniul gramaticii sunt implementate în elaborarea 

manualelor şcolare şi universitare, a curriculum-urilor şi a cursurilor fundamentale şi de specializare în învăţământul universitar şi postuniversitar (masterat, 

doctorat), precum şi în elaborarea programelor analitice, în realizarea tezelor de licenţă, de master şi de doctorat etc. Importanţa şi impactul acestor rezultate asupra 

dezvoltării lingvisticii şi asupra pregătirii tinerilor specialişti sunt evidente. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-
pragmatică 

Analiza enunţului şi a textului din 
perspectivă pragmatică; analiza descriptivă şi 
comparativ-istorică. 

Elena Constantinovici, dr. h., 
cerc. şt. principal; 

Alexandru Dîrul, dr. h., cerc. şt. 
principal; 

Ion Bărbuţă, dr., cerc. şt. 
coordonator; 

Aurelia Hanganu, dr., cerc. şt. 
superior; (trei semestre), 

Elena Ungureanu, dr., cerc. şt. 
superior; 

Elena Varzari, dr., cerc. şt. 
superior; 

Tatiana Luchian, cerc. asistent 
(trei semestre). 

La tema proiectului Sintaxa discursiv-pragmatică: 
– Au fost descrise regulile pragma-semantice ale construcţiei 

fiecărui enunţ, scopul urmărit fiind modelarea procesului de 
constituire a semnificatului global al enunţului. 

– S-a întreprins o analiză corelativă a relaţiilor dintre 
elementele actului de limbaj şi componentele semantico-
sintactice ale enunţului. Au fost depistate circumstanţele 
emiterii enunţului pentru a stabili cadrul situaţional în care are 
loc activitatea enunţiativă. Au fost descrise 3 cadre situaţionale 
ale procesului de comunicare, numite acte de vorbire (sau de 
limbaj), şi anume: actele asertive, actele directive şi actele 
comisive. 

– A fost investigat efectul diverselor componente ale actului 
comunicativ asupra producerii şi receptării enunţurilor, atât sub 
aspectul structurii, cât şi al semnificaţiei acestora. 

– Au fost analizate componentele de natură deictică 
referenţială, care ancorează semnificaţia enunţului în contextul 
comunicativ, şi anume următoarele categorii de deictice 
delimitate în funcţie de tipul de informaţie contextual-
comunicativă codificată: 1) deixisul personal; 2) deixisul 
spaţial; 3) deixisul temporal. 

– Au fost stabilite situaţiile textuale în care prin utilizarea 
anaforică a pronumelor atone se obţine legătura actantului 
participant la actul comunicativ cu referentul său.  

– Au fost comentate cazurile în care discontinuitatea creează 
incoerenţa textului şi situaţiile în care aceasta este un procedeu 
compoziţional-stilistic, utilizat pentru propulsarea în discurs a 
unor noi idei. 

 

08.817.07.002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana 

Vulpe, cercetător, ştiinţific superior. 
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Obiectivele generale ale proiectului: tema de cercetare „Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică” include două 

compartimente de bază: 1. Unităţile frazeologice ale limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică; 2. Lexicul funcţional românesc în perspectivă 

didactică. În cadrul temei de cercetare din compartimentul I s-a insistat, mai ales, asupra problemelor şi criteriilor de delimitare a unităţilor frazeologice, asupra 

analizei lor semantice şi a identificării acestora cu unul sau mai multe cuvinte, prezentându-le ulterior sinonimizate în cadrul articolelor lexicografice. Tema de 

cercetare din compartimentul II a avut drept obiectiv de bază o descriere de ansamblu a lexicului românesc. Urmând concepţia generală a Gramaticii practice a 

limbii române (Chişinău, 2006), autorii şi-au propun drept finalitate majoră familiarizarea unui larg cerc de cititori cu noţiunile lexicale de bază, organizarea 

sistemică a vocabularului, raporturile semantice şi de formă dintre unităţile lexicale, cu particularităţile funcţional-stilistice ale unităţilor vocabularului românesc 

contemporan etc. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute va fi unul favorabil, întrucât e bine cunoscut faptul că dicţionarele şi manualele constituie 

importante instrumente în procesul didactic, în ridicarea nivelului de cultură a vorbitorilor unei limbi, contribuind, prin aceasta, la dezvoltarea societăţii în 

ansamblu. Mai mult decât atât, un dicţionar de acest gen, în care faptele de limbă să fie prezentate pornind, de la ideea că acelaşi concept, aceeaşi noţiune poate fi 

redată prim mai multe forme ale arsenalului lingvistic, printre care un cuvânt, o îmbinare de cuvinte sudată, sau chiar cu o propoziţie, după cum am mai menţionat, 

nu există pe piaţa cărţii. Or, astfel de dicţionare constituie un mijloc eficient pentru cei care vor să-şi sporească gradul de expresivitate a exprimării, fiind un 

instrument util şi în munca traducătorului, a mânuitorului de condei, a lucrătorilor din presă etc. Lipseşte din bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior, după 

cum am menţionat supra, şi un manual de lexicologie mai nou, de tipul unui compendiu teoretic, cu aplicaţii practice. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.002F Subsistemul lexical 
al limbii române: analiză şi 
descriere semantică şi 
lexicografică 

Acumularea materialului faptic; 
elaborarea articolelor de dicţionar propriu-

zise (literele M – Z);  
revizia articolelor de dicţionar (literele I, Î, L, 

M, N, O, R, T-Z);  
elaborarea tipologiei exerciţiilor pentru 

fiecare dintre compartimentele incluse în 
manual; 

selectarea materialului de fapte pentru 
exerciţii. 

A. Vulpe, dr. cerc. şt. coordonator, 
conf. univ.,  

V. Bahnaru, dr. cerc. şt. 
coordonator,  

A. Borş, dr. cerc. şt. coordonator,  
P. Derescu, dr. cerc. şt. superior,  
Gh. Druţă, dr. cerc. şt. superior,  
V. Ungureanu, dr. cerc. şt. superior,  
V. Păcuraru, dr. cerc. şt. 

coordonator,  
T. Pahomi, cerc. şt.,  
V. Sclifos, cerc. şt.,  
L. Vrabie, cerc. şt. 

Continuând lucrul asupra elaborării lucrărilor incluse în 
proiect, rezultatele ştiinţifice teoretice obţinute în anul 2009, 
sunt următoarele:  

–s-a sintetizat materialul teoretic acumulat 
–s-au stabilit criteriile de clasificare şi de prezentare a 

articolelor lexicografice elaborate în Dicţionarul de cuvinte, 
locuţiuni ţi expresii sinonime 

–s-a descris inventarul de categorii lexicale ce urmează să fie 
incluse în, manualul Lexicologia practică a limbii române; 

–s-au elaborat capitolele teoretice referitoare la: cuvântul – 
unitate fundamentală a lexicului şi a limbii, lexic/vocabular, 
semnificaţie/sens, denotaţia, conotaţia, principalele tipuri de 
sensuri; factorii de organizare a lexicului; relaţii semantice în 
limba română: sinonimia, polisemia, omonimia, paronimia, 
frazeologia, lexicologia diacronică/sincronică. 
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08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – 

dr. hab. Vasile Pavel, consultant ştiinţific, prof. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost:  

- Descrierea varietăţilor dialectale ale limbii române din perspectiva atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale elaborate în cadrul Institutului de Filologie al 

AŞM şi în colaborare cu instituţiile similare din ţările europene. 

- Elaborarea indicelui românesc de termeni cuprinşi în opt volume din Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА), editate la Chişinău, 

Moscova, Varşovia, Lvov, Budapesta, Bratislava, Novi Sad – Belgrad (1989-2003). 

- Întocmirea indicelui de termeni cuprinşi în opt volume din 1) Atlasul lingvistic moldovenesc, Chişinău, 1968-1973 (ALM) şi 2) Atlasul lingvistic român pe 

regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, Chişinău, 1993-2003 (ALRR.Bas.). 

- Transcrierea fonetică de pe banda magnetică (4 localităţi) pentru lucrarea Graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei şi din zona caucaziană. 

- Pregătirea unor sinteze naţionale de hărţi pentru Atlas Lingustique Roman (ALiR). 

- Scrierea unui grupaj de articole ştiinţifice. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: utilizarea surselor dialectologice în procesul de cercetare de către specialiştii din domeniul 

umanisticii, inclusiv de către doctoranzi, masteranzi, studenţi, şi în procesul de elaborare a unor cursuri şi suporturi universitare de dialectologie, lexicologie, 

lexicografie şi de istorie a limbii române. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale 
din perspectiva informatizării 
atlaselor lingvistice şi a textelor 
dialectale 

Elaborarea unui indice de termeni. Vasile Pavel, dr. hab. în filologie;  
Stela Spînu, dr. în filologie, 

conferenţiar cercetător;  
Ecaterina Pleşca, cerc. ştiinţific;  
Elena Onica, cerc. ştiinţific stagiar. 

În anul 2009 s-a elaborat un indice de termeni din Atlasul 
lingvistic moldovenesc (ALM), vol. I, părţile 1-2 şi vol. II, 
partea 1. De asemenea, au fost scrise şi tipărite 13 articole 
ştiinţifice. 

 

09.817.07.001F Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi Dunăre (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Eremia Anatol, 

cerc. şt. principal. 

Obiectivele generale ale proiectului:  
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– Identificarea unităţilor onimice actuale şi istorice pe baza informaţiilor colectate prin anchete de teren şi din surse documentare; 

– Localizarea obiectelor hidrografice pe baza surselor de informaţie istorice, cartografice etc.; 

– Descrierea obiectelor prin utilizarea parametrilor geomorfologici: pentru râuri – locul de unde izvorăsc şi unde se varsă, lungime, direcţia cursurilor de 

apă, afluenţii; pentru lacuri, iezere, bălţi etc. – poziţia faţă de localităţile învecinate, dimensiunile spaţiale; 

– Stabilirea vechimii denumirilor de obiecte hidrografice, făcându-se trimiteri la primele atestări documentare; 

– Determinarea originii lingvistice a hidronimelor străine, arătându-se formele lor iniţiale, intermediar-evolutive şi actuale; 

– Analiza structural-derivaţională a hidronimelor formate pe teren propriu, în limba română; 

– Evidenţierea particularităţilor fonetice şi gramaticale al hidronimelor de diferită origine; 

–  Determinarea ariilor de răspândire teritorială a diverselor categorii şi fenomene hidronimice. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării îşi vor găsi aplicare în diferite domenii ale ştiinţei şi culturii naţionale, în 

diverse sfere de activitate umană: lingvistică (la cercetarea fenomenelor şi faptelor de istorie a limbii, lexicologie, dialectologie, onomastică); geografie (în 

identificarea, localizarea şi descrierea obiectelor fizico-geografice, în cercetarea terminologiei geografice); istorie (la cercetarea istorico-documentară a teritoriului 

pruto-nistrean, cu referire la modul şi vechimea populării unor regiuni, la identificarea şi localizarea vechilor aşezări umane); economie (în determinarea 

importanţei surselor acvatice pentru mediul natural, pentru viaţa comunităţilor umane – utilizarea apei potabile, irigaţie, instalaţii tehnice etc.); învăţământ (în 

predarea cursurilor universitare şi la întocmirea manualelor la obiectele de specialitate: lingvistică, geografie, istorie). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

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

Cercetarea sistemului hidronimic din spaţiul 
pruto-nistrean în plan complex interdisciplinar: 
lingvistic, geografic, istoric. Cercetarea în plan 
sincronic şi diacronic a unităţilor hidronimice, 
fiind prezentate analitic şi descriptiv principalele 
lor caracteristici: tipul obiectelor desemnate, 
localizarea teritorial-geografică, vechimea 
documentară şi evoluţia lor istorică, structura 
lexicală a unităţilor hidronimice, semnificaţia lor 
onimică şi etimologică, tipologia derivaţională 
etc. 

Anatol Eremia, doctor habilitat în 
filologie; cerc. şt. principal 

Viorica Răileanu, doctor în 
filologie, cerc. şt. superior; 

Albina Dumbrăveanu, doctor în 
filologie, cerc. şt. superior. 

In anul 2009 pentru capitolul Hidronimia zonei 
hidrografice Prut: particularităţi onimice şi lexical-
derivaţionale au fost efectuate următoarele lucrări:  

(1) au fost cercetate materialele anchetelor de teren, 
documentele istorice şi cartografice pentru a fi depistate 
unităţile hidronimice din zona Prutului;  

(2) a fost întocmit repertoriul denumirilor hidrografice din 
regiunea Prutului, stabilindu-se localizarea în conformitate cu 
actuala organizare administrativ-teritorială a republicii; 
coordonatele geografice; dimensiunile; locul de unde 
izvorăşte; direcţia cursului apei; suprafaţa bazinului 
hidrografic etc. 
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07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii române (2007-2009). Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, conferenţiar universitar, 

cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: evidenţierea şi descrierea factorilor de natură etno-istorică şi lingvistică pe a căror bază se poate realiza o analiză 

complexă privind periodizarea limbii, privind formele nepredicative ale verbului în lumina teoriilor lingvistice generale, privind motivaţia utilizării unităţilor 

complexe stabile în limba română, privind bilingvismul în Basarabia în anii 1812-1918 şi în etapa contemporană.  

Se ţine cont de specificul genetic al idiomului romanic răsăritean, dar şi de factorii referitor la contactele sale cu alte limbi. Sunt examinate fenomene din 

perioada scrisă a limbii române.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării pot fi utilizate în diverse studii privind istoria limbii, semiotica, lexicul, la 

alcătuirea dicţionarelor explicative, bilingve, polilingve, de expresii şi locuţiuni, la studierea unor probleme ale nominaţiei, şi conotaţiei în plan sincronic, diacronic 

ale, unităţilor polilexicale stabile în limba română, a unor probleme de sinonimie contextuală, la studierea unor probleme de sociolingvistică diacronică. 

Rezultatele investigaţiilor pot fi utile atât studenţilor, cât şi profesorilor în predarea cursurilor de sociolingvistică, gramatică şi istoria limbii. Este utilă pentru 

studenţii de la facultăţile de Litere, Limbi moderne, Jurnalistică, pentru specialiştii filologi, dar şi publicului larg care manifestă interes pentru problemele de 

lexicologie, gramatică şi stilistică. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

 
07.410.10.01F Criterii privind 
periodizarea istoriei limbii 
române 

Examinarea argumentelor pe care trebuie să 
ne bazăm atunci, când stabilim etapele dezvoltării 
limbii. 

Angela Savin, dr., conf. univ.  
Marcu Gabinschi, dr. h., cerc. şt. 

principal,  
Lidia Colesnic, dr., conf. univ., 

cerc. şt. superior,  
Inna Negrescu-Babuş, cercetător 

stagiar. 

Sunt analizate formele nepredicative ale verbului român – 
infinitivul, gerunziul, aşa-zisul „supin”, participiul şi diferite 
ramificări ale lor. Autorii constată multiplele contradicţii şi 
complicări inutile în descrierea acestor formaţiuni în gramatica 
tradiţională şi încearcă să soluţioneze problemele acestei sfere 
în lumina criteriilor lingvisticii generale. 

Valoarea teoretică a cercetării constă în determinarea 
rolului unităţilor polilexicale stabile (UPS) de limbă în 
domeniul nominării sau interpretării conotative a realiilor. 
Sunt cercetate atât unităţile frazeologice, cât şi locuţiunile de 
diferit tip. 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 originii.  

Valoarea teoretică a cercetării constă în determinarea stării 
degradante a limbii române, utilizate în actele oficiale, foile 
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volante, manifestele împărăteşti etc, tipărite la tipografiile din 
Chişinău în perioada sec. al XIX-lea, degradare survenită sub 
influenţa limbii ruse cu care s-a aflat în contact. 

Este făcută caracterizarea generală a publicaţiilor destinate 
sferei social-politice, clasificată în patru perioade:1(1812-
1844), II(1845-1870), III(1871-1905),IV(1906-1918). Se 
efectuează o nouă interpretare, şi anume sociolingvistică, a 
lexicului rusesc, care a penetrat vocabularul de bază al limbii 
române din perioada sec. al XIX-lea. 

Bilingvismul ca fenomen social în Republica Moldova este 
unilateral, de tip deformat şi, nicidecum „armonios” deoarece 
doar o foarte mică parte a populaţiei poate fi considerată 
bilingvă. Majoritatea populaţiei nu posedă într-o măsură 
suficientă nici una din cele două limbi. În conştiinţa 
moldovenilor presupuşi bilingvi se amestecă două sisteme 
lingvistice diferite: limba română şi limba rusă. Pentru un 
asemenea fenomen specialiştii folosesc termenul de 
semilingvism. 

 
09.817.07.002F Analiza tipologică a antroponimelor (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, 

conferenţiar cercetător. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: cercetarea istoriei formării sistemului contemporan de denominaţie a persoanelor; analiza semantico-structurală a 

numelor de persoane care constituie antroponimia naţională contemporană de pe teritoriul Republicii Moldova; mijloacele şi procedeele care scot în evidenţă 

mecanismul formării numelor de persoană; tipologia formării numelor, factor important la restabilirea formelor corecte ale numelor tradiţionale. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării contribuie la restabilirea fondului tradiţional de nume în formele lor corecte, 

recomandabile – necesitate stringentă atât din punctul de vedere al culturii şi conştiinţei naţionale a fiecărui membru al societăţii, cât şi din punctul de vedere al 

folosirii lor în practica de comunicare. Aceste rezultate satisfac interesul şi necesităţile membrilor societăţii, fiind un răspuns adecvat la solicitările permanente ale 

cetăţenilor adresate Institutului de Filologie al A.Ş.M., Audiovizualului Naţional, publicaţiilor periodice din republică. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.817.07.002F Analiza tipologică 
a antroponimelor 

Analiza tipologică aprofundată a antroponimelor 
naţionale. 

Maria Cosniceanu, dr. în 
filologie, conferenţiar. 

Au fost analizate sub aspect semantico-structural 40 de nume 
de familie de diferite origini, care au apărut şi au circulat în 
diferite epoci, sub diferite forme şi funcţii şi care circulă în 
prezent, făcând parte din sistemul antroponimic naţional. Au 
fost stabilite tipurile şi modelele de formare a antroponimelor 
după criteriul lexico-semantic, prin metaforizare, metonimizare 
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şi conversiune. Au fost analizate nu numai numele ce au la 
bază metafore cunoscute, răspândite, care circulă în limba 
contemporană ca porecle, ci accentul s-a pus mai ales pe acele 
nume care au la bază metafore apărute direct ca antroponime. 
Pentru a pătrunde în „mecanismul” formării numelor 
respective, a fost necesară o incursiune în structura semantică a 
metaforei, structură semantică biplană, bazată pe posibilitatea 
de evocare a unor însuşiri caracteristice ale persoanei. Şi la 
analiza numelor formate prin conversiune (procedeu lexico-
gramatical) s-a pus accentul pe raportul semantic ce se 
stabileşte între cuvântul-bază şi cel derivat. 

 

09.817.07.003F Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare 

terminologice electronice (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă. 

Obiectivele generale ale proiectului: crearea Dicţionarului terminologic electronic poliglot, care va contribui la realizarea prevederilor legislaţiei lingvistice 

actuale. Obiectiv: însuşirea cât mai eficientă a limbii române, a terminologiei naţionale pentru asigurarea funcţionării limbii române în toate domeniile. Importanţa 

unei astfel de lucrări este incontestabilă, întrucât dicţionarul electronic va constitui un fond valorificabil în realizarea unor dicţionare specializate. Punerea la 

dispoziţia specialiştilor din Republica Moldova şi a întregii populaţii a unei lucrări ample de terminologie explicată; punerea la dispoziţia traducătorilor de 

documente normative şi de literatură tehnică şi ştiinţifică a unui amplu dicţionar multilingv; crearea unui cadru practic pentru colaborarea dintre specialişti. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: elaborarea dicţionarelor terminologice electronice au multiple implicaţii sociale, ştiinţifice, 

economice, culturale. Crearea la centrele de cercetare din Republica Moldova a unor dicţionare terminologice moderne care funcţionează în regim interactiv 

contribuie la instituţionalizarea limbii române ca limbă oficială. Rezultatul proiectului răspunde prompt şi competent la solicitările venite atât din partea 

autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor şi întreprinderilor, cât şi din partea a diverşi utilizatori. Rezultatele cercetării sunt diseminate pe internet şi 

urmează a fi diseminate şi prin intermediul dicţionarelor specializate clasice, organizându-se seminare pentru a explica modul de funcţionare a produsului şi a 

familiariza populaţia cu accesarea şi utilizarea DTE în activitatea profesională. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.817.07.003F Armonizarea şi 
standardizarea terminologică: 
modalităţi de transfer al 
cunoştinţelor în societatea 
informaţională prin dicţionare 

Dicţionarul terminologic electronic 
poliglot, propus pentru elaborare, constituie o 
primă lucrare terminologică de acest tip, adică 
absolut nouă în Republica Moldova, în primul 
rând prin forma de prezentare şi de căutare a 

Inga Druţă, dr.,  
Valeriu Culev, cerc. şt.  
Teodora Gorceac, cerc. şt.,  
Maria Mocanu, cerc. şt.  
Ecaterina Păun, cerc. şt.,  

Au fost selectaţi şi adunaţi termeni din diverse domenii 
pentru elaborarea Dicţionarului terminologic electronic 
poliglot. Dicţionarul se elaborează conform exigenţelor 
moderne şi este o sursă excelentă de cunoaştere a limbajelor 
specializate. 
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terminologice electronice termenilor. Un dicţionar poliglot de termeni, 
care cuprinde inventare terminologice din 
diverse domenii, elaborat conform exigenţelor 
moderne, este o sursă excelentă de cunoaştere a 
limbajelor specializate. 

În Republica Moldova nu există o asemenea 
lucrare de proporţii, în care să fie înmagazinaţi 
termenii tehnico-ştiinţifici cei mai frecvenţi. 
Originalitatea demersului constă în realizarea 
unui instrument valoros în vederea transferului 
eficient de cunoştinţe dintr-o cultură în alta, care 
va contribui la facilitarea dialogului 
intercultural. 

Lidia Vieru, cerc. şt.,  
Mariana Vlas, cerc. şt. 

 

PROIECTE INDEPENDENTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI  

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

08.819.07.01F Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie (română, franceză, spaniolă, italiană, germană, engleză, rusă) (2008-2009). 

Conducătorul proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului rezidă în efectuarea unui studiu lexical-lexicografic paralel al limbii latine şi al limbii greceşti vechi cu limbile moderne, 

care să faciliteze cercetarea şi însuşirea atât a limbilor greacă veche şi latină, cât şi a limbilor moderne de largă circulaţie, or, explozia informaţională căreia îi 

suntem contemporani, creşterea simţitoare a studiilor contrastive în domeniul vocabularului fac de neînlocuit existenţa unei lucrări de sinteză oferind celor 

interesaţi un material paralel în mai multe limbi. O asemenea lucrare, în lingvistica mondială, nu există. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: ciclul de lucrări şi dicţionare elaborate sunt destinate unui cerc larg de cititori, nu neapărat iniţiaţi 

în domeniul respectiv: avem în vedere şi specialişti în diferite ramuri ale lingvisticii, dreptului, medicinii, biologiei, şi studenţi ai facultăţilor filologice, istorice, 

biologice, medicină, drept, relaţii internaţionale etc., inclusiv liceenii, dar şi persoane ale căror îndeletniciri se situează în afara acestui domeniu: simpli utilizatori 

care au nevoie de un instrument de căutare eficientă. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.819.07.01F Elemente greco-
latine în limbile europene de largă 
circulaţie (română, franceză, 
spaniolă, italiană, germană, 
engleză, rusă)  

Alcătuirea unui registru de cuvinte de origine 
greco-latină pentru limbile română, franceză, 
italiană, spaniolă, engleză, germană şi rusă; 
identificarea, inventarierea şi clasificarea 
rădăcinilor indo-europene în limbile română, 

Aurelia Hanganu, dr., conf. univ.,  
Elena Varzari, dr., conf.  
Valentina Negru, drd.,  
Alexandru Cosmescu, drd. 

În cadrul proiectului a fost alcătuit registrul de cuvinte de 
origine greco-latină pentru limbile română, franceză, italiană, 
spaniolă, engleză, germană şi rusă; au fost identificate, 
inventariate şi clasificate rădăcinile indo-europene în limbile 
română, franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi rusă; 
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franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi 
rusă; întocmirea unor liste care ar oferi 
inventarierea şi sistematizarea termenilor de 
specialitate cu etimon grec sau latin; identificarea 
expresiilor latineşti uzuale în limbile română, 
franceză, italiană, spaniolă, engleză, germană şi 
rusă. 

au fost întocmite liste care să inventarieze şi sistematizeze 
termenii de specialitate cu etimon grec sau latin; au fost 
identificate, comentate şi sistematizate expresiile latineşti 
uzuale în limbile română, franceză, engleză şi rusă. 

 

09.819.07.02F Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei (2009–2010). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 

Obiectivele generale ale proiectului: identificarea şi analizarea particularităţile fonetice ale grupurilor de graiuri din sud-estul Ucrainei din perspectiva 

încadrării lor în structura dialectală a dacoromânei. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: materialul faptic excerptat din atlasele lingvistice va contribui la studierea în cadrul dacoromânei 

a particularităţilor actuale ale graiurilor moldoveneşti din sud-estul Ucrainei, ceea ce va permite cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a graiurilor populare 

româneşti din enclavele răsăritene, iar prin descrierea sincronică a varietăţii şi variaţiei limbajului, şi la relevarea sau compararea unor stări mai vechi de limbă 

succesive din cadrul dacoromânei, precum şi la soluţionarea unor probleme de formare şi de dezvoltare a ramificaţiilor teritoriale ale limbii române. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.819.07.02F Graiurile 
moldoveneşti din sud-estul 
Ucrainei 

Cercetătorii angajaţi la elaborarea proiectului 
vor lucra în bibliotecile din or. Chişinău. De 
asemenea, vor putea utiliza reţeaua Internet prin 
intermediul sistemului care funcţionează la 
Biblioteca Ştiinţifică Centrală şi la Institutul de 
Filologie al AŞM, care va fi utilizat la 
înregistrarea informaţiei necesare pentru 
elaborarea lucrării. 

Stela Spînu, dr.,  
Elena Onică, cerc. şt. stagiar,  
Ana Bogatu, doctorandă,  
Liliana Popovschi, doctorandă 

Au fost studiate aspectele teoretice şi metodologice ale 
problemei. A fost elaborată concepţia de ansamblu şi întocmit 
proiectului studiului. A fost excerptat material faptic din 
Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. I-II. Au fost identificate şi 
analizate particularităţile fonetice ale grupurilor de graiuri din 
sud-estul Ucrainei din perspectiva încadrării lor în structura 
dialectală a dacoromânei. 

 

În 2009 s-au încheiat cercetările în cadrul unui singur proiect:  

1. Criterii privind periodizarea istoriei limbii române (2007-2009), coord. dr. Angela Savin. 



 34 

Anul 2010 

PROIECTELE INSTITUŢIONALE DE CERCETARE 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2010, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. 

univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: – studiul corelaţiei dintre sistemul lingvistic şi întrebuinţarea sistemului lingvistic; 

– examinarea raportului dintre structura limbajului şi folosirea sa; 

– analiza raporturilor dintre limbaj şi comunicare; 

– cercetarea influenţei pe care o are activitatea enunţiativă asupra structurilor lingvistice; 

– stabilirea corelaţiei dintre sensurile referenţiale şi sensurile implicate, datorate contextului sau intenţiei comunicative a interlocutorului; 

– examinarea valorii de acţiune a enunţului; 

– stabilirea modalităţii de determinare a gradului de adecvare a enunţului la situaţia de discurs; 

– studierea aspectelor legate de funcţionarea textului în comunicare;  

– identificarea tipologiei actelor de limbaj; 

– descrierea perspectivei funcţionale a propoziţiei, astfel încât să se releve importanţa sau noutatea ariilor de conţinut; 

– delimitarea planurilor de organizare a textualităţii; 

– stabilirea rolului pe care îl au gramatica frazei şi cea a textului în organizarea unei structuri textuale generale; 

– studierea relaţiilor text – macropropoziţie – micropropoziţie (textul nu este o succesiune de propoziţii sau fraze, ci o unitate globală); 

– studierea secvenţei textuale (a microtextului) ca unitate constituantă şi constituită; 

– urmărirea incidenţei progresiei tematice în organizarea textului; 

– descrierea structurării tematice şi a celei logico-gramaticale a textului; 

– studierea raportului „coerenţă lingvistică – coerenţă textuală – coerenţă discursivă”; 

– descrierea relaţiei „text – raporturi semantice fundamentale (sinonimie, hiponimie, antonimie)”; 
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– glosarea celor mai relevanţi termeni aferenţi lingvisticii textului. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării au ca finalitate practică înregistrarea, descrierea şi analiza diferitor 

modificări pe care le presupune folosirea limbii în procesele curente de comunicare. Inventarul de acte de vorbire şi de intenţii comunicative, precum şi registrul 

mijloacelor de realizare a enunţurilor (ca unităţi comunicative) contribuie la o mai bună cunoaştere a limbii ca instrument de bază al comunicării; pot fi folosite ca 

suport pentru alte cercetări de sintaxă discursiv-pragmatică; pot fi utilizate în procesul de predare / învăţare a limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină şi 

pot servi ca material pentru elaborarea unui dicţionar sintactic al limbii române. Noutatea şi importanţa cercetărilor întreprinse rezidă în prezentarea enunţului şi a 

textului, ca unităţi comunicative de bază, nu doar sub aspect semantic, ci şi din perspectivă pragmatică, ceea ce presupune deplasarea accentului de pe structuri pe 

funcţii. În felul acesta, studiul sistemului lingvistic este completat cu studiul utilizării limbajului. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-
pragmatică 

Se va efectua analiza limbajului din 
perspectivă comunicativ-pragmatică, 
evidenţiindu-se mecanismele de emitere şi de 
interpretare a enunţurilor în context.  
Se va, studia procedeele relevante care asigură 
coeziunea;, glosare termenilor care oferă o 
imagine cât mai complexă asupra nivelului 
macrostructural al textului, nivelului pragmatic 
şi nivelului semantico-lexical şi sintactic al 
textului. 

 

Elena Constantinovici, dr. h., 
cerc. şt. principal; 
Alexandru Dîrul, dr. h., cerc. şt. 

principal; 
Ion Bărbuţă, dr., cerc. şt. 

coordonator; 
Elena Ungureanu, dr., cerc. şt. 

superior; 
Elena Varzari, dr., cerc. şt. 

superior; 
Alexandra Gherasim, dr.; 

Alexandru Cosmescu, magistru, 
drd;  
Olga Boz, magistru. 

A fost elaborat un model semantic interpretativ al enunţului cu 
ajutorul căruia a fost realizată modelarea structurii semantico-
pragmatice a enunţului. În cadrul acestui model semnificaţia 
enunţului a fost explicată prin corelarea componentelor semantice 
din structura enunţului cu variabilele contextului comunicativ. 
Analiza întreprinsă a demonstrat că enunţul urmează a fi conceput 
nu doar ca un mijloc de descriere a realităţii şi de transmitere a 
informaţiei despre evenimentul din realitate, ci şi ca un mijloc prin 
care locutorul urmăreşte realizarea unei acţiuni. 

Au fost identificate, descrise şi ilustrate tipurile actelor de limbaj. 
A fost studiată configuraţia semantico-pragmatică a textului ca 
unitate comunicativă transfrastică. A fost studiată secvenţa textuală 
(microtextul) ca unitate constituantă şi constituită. S-a urmărit 
incidenţa progresiei tematice în organizarea textului. A fost descrisă 
structurarea tematică şi cea logico-gramaticală a textului. A fost 
studiat raportul „coerenţă lingvistică – coerenţă textuală – coerenţă 
discursivă”. Au fost comentate cazurile în care discontinuitatea 
creează incoerenţa textului şi situaţiile în care aceasta este un 
procedeu compoziţional-stilistic, utilizat pentru propulsarea în discurs 
a unor noi idei. A fost descrisă relaţia „text – raporturi semantice 
fundamentale (sinonimie, hiponimie, antonimie)”. Au fost descrise 
strategiile enunţiative din perspectiva relaţiei intenţie – efect. Au fost 
stabiliţi şi descrişi factorii care determină caracterul unitar al unui 
text. Au fost studiate relaţiile existente între propoziţii / fraze la nivel 
transfrastic. A fost descrisă relaţia structură a enunţului vs. structură 
a textului. 
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10.817.07.02F Factori interni şi externi în evoluţia limbii române (2010). Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, conf. univ., cercetător ştiinţific 

coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: prezentarea fenomenelor morfologice ale limbii române şi ale altor limbi în lumina criteriilor obiective 

lingvistice generale. Soluţionarea pe nou, de pe poziţiile lingvisticii generale, problemele teoriei categoriilor gramaticale ale părţilor de vorbire, ale alternărilor 

poziţionale ale cuvintelor. Elaborarea unui fişier de unităţi frazeologice şi locuţiuni, care ulterior vor fi incluse într-un dicţionar cu suport etimologic privind 

originea lor. Relevarea diverşilor factori extralingvistici, examinarea influenţei lor asupra evoluţiei limbii române în diverse perioade istorice. Cercetarea activităţii 

unor personalităţi lingvistice care au contribuit la formarea normelor limbii literare în Basarabia din sec. al XIX-lea. Deideologizarea unor aspecte din istoria 

limbii. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: investigaţiile sunt utile la elaborarea cursurilor teoretice de istoria limbii cu compartimentul 

respectiv, de sociolingvistică diacronică, la elaborarea cursurilor practice de gramatică, formalizarea limbajului, semiotică, etimologie, lexicologie sau a cursurilor 

de cultivare a limbii la facultăţile de profil sau la cele de ştiinţe reale, la elaborarea unor lucrări ştiinţifice şi cursuri practice privind situaţia glotică şi aspectul 

lingvistic al materialelor din Basarabia din sec. al XIX-lea. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

10.817.07.02F Factori interni şi 
externi în evoluţia limbii române 

Soluţionarea problemelor teorie categoriilor 
gramaticale ale părţilor de vorbire; elaboraea 
unui fişier de unităţi frazeologice; relevarea 
factorilor extralingvistici, în raport cu cei 
intralingvistici în diverse perioade istorice, în 
special privind bilingvismul; cercetarea 
activităţii unor personalităţi lingvistice, rămasă 
în umbră până în prezent, care au contribuit la 
formarea normelor limbii literare în Basarabia 
din sec. al XIX-lea.  

Marcu Gabinschi, dr. hab., cerc. 
şt. principal; 

Angela Savin, dr., conf. univ., 
cerc. şt. coordonator;  

Lidia Colesnic, dr., conf. univ., 
cerc. şt. superior;  

Ina Negrescu-Babuş, cerc. şt.;  
Silvia Maznic, dr., cerc. şt. 

superior;  
Galaction Verebceanu, dr., cerc. 

şt. coordonator. 

Au fost soluţionate pe nou, de pe poziţiile lingvisticii generale, 
problemele teoriei categoriilor gramaticale ale părţilor de vorbire, 
ale alternărilor poziţionale ale cuvintelor, în special în forma 
specifică pentru limba română, formă necunoscută altor limbi şi, 
din aceste considerente, neluată în seamă în mod cuvenit nici în 
lingvistica românească. S-au elucidat în gramatica limbii române 
acele probleme care până în prezent nu-şi găseau soluţionarea 
adecvată, ceea ce ducea la multiple contradicţii şi nedumeriri. 

A fost elaborat un fişier de unităţi frazeologice. Noutatea 
fişierului va consta în faptul că aceste unităţi complexe ale limbii 
vor avea un suport etimologic privind originea lor. Vor fi clasate 
conform straturilor lexicale şi originii. 

Au fost relevaţi factorii extralingvistici în mod deosebit, în 
raport cu cei intralingvistici în diverse perioade istorice, în special 
privind bilingvismul.  

A fost cercetată activitatea unor personalităţi lingvistice, 
rămasă în umbră până în prezent, care au contribuit la formarea 
normelor limbii literare în Basarabia din sec. al XIX-lea. 

S-a procedat la deideologizarea unor aspecte din istoria limbii. 
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08.817.07. 002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana 

Vulpe, cercetător ştiinţific superior. 

Obiectivele generale ale proiectului: tema de cercetare „Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică” include două 

compartimente de bază: 1. Unităţile frazeologice ale limbii române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică; 2. Lexicul funcţional românesc în perspectivă 

didactică. În cadrul temei de cercetare din compartimentul I s-a insistat, mai ales, asupra problemelor şi criteriilor de delimitare a unităţilor frazeologice, asupra 

analizei lor semantice şi a identificării acestora cu unul sau mai multe cuvinte, prezentându-le ulterior sinonimizate în cadrul articolelor lexicografice. Tema de 

cercetare din compartimentul II a avut drept obiectiv de bază o descriere de ansamblu a lexicului românesc. Urmând concepţia generală a Gramaticii practice a 

limbii române (Chişinău, 2006), autorii şi-au propun drept finalitate majoră familiarizarea unui larg cerc de cititori cu noţiunile lexicale de bază, organizarea 

sistemică a vocabularului, raporturile semantice şi de formă dintre unităţile lexicale, cu particularităţile funcţional-stilistice ale unităţilor vocabularului românesc 

contemporan etc. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute este unul favorabil, întrucât e bine cunoscut faptul că dicţionarele şi manualele constituie 

importante instrumente în procesul didactic, în ridicarea nivelului de cultură a vorbitorilor unei limbi, contribuind, prin aceasta, la dezvoltarea societăţii în 

ansamblu. Mai mult decât atât, un dicţionar de acest gen, în care faptele de limbă să fie prezentate pornind, de la ideea că acelaşi concept, aceeaşi noţiune poate fi 

redată prim mai multe forme ale arsenalului lingvistic, printre care un cuvânt, o îmbinare de cuvinte sudată, sau chiar cu o propoziţie, după cum am mai menţionat, 

nu există pe piaţa cărţii. Or, astfel de dicţionare constituie un mijloc eficient pentru cei care vor să-şi sporească gradul de expresivitate a exprimării, fiind un 

instrument util şi în munca traducătorului, a mânuitorului de condei, a lucrătorilor din presă etc. Lipseşte din bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior, după 

cum am menţionat supra, şi un manual de lexicologie mai nou, de tipul unui compendiu teoretic, cu aplicaţii practice. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07. 002F Subsistemul 
lexical al limbii române: analiză şi 
descriere semantică şi 
lexicografică 

Cercetarea atentă a tezaurului de cuvinte, 
locuţiuni şi expresii frazeologice sinonimice ale 
limbii române; 

elaborarea unui dicţionar de cuvinte, 
locuţiuni şi expresii frazeologice sinonimice; 

prezentarea sincretică a noţiunilor teoretice 
de bază din domeniul lexicologiei;  

promovarea unei tipologii de exerciţii 
lexicale formativ-dezvoltative; 

elaborarea unui manual de lexicologie 
practică a limbii române, care să corespundă 

Ana Vulpe, dr., conf. cerc.;  
V. Bahnaru, dr. hab., conf. cerc.,  
A. Borş, dr., conf. cerc.,  
P. Derescu, dr., conf. cerc.,  
Gh. Druţă, dr., conf. cerc.  
V. Ungureanu, dr., conf. cerc.,  
V. Păcuraru, dr., conf. univ.,  
T. Pahomi, cerc. şt.,  
V. Sclifos, cerc. şt.,  
L. Vrabie, cerc. şt. 

A fost sintetizat materialul teoretic acumulat şi s-au elaborat 
capitolele 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; 

Au fost precizate criteriile de prezentare a tipologiei 
exerciţiilor ce ilustrează noţiunile lexicale incluse în manualul 
Lexicologia practică a limbii române; A fost colaţionat 
materialului teoretic inclus în manual; 

La compartimentul Unităţile frazeologice ale limbii 
române: analiză şi descriere semantică şi lexicografică am 
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dezideratelor obiectivelor educaţionale-standard. stăruit, mai ales, asupra problemelor şi criteriilor de delimitare 
a unităţilor frazeologice, asupra analizei lor semantice, 
descriindu-le ulterior într-un dicţionar de cuvinte, locuţiuni şi 
expresii frazeologice sinonimice. 
La realizarea acestei lucrări am pornit de la ideea că aceeaşi 
idee sau concept, noţiune poate fi redată prin mai multe forme 
sau moduri de folosire a arsenalului lingvistic, printre care un 
cuvânt, o îmbinare de cuvinte sudată sau chiar cu o propoziţie. 
Prin urmare, un obiectiv de bază a fost determinarea acestor 
modalităţi şi descrierea lor sistematizată într-un dicţionar. 

Rezultatele cercetării sunt oglindite de asemenea şi într-un 
număr impunător de articole şi studii, peste 80, publicate în 
reviste de specialitate şi culegeri ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, în 3 monografii, precum şi în comunicări la 
conferinţe şi colocvii naţionale şi internaţionale, peste 50. 

 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – 

dr. hab. Vasile Pavel, consultant ştiinţific, prof. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost:  

- Descrierea varietăţilor dialectale ale limbii române din perspectiva atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale elaborate în cadrul Institutului de Filologie al 

AŞM şi în colaborare cu instituţiile similare din ţările europene. 

- Elaborarea indicelui românesc de termeni cuprinşi în opt volume din Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА), editate la Chişinău, 

Moscova, Varşovia, Lvov, Budapesta, Bratislava, Novi Sad – Belgrad (1989-2003). 

- Întocmirea indicelui de termeni cuprinşi în opt volume din 1) Atlasul lingvistic moldovenesc, Chişinău, 1968-1973 (ALM) şi 2) Atlasul lingvistic român pe 

regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, Chişinău, 1993-2003 (ALRR.Bas.). 

- Transcrierea fonetică de pe banda magnetică (4 localităţi) pentru lucrarea Graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei şi din zona caucaziană. 

- Pregătirea unor sinteze naţionale de hărţi pentru Atlas Lingustique Roman (ALiR). 

- Scrierea unui grupaj de articole ştiinţifice. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: utilizarea surselor dialectologice în procesul de cercetare de către specialiştii din domeniul 

umanisticii, inclusiv de către doctoranzi, masteranzi, studenţi, şi în procesul de elaborare a unor cursuri şi suporturi universitare de dialectologie, lexicologie, 

lexicografie şi de istorie a limbii române. 
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Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale 
din perspectiva informatizării 
atlaselor lingvistice şi a textelor 
dialectale 

Cunoaşterea varietăţilor dialectale din 
perspectiva informatizării atlaselor lingvistice, 
care, oferind cercetării faptelor de limbă o 
viziune spaţială simultană, permit importante 
concluzii de ordin istoric, general şi comparativ. 

Pavel Vasile, dr. hab., prof. univ.,  
Spînu Stela, dr.,  
Pleşca Ecaterina, cerc. şt.,  
Minciună Elena, cerc. şt.  
Bogatu Ana, cerc. stagiar. 

A fost întocmit indicele de termeni, cuprinşi în Atlasul 
lingvistic moldovenesc, vol. II, partea a II şi în Atlasul lingvistic 
român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, 
vol. I-IV. A fost redactată şi prezentată la tipar culegerea 
Cercetări asupra graiurilor româneşti de la est de Prut. 
Punerea în valoare a unei baze de date în dialectologie va 
înlesni substanţial utilizarea surselor dialectologice de către 
lingvişti, istorici, etnografi, folclorişti şi de toţi acei interesaţi 
de tezaurul lingvistic popular. 

 

09.817.07.001F Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi Dunăre (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia. 

Obiectivele generale ale proiectului au fost: efectuarea cercetărilor de ansamblu asupra arealului hidronimic din spaţiul geografic pruto-nistrean, cu aplicarea 

multiplelor modalităţi şi metodelor de investigaţie ştiinţifică. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetărilor efectuate în 2009-2010 îşi găsesc implementare în diverse domenii ale 

lingvisticii, precum şi în diferitele domenii ale istoriei (privind aspectele: popularea unor teritorii, componenţa etnică a unor regiuni în diferite perioade istorice 

etc.), etnologie (privind modul de viaţă, datinile, obiceiurile, ocupaţiile locuitorilor din diferite regiuni), geografie (în ce priveşte particularităţile fizico-geografice 

şi naturale ale zonelor hidrografice, cercetarea terminologiei hidrografice ştiinţifice şi populare etc.), învăţământ-cultură (elaborarea manualelor, predarea 

cursurilor universitare, elaborarea unor lucrări cu caracter ştiinţific, informativ-didactic şi aplicativ-practic: enciclopedii, dicţionare, atlase şi hărţi, ghiduri etc.). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.817.07.001F Hidronimia 
Republicii Moldova. Zonele 
hidrografice Prut şi Dunăre 

Cercetările efectuate îşi vor găsi 
implementare în diferite domenii ale lingvisticii 
(istoria limbii, dialectologie, lexicologie, 
derivatologie etc.), precum şi în domeniile 
ştiinţelor adiacente (istorie, etnologie, geografie 
etc.). 

Anatol Eremia, dr. hab.; 
Albina Dumbrăveanu, dr.;  
Viorica Răileanu, dr.;  
Lilia Guţu, cercetător stagiar. 

În 2010 a fost cercetat în plan sincronic şi diacronic 
subsistemul hidronimic al zonei hidrografice a Dunării. Au fost 
evidenţiate particularităţile lingvistice ale hidronimelor: 
etimologice, lexicale, derivatologice. Pentru prima dată în ţară 
s-au efectuat cercetări onomastice de teren şi au fost explorate 
sursele documentare şi arhivistice în vederea descrierii 
sistemului hidrografic menţionat. În acest plan peste hotare 
cercetări similare nu s-au efectuat. 

 

09.817.07.002F Analiza tipologică a antroponimelor (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, conf. 

cerc. 
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Obiectivele generale ale proiectului au fost: cercetarea istoriei formării sistemului contemporan de denominaţie a persoanelor; analiza semantico-structurală a 

numelor de persoane care constituie antroponimia naţională contemporană de pe teritoriul Republicii Moldova; mijloacele şi procedeele care scot în evidenţă 

mecanismul formării numelor de persoană; tipologia formării numelor, factor important la restabilirea formelor corecte ale numelor tradiţionale. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: rezultatele cercetării vor contribui la restabilirea fondului tradiţional de nume în formele lor 

corecte, recomandabile – necesitate stringentă atât din punctul de vedere al culturii şi conştiinţei naţionale a fiecărui membru al societăţii, cât şi din punctul de 

vedere al folosirii lor în practica de comunicare. Aceste rezultate vor satisface interesul şi necesităţile membrilor societăţii, fiind un răspuns adecvat la solicitările 

permanente ale cetăţenilor adresate Institutului de Filologie al A.Ş.M., Audiovizualului Naţional, publicaţiilor periodice din republică. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.817.07.002F Analiza tipologică 
a antroponimelor 

Analiza tipologică a antroponimelor; 
descrierea tipurilor semantice „formule 
metaforice” şi „formule metonimice”, devenite 
mijloace de denominaţie a persoanelor prin 
intermediul poreclelor, bazate pe anumite 
asociaţii şi conotaţii. 

Maria Cosniceanu, dr., conf. 
cerc. 

Prin analiza tipologică a antroponimelor, care pune în 
evidenţă „mecanismul” formării numelor proprii de persoană, au 
fost examinate sub aspect semantico-structural numele de 
familie apărute prin procedeul derivării semantice (prin 
metaforizare şi metonimizare), procedeu care a avut un rol 
important la constituirea sistemului antroponimic contemporan. 
Au fost descrise tipurile semantice sau aşa-numitele „formule 
metaforice” (10 la număr) şi „formule metonimice” (15), 
devenite mijloace de denominaţie a persoanelor prin intermediul 
poreclelor, bazate pe anumite asociaţii şi conotaţii. Au fost 
analizate nu numai numele ce au la bază metafore cunoscute, 
răspândite, care circulă în limba contemporană ca porecle, ci 
accentul s-a pus mai ales pe acele nume care au la bază metafore 
apărute direct ca antroponime. Pentru a pătrunde în 
„mecanismul” formării numelor respective, a fost necesară o 
incursiune în structura semantică a metaforei, structură 
semantică biplană, bazată pe posibilitatea de evocare a unor 
însuşiri caracteristice ale persoanei, structură care se deosebeşte 
de structura semantică a toponimiei. O asemenea analiză 
tipologică aprofundată a antroponimelor naţionale se efectuează 
pentru prima dată. Aceasta şi este valoarea teoretică a lucrării 
în comparaţie cu lucrările de antroponimie din alte ţări. 

 

09.817.07.003F Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare 

terminologice electronic (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă.  
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Obiectivele generale ale proiectului constau în studierea experienţei europene de creare a unor dicţionare electronice puse în serviciul tuturor beneficiarilor, 

conforme rigorilor procesului de integrare. Crearea unei astfel de dicţionar în Republica Moldova contribuie la realizarea prevederilor legislaţiei lingvistice în 

vigoare. Scopul principal este cel de însuşire cât mai eficientă a limbii oficiale, a terminologiei naţionale, pentru a fi asigurată funcţionarea limbii române sub toate 

aspectele ei de toţi cetăţenii ţării noastre. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: Elaborarea dicţionarelor terminologice electronice are multiple implicaţii sociale, ştiinţifice, 

economice, culturale. Crearea la centrele de cercetare din Republica Moldova a unor dicţionare terminologice moderne care funcţionează în regim interactiv 

contribuie la instituţionalizarea limbii române ca limbă oficială. 

Dicţionarul terminologic electronic poliglot elaborat de specialiştii Centrului de Terminologie conţine circa 40.000 de intrări multilingve vizând peste 60 de 

domenii. Rezultatul proiectului răspunde prompt şi competent la solicitările venite atât din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor şi 

întreprinderilor, cât şi din partea a diverşi utilizatori. Rezultatele cercetării sunt diseminate pe internet şi prin intermediul dicţionarelor specializate clasice, 

organizându-se seminare pentru a explica modul de funcţionare a produsului şi a familiariza populaţia cu accesarea şi utilizarea DTE în activitatea profesională. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.817.07.003F Armonizarea şi 
standardizarea terminologică: 
modalităţi de transfer al 
cunoştinţelor în societatea 
informaţională prin dicţionare 
terminologice electronic 

1. Punerea la dispoziţia specialiştilor din 
Republica Moldova şi a întregii populaţii a unei 
lucrări ample de terminologie explicată.  

2. Punerea la dispoziţia traducătorilor de 
documente normative şi de literatură tehnică şi 
ştiinţifică a unui amplu dicţionar multilingv.  

3. Crearea unui cadru practic pentru 
colaborarea dintre specialişti, în scopul rafinării 
şi validării înregistrărilor terminologice.  

 

Inga Druţă, dr.,  
Valeriu Culev, cerc. şt.,  
Teodora Gorceac, cerc. şt.,  
Maria Mocanu, cerc. şt.,  
Ecaterina Păun, cerc. şt.,  
Lidia Vieru, cerc. şt.,  
Mariana Vlas, cerc. şt. 

Dicţionarul terminologic electronic poliglot elaborat de 
specialiştii Centrului de Terminologie conţine circa 40.000 de 
intrări multilingve vizând peste 60 de domenii şi va contribui la 
perfecţionarea exprimării în limba română a beneficiarilor 
proiectului, dar şi la comunicarea interculturală. Este un produs 
util, eficient şi necesar vorbitorilor în procesul de comunicare 
profesională în interiorul ţării şi în afara ei. 

 

PROIECTE INDEPENDENTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene.  

10.819.07.02F Structura şi organizarea textului ştiinţific (2010-2011). Conducătorul proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului: a propune un studiu de sinteză în care ar fi elucidate conceptele-cheie excerptate din teoriile moderne ale textului (lucrare de 

referinţă de tip dicţionar), a elabora un ghid metodic, cu valoare, în special, practică pentru diferite categorii de cercetători: pornind de la cei foarte tineri (începătorii care învaţă 

să-şi construiască un text corect şi coerent) şi terminând cu cei mai experimentaţi, a crea o bibliografie tematică la subiectul cercetat. 
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Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: cercetările de lingvistică a textului sunt foarte solicitate în filologia, dar şi didactica modernă graţie 

caracterului lor aplicativ. Este important un studiu de sinteză în care ar fi elucidate conceptele-cheie excerptate din teoriile moderne ale textului (lucrare de referinţă de tip 

dicţionar), şi, pe de altă parte, un ghid metodic, cu valoare, în special, practică pentru diferite categorii de cercetători: pornind de la cei foarte tineri (începătorii care învaţă să-şi 

construiască un text corect şi coerent) şi terminând cu cei mai experimentaţi, dar care doresc să-şi îmbunătăţească modul de exprimare (formarea competenţelor textuale 

reprezintă un atu indispensabil oricui şi oricând). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

10.819.07.02F Structura şi 
organizarea textului ştiinţific 

Identificarea şi clasificarea noţiunilor, 
definiţiilor, problemelor fundamentale ce ţin de 
structurarea şi organizarea textului; 

Stabilirea deficienţelor care apar în structurarea 
enunţului şi a textului; 

Inventarierea şi analiza metodelor şi 
tehnicilor de redactare a textului ştiinţific. 

Hanganu Aurelia, dr.,  
Varzari Elena, dr.,  
Negru Valentina,  
Cosmescu Alexandru,  
Coşeru Veronica 

Pe baza cursului „Elaborare şi redactare de texte cu 
terminologie specializată” (USM, Facultatea de Litere, 
Programul de masterat „Redactare şi traducere”) şi a lucrării 
metodice „Introducere în redactarea textului ştiinţific” (ambele 
realizate pentru instruirea tinerilor cercetători în cadrul 
UnASM şi USM) s-a justificat ipoteza că prin cunoaşterea 
mecanismelor de producere textuală şi prin aplicarea adecvată 
a principiilor de organizare sintactică, semantică şi pragmatică 
a textului se pot forma priceperi şi deprinderi de redactare a 
diferitor tipuri de texte ştiinţifice. Atât cursul predat în cadrul 
Facultăţii de Litere a USM, cât şi lucrarea realizată, la care se 
adaugă lucrările Scrierea academică. O abordare integrată 
(manual) şi Teoria textului: termeni-cheie au arătat că 
rubircarea deficitară, coeziunea lipsă între enunţurile unui text 
scris, ignorarea obligativităţii unei succesiuni a informaţiei 
cunoscute versus noi sunt consecinţa lipsei unor competenţe 
textuale. S-a demonstrat că însuşirea principiilor teoriei 
segmentării actuale a enunţului, a modelor de progresie 
tematică, cunoaşterea parametrilor textualităţii etc. Pot 
contribui la lichidarea lacunelor în exprimarea scrisă. 

 

09.819.07.02F Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei (2009–2010). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 

Obiectivele generale ale proiectului: identificarea şi analizarea particularităţile fonetice ale grupurilor de graiuri din sud-estul Ucrainei din perspectiva 

încadrării lor în structura dialectală a dacoromânei. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: materialul faptic excerptat din atlasele lingvistice va contribui la studierea în cadrul dacoromânei 

a particularităţilor actuale ale graiurilor moldoveneşti din sud-estul Ucrainei, ceea ce va permite cunoaşterea stadiului actual de evoluţie a graiurilor populare 
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româneşti din enclavele răsăritene, iar prin descrierea sincronică a varietăţii şi variaţiei limbajului, şi la relevarea sau compararea unor stări mai vechi de limbă 

succesive din cadrul dacoromânei, precum şi la soluţionarea unor probleme de formare şi de dezvoltare a ramificaţiilor teritoriale ale limbii române. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

09.819.07.02F Graiurile 
moldoveneşti din sud-estul 
Ucrainei 

Cercetătorii angajaţi la elaborarea lucrării vor 
lucra în bibliotecile din or. Chişinău. De 
asemenea, vor putea utiliza reţeaua Internet, 
care va fi utilizat la înregistrarea informaţiei 
necesare pentru elaborarea lucrării. 

Stela Spînu, dr.,  
Elena Onică, cerc. şt. stagiar,  
Ana Bogatu, doctorandă,  
Liliana Popovschi, doctorandă 

Au fost studiate aspectele teoretice şi metodologice ale 
problemei. A fost elaborată concepţia de ansamblu şi întocmit 
proiectului studiului. A fost excerptat material faptic din 
Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. I-II. Au fost identificate şi 
analizate particularităţile fonetice ale grupurilor de graiuri din 
sud-estul Ucrainei din perspectiva încadrării lor în structura 
dialectală a dacoromânei. 

 

În anul 2010 au fost terminate toate proiectele instituţionale. 
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Anul 2011 

PROIECTELE INSTITUŢIONALE DE CERCETARE 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2011, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

11.817.07.05F Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect derivaţional (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Maria 

Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, conf. cercetător. 

Obiectivele generale ale proiectului:  

- Analiza antroponimelor naţionale în plan derivaţional, care scoate în evidenţă mecanismul formării numelor, structura internă a cuvântului – nume, 

formanţii antroponimici de diferite origini; 

- evoluţia sensurilor imprimate derivatelor de către formanţii respectivi; 

- analiza numelor de familie formate prin compunere, procedeu care include în sfera sa toate părţile de vorbire, cu capacităţile lor specifice de îmbinare. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: este prima lucrare de antroponimie în care se dă o analiză aprofundată, exhaustivă a 

numelor de persoane sub aspect derivaţional, prin stabilirea elementelor de formare şi principiile de organizare a acestora în subsistemul antroponimic, prin 

depistarea tipurilor şi modelelor de formare a numelor în plan diacronic; prin depistarea formanţilor de diferite origini; concurenţa pe parcursul secolelor dintre 

formanţii specifici pentru limba română şi cei pătrunşi din alte limbi, care imprimă derivatelor acelaşi sens; impactul acestei concurenţe asupra antroponimiei 

naţionale în perioada contemporană. În plan teoretic, noutatea rezultatelor o constituie, mai ales, definirea a tipului derivativ şi a modelului derivativ în cadrul 

analizei materialului antroponimic. În plan aplicativ, pentru a facilita restabilirea formelor corecte ale numelor, a fost elaborată o schiţă tipologică a greşelilor.  

 

Beneficiarii rezultatelor cercetării sunt toate sferele vieţii sociale în care se utilizează numele de persoane. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.05F Patrimoniul 
antroponimic din Republica 
Moldova sub aspect derivaţional 

Vor fi definite tipurile şi modelele semantico-
structurale de formare a antroponimelor. Va fi 
stabilită unitatea lexico-gramaticală a temelor 
derivative şi a unităţii sensului în cadrul tipurilor 
şi modelelor respective şi se vor caracteriza din 
punct de vedere istoric, etimologic şi statistic. 

Vor fi depistate formele actuale incorecte ale 

Dr. Maria Cosniceanu, director de 
proiect, cercetător ştiinţific 
coordonator;  

Dr. Viorica Răileanu, cercetător 
ştiinţific superior; 

Dr. Olga Boz, cercetător ştiinţific; 
Doina Corobcean, cercetător 

La proiectul Patrimoniul antroponimic din Republica 
Moldova sub aspect derivaţional s-a realizat următoarele: 
─ au fost stabilite tipurile şi modelele derivaţionale ale 

antroponimelor cu formanţii -anu/-eanu/-ianu, -escu şi tipul 
antroponimic în -u;  
─ au fost caracterizate aceste tipuri şi modele din punct de 

vedere istoric, etimologic şi statistic;  
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antroponimelor, va fi explicat motivul apariţiei 
lor şi necesitatea şi importanţa corectării lor 
pentru limba şi cultura naţională. 

ştiinţific stagiar. ─ au fost depistate formele actuale incorecte, s-a explicat 
motivul apariţiei lor;  
─ s-au indicat formele corecte de scriere şi de pronunţare ale 

antroponimelor cu formanţii specificaţi şi s-a stabilit 
importanţa şi necesitatea utilizării lor pentru limba şi cultura 
naţională.  
La tema proiectului au fost publicate 45 de articole ştiinţifice 

şi de popularizare a ştiinţei, au fost ţinute 10 comunicări la 
conferinţe, colocvii, seminare şi 41 de emisiuni la radio şi TV. 

 
11.817.07.11F Aspecte lexico-gramaticale şi sociolingvistice în istoria limbii române (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, 

cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului vor fi cuprinse în 4 compartimente: Gramatică istorică; Lexicologie, frazeologie, semantică istorică; Sociolingvistică; 

Textologie. Vor fi cercetate şi elucidate probleme de evoluţie a limbii şi literaturii române  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: Investigarea problemelor luate în discuţie prezintă interes ştiinţific pentru mai multe 

discipline lingvistice. Va fi elaborat un dicţionar de locuţiuni şi unităţi frazeologice. Noutatea acestui dicţionar va consta în faptul că aceste unităţi complexe ale 

limbii vor avea un suport etimologic privind originea, lor. Astfel vor fi delimitaţi factorii externi (livreşti, biblici etc.) sau interni care contribuie la formarea 

frazeologismelor şi locuţiunilor verbale. Toate aceste unităţi polimembre glotice vor fi exemplificate cu citate inedite din surse literare. Va fi elaborat un studiu 

monografic dedicat fenomenului de diglosie.  

Pentru prima dată, pe baza surselor de arhivă, va fi demonstrat gradul de funcţionare a limbii române în sfera cultului religios din Basarabia secolului al 

XIX-lea. Vor fi găsite dosare de arhivă necunoscute privind problema în cauză şi date publicităţii. Va fi scos în evidenţă rolul educaţiei religioase în educaţie, în 

secolul al XIX-lea, în condiţiile în care mănăstirile erau centre de cultură, unde se păstrau cărţi rare şi manuscrise valoroase. Va fi elucidat, prin exemple, tabloul 

general al limbii române utilizată în sfera cultului religios: în scrisori oficiale ale reprezentanţilor cultului, în predici, în literatura religioasă. Cercetarea se va 

finaliza cu o monografie privind tema investigată. Vor fi determinate legităţile semantice care au avut repercusiune asupra, evoluţiei semantice a lexemelor latine 

pentru limba română. Cercetarea diacronică asupra vocabularului roman se va finaliza cu un manual pentru cursurile universitare. 

Va fi elaborată o ediţie critică a textelor manuscrise, cuprinzând studiul filologic (datarea, localizarea manuscriselor etc.), studiul lingvistic şi textul propriu-

zis al manuscriselor. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.11F Aspecte lexico- Redactarea articolelor de dicţionar (literele Dr. Savin Angela, director de Gramatica istorică. A fost redactat compartimentul O 
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gramaticale şi sociolingvistice în 
istoria limbii române 

A-F). 
Transcrierea textului manuscrisului 

romanului popular Alexandria (ms. rom. nr. 817 
(muz. 372)), depozitat la Biblioteca Ştiinţifică 
Centrală a AŞ a Ucrainei. 

Clasificarea şi analizarea principalelor 
definiţii şi puncte de vedere dedicate idiomurilor 
în contact. Descrierea factorilor extralingvistici 
ca o premisă în apariţia contactelor lingvistice. 
Elucidarea şi fundamentarea ştiinţifică a 
consecinţelor contractelor dintre limbi în evoluţia 
limbii române. Elucidarea funcţionării limbii 
române în şcolile eparhiale din Basarabia sec. al 
XIX-lea (Pe bază de materiale de arhivă). 

Elucidarea idiomurilor în contact privind 
bilingvismul şi diglosia, precum şi problemele de 
paremiologie în limba latină. 

proiect, cercetător ştiinţific 
coordonator;  

Dr. hab. Gabinschi Marcu, 
cercetător ştiinţific principal;  

Dr. Colesnic Lidia, cercetător 
ştiinţific superior;  

Dr. Negrescu-Babuş Inna, 
cercetător ştiinţific; 

Dr. Verebceanu Galaction, 
cercetător ştiinţific coordonator;  

Dr. Maznic Silvia, cercetător 
ştiinţific superior; 

Tatiana Mîrza, cercetător stagiar. 

sferă de renunţare prematură la metodele tradiţionale. Locul 
articolului între părţile de vorbire (cu referire la limba 
română). Cercetarea ulterioară a aspectului balcanic al limbii 
române. Determinarea unor etimologii româneşti. 

Lexicologie, frazeologie şi semantică istorică. Au fost 
elaborate articolele de dicţionar cu explicarea sensurilor 
unităţilor polimembre stabile din limba română, cu indicarea 
originii lor, a factorilor interni sau externi ale motivaţiei lor. 
(Literele A-F). 

A fost redactat compartimentul teoretic al manualului 
vizând evoluţia lexicului latin cu repercusiune în limba 
română. 

Sociolingvistică. A fost redactat compartimentul 
Contactele dintre limbi - o ramură nouă a ştiinţei limbajului. 
Consecinţele contactelor dintre limbi în evoluţia limbii 
române. Cercetări vechi româneşti dedicate idiomurilor în 
contact. Bilingvismul şi diglosia.  

La compartimentul Funcţionarea limbii române în 
învăţământul religios de toate gradele din Basarabia secolului 
al XIX-lea s-a efectuat: a) selectarea materialului faptic la 
Arhiva Naţională a RM, din fondurile sec. al XIX-lea. Au fost 
analizate 4355 de file din 62 de dosare din Fondul 1862, 
inventarul 9, ce ţin de Seminarul Teologic din Chişinău. 

Textologia. A fost efectuată transcrierea interpretativă a 
textului manuscris al romanului popular Alexandria 
(ms.rom.nr.817 (muz.372). 

A fost elaborată şi redactată culegerea de studii „Probleme 
de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică a limbii 
române” (7 c.a.). 

 

11.817.07.07F Pragmatica şi analiza discursului (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Ion Bărbuţă, cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului:  

- Se va elucida situaţia din domeniul pragmaticii în vederea clarificării stadiului actual al cercetărilor privind interpretarea conceptelor-cheie din lingvistica 

textului şi din analiza discursului.  

- Se vor analiza diferitele modalităţi de interpretare a conceptului de enunţ şi a celui de text prin compararea şi analiza critică a concepţiilor şi teoriilor 

existente. 



 47 

- Se vor stabili caracteristicile esenţiale ale enunţului şi ale textului în calitatea lor de unităţi folosite în cadrul interacţiunii comunicaţionale dintre locutor şi 

alocutor.  

- Se vor identifica perspectivele de interpretare a enunţului şi a textului cu scopul de a răspunde necesităţii unei înţelegeri mai clare atât a modului de 

organizare, cât şi a mecanismelor de elaborare şi de funcţionare a acestor unităţi în contextul comunicării reale. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: cercetările efectuate au contribuit la stabilirea regulilor pragmasemantice ale organizării şi 

funcţionării enunţului şi a textului în situaţii reale de comunicare. La analiza enunţului în actul concret de comunicare a fost luată în calcul distincţia dintre 

procesele care se produc la polul emiterii şi la cel al receptării. De asemenea, s-a ţinut cont de interacţiunea enunţului cu contextul comunicativ ale cărui elemente 

influenţează atât interpretarea, cât şi receptarea unităţii comunicative date. Astfel, modelul de enunţ elaborat se bazează pe corelarea componentelor 

pragmasemantice ale enunţului cu elementele actului de comunicare  

Abordarea unor aspecte legate de categoriile şi proprietăţile textului a permis clarificarea diferenţei metodologice dintre investigarea textului monologic şi a 

textului dialogic cu instrumentele analizei discursului. Au fost stabilite criteriile de ordin pragmatic ce caracterizează o secvenţă frastică drept text. Au fost 

cercetate şi categoriile de intertext şi hipertext din perspectivă pragmatică. 

Toate aceste aspecte teoretice abordate vor avea o finalitate practică directă deoarece vor permite stabilirea principiile puse la baza strategiilor de elaborare şi 

înţelegere a textelor. 

Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 
11.817.07.07F Pragmatica şi 
analiza discursului,  

Identificarea caracteristicile esenţiale ale 
enunţului şi ale textului în calitatea lor de unităţi 
comunicaţionale de bază folosite în cadrul 
interacţiunii comunicaţionale dintre locutor şi 
alocutor 

Identificarea unor perspective de interpretare 
a enunţului şi a textului cu scopul de a răspunde 
necesităţii unei înţelegeri mai clare atât a 
modului de organizare, cât şi a mecanismelor de 
elaborare şi de funcţionare a acestor unităţi în 
contextul comunicării reale. 

Dr. Bărbuţă Ion, director de 
proiect, cercetător ştiinţific 
coordonator; 

Dr. hab. Dîrul Alexandru, 
consultant ştiinţific; 

Dr. hab. Constantinovici Elena, 
cercetător ştiinţific principal; 

Dr. Ungureanu Elena, cercetător 
ştiinţific superior; 

Dr. Varzari Elena, cercetător 
ştiinţific superior; 

Drd Cosmescu Alexandru, 
cercetător ştiinţific stagiar. 

A fost realizată o descriere a stratificării semnificatului global al 
enunţului în funcţie de raportul lui cu elementele situaţiei de 
enunţare şi au fost identificate şi analizate straturile de semnificaţie 
ale enun�ului; 

A fost stabilit modul în care factorii contextuali influenţează 
ensul enunţului, ceea ce va permite să fie dezvăluit raportul stabilit 
ntre enunţ şi situaţia enunţării; 

Au fost analizaţi termenii fundamentali folosiţi în definirea 
discursului (coerenţa şi coeziunea textuală) şi au fost stabilite 
egulile care permit distingerea textului coerent de cel incoerent; 

A fost cercetată modalitatea de organizare a textului ca unitate 
comunicativă şi au fost descrise structurile textuale fundamentale;  

Au fost identificaţi si analizaţi factorii care asigură unitatea 
tructurală şi informaţională a textului; 

Au fost examinate o serie de mecanisme de structurare a 
nteracţiunii dialogice, aplicând teoria macrojocurilor dialogice. 
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11.817.07.14F Baza de date a limbii române (lexicul). Lingvistica în Republica Moldova. Indice bibliografic (1991 – 2010) (2011-2014). Conducătorul 

proiectului – dr. hab. Vasile Bahnaru, cercetător ştiinţific principal. 

Obiectivele generale ale proiectului: BDLR va fi un instrument important care va asigura calitatea, fiabilitatea şi veridicitatea informaţiei şi va fi utilizată la 

crearea dicţionarelor şi a altor lucrări ştiinţifice. Toate cuvintele lexicului românesc, definiţiile acestora, raporturile şi referinţele existente, orice altă informaţie 

suplimentară vor fi depozitate în această bază. La anumite intervale de timp vor fi pregătite ediţii tipărite care vor constitui un suport real pentru elaborarea 

dicţionarelor.  

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: va fi creată o bază de date care va servi drept suport real pentru elaborarea 

dicţionarelor de orice tip, în special a Dicţionarului Tezaur a Limbii Române. Sursele selectate pentru procesare vor fi variate, reprezentând toate stilurile 

funcţionale şi vor reflecta cât mai amplu viaţa social-politică şi economică, realizările ştiinţei şi tehnicii, vor prezenta literatura sub toate aspectele.  
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.14F Baza de date a 
limbii române (lexicul). 
Lingvistica în Republica Moldova. 
Indice bibliografic (1991 – 2010) 

Elaborarea unui program de calculator cu 
ajutorul căruia vor fi procesate datele în forma 
dorită, la fel şi extragerea lor rapidă din BD. 
Întocmirea Indicelui bibliografic al noilor 
apariţii semnate de cercetătorii-lingvişti de la 
Institutul de Filologie, de profesorii universitari 
şi va putea fi consultat de toţi cei ce se 
interesează de problemele lingvistice. 

Dr. hab. Bahnaru Vasile, cercetător 
ştiinţific principal,  

dr. Onofraş Maria, cercetător 
ştiinţific coordonator,  

dr. Derescu Petru, cercetător 
ştiinţific superior,  

dr. Borş Anton, cercetător ştiinţific 
superior,  

dr. Druţă Gheorghe, cercetător 
ştiinţific superior,  

Agapi Liuba, cercetător ştiinţific 
stagiar. 

S-a lucrat la elaborarea programului pentru procesare 
numit CONCORDANTIER, cu ajutorul căruia se pot face atât 
lecturi orizontale, adică accesarea unui cuvânt şi citirea tuturor 
informaţiilor legate de acesta, ca şi cum am fi consultat 
dicţionarul pe suport de hârtie, dar şi căutări transversale şi 
anumite tipuri de căutări avansate. 

S-a întocmit o listă de surse, cuprinzând circa 300 de titluri. 
Se elaborează Indicele bibliografic, care cuprinde aproximativ 
1800 de titluri. 

 

11.817.07.12F Vocabularul limbii române: mobilitate şi stabilitate în contextul integrării europene (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Ana 

Vulpe, cercetător ştiinţific coordonator. 

Obiectivele generale ale proiectului se organizează pe două dimensiuni: 

Primo: Inovaţiile lexicale au un rol important în limbă, întrucât acestea, pe de o parte, răspund unor necesităţi interne de îmbogăţire a limbii vorbitorilor, pe 

de altă parte, corespund „gustului lingvistic al epocii”. Obiectivul de bază în acest context este ca toate aceste modificări în cadrul vocabularului marcate puternic 

de schimbările social-economice şi politice ce au loc în procesul integrării europene să fie, mai întâi, pe plan lexicologic, cercetate şi analizate detaliat, iar apoi, pe 

plan lexicografic, concretizate şi descrise multiaspectual într-un lexicon de cele mai noi cuvinte şi sensuri, cu tiraj de masă.  
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Secundo: Orice act comunicativ se realizează neapărat în cadrul unei anumite teme, situaţii etc. Prin urmare, un alt obiectiv al cercetării îl constituie 

cercetarea, clasificarea şi prezentarea lexicului conform apartenenţei unităţilor lui la clasele lexicale ce exprimă acelaşi sens, aceeaşi noţiune, acelaşi domeniu al 

realităţii, adică pe câmpuri lexico-semantice şi tematice. Prin aceasta, cercetătorii îşi propun realizarea unei lucrări cu funcţionalitate multiplă, în care cuvintele (cu 

definiţiile caracteristice) apar sistematizate pe domeniile lor de folosire şi, prin urmare, pe domeniile de interes ale diverşilor cititori. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: realizarea lucrărilor propuse vor fi precedate de clarificarea mai multor aspecte 

teoretico-aplicative ce ţin de specificul lucrărilor de acest gen şi anume: elaborarea principiilor generale care să fie puse la bază, stabilirea inventarelor de cuvinte, 

justificarea modului de prezentare a sensului cuvântului, a tuturor remarcilor intrinseci unor astfel de lucrări, tehnica întocmirii dicţionarelor etc. Toate aceste îşi 

vor găsi reflectare într-un „Studiu de fundamentare”. Originalitatea cercetărilor constă în faptul că acestea vor oferi, pe de o parte, un tablou integral privind 

înnoirile din vocabularul limbii române în ultimii 15-20 de ani cu prezentarea acestora într-un Dicţionar de cele mai recente cuvinte şi sensuri, datate, însoţite de 

citate. Se va scoate în evidenţă gradul sporit de mobilitate a vocabularului în ultimii 20 de ani. Dicţionarul va oferi atât explicaţii în legătură cu sensul elementelor 

lexicale neologice, cât şi indicaţii referitoare la corectitudinea utilizării lor. Pe de altă parte, în rezultatul cercetărilor se va constitui un tablou general al 

vocabularului limbii române, distribuit pe câmpuri lexico-semantice şi tematice, pe domenii şi subdomenii, şi prezentat într-un Dicţionar explicativ tematic. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.12F Vocabularul limbii 
române: mobilitate şi stabilitate în 
contextul integrării europene 

Sintetizarea materialelor teoretice. 
Elaborarea concepţiei de ansamblu pentru 
fiecare lucrare în parte.  
Acumularea materialului faptic prin analiza 
limbajului unui şir de periodice, începând cu 
1990. Elabora calapoadelor de definiţii pentru 
fiecare tip de elemente lexicale. 

Dr. Vulpe Ana, cercetător ştiinţific 
coordonator,  

dr. Păcuraru Veronica, cercetător 
ştiinţific coordonator,  

dr. Ungureanu Violeta, cercetător 
ştiinţific superior,  

Pahomi Tamara, cercetător ştiinţific, 
Sclifos Valeriu, cercetător ştiinţific,  
Vrabie Lidia, cercetător ştiinţific,  
Buşmachiu Victoria, cercetător 

ştiinţific stagiar. 

Au fost consultate şi sintetizate materialele teoretice. S-au 
elaborat concepţia de ansamblu pentru fiecare lucrare în parte 
pentru 1) Dicţionarul de cuvinte şi sensuri recente şi 2) 
Dicţionar explicativ tematic). S-a purces la acumularea 
materialului faptic prin analiza limbajului unui şir de periodice.  

S-a elaborat schema de clasificare a cuvintelor potenţiale 
componente ale dicţionarului explicativ tematic. S-au elaborat 
calapoade de definiţii pentru fiecare tip de elemente lexicale. S-
au publicat 3 articole. Au fost prezentate 5 comunicări în cadrul 
a diferitor manifestări ştiinţifice. 

 

11.817.07.13F Tezaurul toponimic al Republicii Moldova (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia. 

Obiectivele generale ale proiectului: studiul proceselor de evoluţie a limbii şi a literaturii române. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: pentru prima dată în republica noastră se cercetează în plan complex şi interdisciplinar sistemul 

toponimic autohton, fiind utilizate informaţiile colectate nemijlocit pe teren şi din surse documentare arhivistice. În mod deosebit sunt examinate etapele 
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dezvoltării şi procesele de constituire a nomenclaturii hidronimice zonale. Rezultatele cercetării deja sunt implementate în procesul de elaborare a Enciclopediei 

Moldovei (la Institutul de Cercetări Enciclopedice) şi de fondare a Băncii de date a numelor de locuri şi localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova (la Institutul 

de geodezie şi cartografie a Republicii Moldova). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.13F Tezaurul toponimic 
al Republicii Moldova 

Vor fi stabilite obiectivele şi principiile de 
întocmire a Atlasului hidronimic în baza 
cercetărilor de teren şi a sondajelor de informare 
documentară efectuate. 

Dr. hab. Eremia Anatol, director 
de proiect, consultant ştiinţific;  

Jantîc Nicolae, cercetător ştiinţific 
stagiar; 

Guţu Lilia, cercetător ştiinţific 
stagiar. 

Au fost colectate pe teren şi din surse documentare numele 
topice actuale şi istorice, întreg materialul fiind sistematizat 
tematic. Au fost cercetate etapele şi procesele de constituire a 
sistemului toponimic şi au fost elaborate principiile de 
întocmire a „Atlasului hidronimic al Republicii Moldova”. A 
fost redactat studiul introductiv privind corelaţia 
interdisciplinară hidronimie – hidrografie. 

 

11.817.07. 08F Grupul de graiuri moldoveneşti din zona de nord în context general românesc (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile 

Pavel, consultant ştiinţific, prof. univ.  

Obiectivele generale ale proiectului:  

- A identifica şi a analiza particularităţile fonetice, gramaticale (morfologice) şi lexico-semantice ale graiurilor moldoveneşti din nordul Republicii Moldova 

şi din regiunea Cernăuţi (Ucraina) prin raportare la celelalte graiuri din cadrul subdialectului moldovean şi la întreg domeniul lingvistic dacoromân.  

- Pentru prima dată se va realiza o cercetare complexă asupra grupului de graiuri moldoveneşti de nord. Investigaţia se va întemeia şi pe unele date de istorie 

a ţinutului, de etnografie, demografie, folclor, obiceiuri strămoşeşti, dialectologia fiind una dintre ştiinţele limbii cu caracter interdisciplinar. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: graiurile populare din zona de nord, mai ales cele bucovinene, au cunoscut timp de 

peste două secole o evoluţie întrucâtva deosebită faţă de graiurile din alte zone. În Bucovina se constată un „mozaic” de graiuri româneşti, cu o serie de elemente 

interferente ca o consecinţă a contactelor etnice şi glotice din această regiune. De aceea punerea în lumină şi interpretarea varietăţilor diatopice din nordul 

Moldovei istorice prezintă un deosebit interes ştiinţific pentru cunoaşterea dinamicii limbii în dimensiunile sale spaţiale şi verticale (diacronice). 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07. 08F Grupul de graiuri 
moldoveneşti din zona de nord în 
context general românesc 

Va fi depistat şi sistematizat materialul 
faptic, va fi întocmită bibliografia, va fi 
elaborată concepţia lucrării, vor fi identificate 
problemele de cercetare; 
Va fi descrisă situaţia din domeniul investigării 
grupului de graiuri moldoveneşti din zona de 

Dr. hab. Pavel Vasile, director de 
proiect, consultant ştiinţific; 

Dr. Spînu Stela, cercetător 
ştiinţific superior; 

Pleşca Ecaterina, cercetător 
ştiinţific; 

A fost depistat şi sistematizat materialului faptic din surse 
scrise, a fost întocmită bibliografia, a fost descrisă situaţia din 
domeniul investigării grupului de graiuri moldoveneşti din 
zona de nord;  
A fost organizată o anchetă dialectală pe teren. 
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nord. Minciuna Elena, cercetător 
ştiinţific stagiar;  

Bogatu Ana, cercetător ştiinţific 
stagiar. 

 

11.817.07.17A Corector ortografic, gramatical şi stilistic pentru limba română (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă. 

Obiectivele generale ale proiectului:  

- Punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor interesaţi din Republica Moldova, în special la dispoziţia funcţionarilor, a unei unelte eficiente de editare a 

textelor.  

- Punerea la dispoziţia traducătorilor a unui instrument verificat de perfecţionare a exprimării scrise în limba română.  

- Crearea unui cadru practic pentru colaborarea dintre specialişti, în scopul rafinării şi completării înregistrărilor din inventarul aplicaţiei în funcţie de 

specificul utilizatorilor şi de profesiile exercitate de aceştia. Obiectivul primordial al proiectului este însuşirea corectă a limbii oficiale a statului, eliminarea 

erorilor de exprimare, perfecţionarea abilităţilor ortografice, gramaticale, stilistice în limba română. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate: necesitatea realizării unui corector ortografic, gramatical şi stilistic derivă din 

nivelul insuficient de cunoaştere a subtilităţilor limbii române de către vorbitorii Republicii Moldova. Originalitatea acestui demers constă în realizarea unui 

instrument valoros în vederea transferului eficient de cunoştinţe şi abilităţi, care va contribui la perfecţionarea exprimării în limba română a beneficiarilor 

proiectului. În 2011, a fost elaborată concepţia produsului, a fost definitivată structura inventarului lingvistic stocabil în aplicaţie, au fost identificate sursele şi 

metodele de lucru. A fost creat modelul fişelor de stocare pe compartimente şi a început stocarea faptelor de limbă în corector. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

11.817.07.17A Corector ortografic, 
gramatical şi stilistic pentru limba 
română 

Analiza produselor similare aplicaţiei 
preconizate, realizate în alte ţări europene 
Realizarea programului (aplicaţiei) şi testarea 
acestuia 

Realizarea inventarului de fapte de limbă care 
va fi stocat în programul realizat pe 
compartimente (ortografie, gramatică, stilistică). 

Dr. Inga Druţă, cercetător ştiinţific 
coordonator,  

dr. Viorica Moloşniuc, cercetător 
ştiinţific, superior,  

Valeriu Culev, cercetător ştiinţific,  
Teodora Gorceac, cercetător 

ştiinţific,  
Maria Mocanu, cercetător ştiinţific,  
Ecaterina Păun, cercetător ştiinţific,  
Lidia Vieru, cercetător ştiinţific,  
Mariana Vlas, cercetător ştiinţific. 

A fost elaborat conceptul aplicaţiei; a fost definitivată 
structura inventarului lingvistic care trebuie stocat în program; 
a fost realizat programul de calculator pentru realizarea 
corectorului; a început elaborarea inventarului de fapte 
lingvistice structurat pe compartimente (ortografie; gramatică; 
stilistică), cu indicarea sursei pentru fiecare înregistrare. În 
cadrul proiectului au fost publicate 5 articole ştiinţifice şi de 
popularizare, au fost ţinute 11 comunicări la conferinţe, 
colocvii, seminare şi au fost realizate 23 de emisiuni la radio şi 
TV. 
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PROIECTE INDEPENDENTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene.  

10.819.07.02F Structura şi organizarea textului ştiinţific (2010-2011). Conducătorul proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

Obiectivele generale ale proiectului:  

– Alcătuirea unui registru de termeni şi noţiuni fundamentale necesare pentru descrierea funcţionării textului în comunicare; 

– identificarea, inventarierea şi clasificarea conceptelor de bază ale lingvisticii textului, în vederea elaborării unui studiu de sinteză/dicţionar; 

– formularea unor concluzii şi recomandări care să eficientizeze organizarea textului ştiinţific, scoţându-i în valoare conţinutul; 

– întocmirea unui îndreptar metodic care să furnizeze instrumente comode pentru procesul de „creare” a textului ştiinţific; 

– elaborarea unor cursuri şi suporturi de curs care, pe de o parte, să le formeze audienţilor competenţe textuale, iar pe de alta, să le ofere o metodologie de 

descriere şi studiere a textului, alcătuirea unei bibliografii tematice şi punerea ei pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM. 

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute: reieşind din studiile teoretice de cercetare a textului (manuale, monografii, articole ştiinţifice) şi 

pe baza propriilor articole ştiinţifice, comunicări la conferinţe, curriculum-uri universitare - din perspectiva lingvisticii textuale şi a pragmaticii lingvistice - s-au 

elaborat studii adresate doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor de la ştiinţele socio-umane care să-i înveţe: stabilirea trăsăturilor stilului ştiinţific şi ale 

substilurilor sale la diferite niveluri ale limbii; argumentarea corelaţiei între textul ştiinţific şi paratextul său (titlu, note, cuvinte-cheie etc.); raportarea parametrilor 

textualităţii la textul ştiinţific; aplicarea normelor şi principiilor de redactare a unui text ştiinţific; redactarea diferitor tipuri de texte ştiinţifice, ţinând cont de 

organizarea compoziţional-pragmatică a textului, standardele textualităţii şi de normele înaintate faţă de aparatul critic al unei lucrări ştiinţifice. 
Denumirea proiectului Obiective specifice Componenţa nominală Rezultate obţinute 

10.819.07.02F Structura şi 
organizarea textului ştiinţific 

Elaborarea unor cursuri pentru tinerii 
cercetători care să le formeze competenţe 
textuale; 

Redactarea şi pregătirea pentru tipar a unei 
lucrări metodice care să ghideze tinerii 
cercetători în scrierea textului ştiinţific. 

Sistematizarea materialului adunat în formă 
de dicţionar, pregătirea manuscrisului pentru 
editare (redactare, corectare, machetare) 
Redactarea notelor şi comentariilor introductive. 

Cercetarea şi sistematizarea metodelor şi 
tehnicilor de interpretare critică a textului 
ştiinţific. 

Dr. Hanganu A., cercetător ştiinţific 
superior; 
Dr. Varzari E., cercetător ştiinţific 
superior; 
Cosmescu Al., cercetător ştiinţific 
stagiar; 
Negru V., cercetător ştiinţific 
stagiar; 
Mandric V., cercetător ştiinţific 
stagiar. 

Au fost elaborate cursurile Elaborare şi redactare de texte 
cu terminologie specializată (USM, Facultatea de Litere, 
Programul de masterat „Redactare şi traducere”) şi 
Introducere în redactarea textului ştiinţific (ambele realizate 
pentru instruirea tinerilor cercetători în cadrul UnASM şi 
USM) 

A fost editat, de comun cu sectorul de Gramatică al 
Institutului de Filologie, dicţionarul Teoria textului: termeni-
cheie şi manualul Scrierea academică. O abordare integrată.  
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Proiect special al CSŞDT: 

Localităţi, oameni, destine. Sângerei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 73 din 24 aprilie 2008. 
    

Obiectivele proiectului Executorii Termenii 
de realizare 

Rezultatele estimate 

    

1 3 4 7 
    
    

 
Elaborarea concepţiei şi întocmirea planului-prospect al proiectului  
Întocmirea „Chestionarului” în vederea colectării materialelor şi 

informaţiilor pe teren  
Colectarea materialelor şi informaţiilor pe teren 
Colectarea informaţiilor din surse documentare publicate 
Cercetarea materialelor de arhivă şi colectarea informaţiilor la tema de 

proiect  

I. Hadârcă 
A. Eremia 
V. Răileanu 
A. Furtună 
D. Poştarencu 
V. Răileanu 

 
2008 mai- decembrie 

 
A fost elaborat conceptul Proiectului de 
cercetare 
A fost elaborat „Chestionarul” 
Au fost colectate materiale şi informaţii la 
tema proiectului 
 

Scrierea micromonografiile localităţilor din raion; Descrierea fizico-
geografică şi toponimică a zonei de cercetare 

Elaborarea eseurilor privind diverse evenimente şi manifestări 
publice, viaţa şi activitatea personalităţilor remarcabile;  

Întocmirea dicţionarelor, care vor trata aspecte privind vechimea, 
originea, structura lexicală şi tipologia derivaţională a numelor proprii. 

Depistarea, selectarea şi prezentarea în lucrare a surselor documentare 
utilizate şi a materialelor ilustrative. 

A.Eremia 
A. Furtună 
D. Poştarencu 
I. Hadârcă 
N. Băieşu 
V. Răileanu 
A. Dumbrăveanu  
L. Guţu 

2009 ianuarie-decembrie 
 

Au fost elaborate compartimentele de proiect. 
 

Definitivarea lucrării: completarea compartimentelor scrise; 
redactarea manuscriselor; pregătirea lucrării pentru tipar; editarea 
lucrării. 

A. Eremia 
V. Răileanu 
L. Guţu 
 

2010 ianuarie iunie  
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2.2. Personalul uman 
Personalul de cercetare din cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric este alcătuit din cadrele ştiinţifice de la sectoarele de profil – consultanţi 

ştiinţifici, cercetători ştiinţifici principali, cercetători ştiinţifici coordonatori, cercetători 

ştiinţifici superiori, cercetători ştiinţifici, cercetători ştiinţifici stagiari. Ponderea cercetătorilor 

ştiinţifici titulari raportat la numărul total de cercetători este de 76%. În cadrul profilului 

activează 28 de doctori în filologie şi 7 doctori habilitaţi. Raportul cercetătorilor cu grade 

ştiinţifice la numărul total de cercetători este de 0,6. Cercetătorii tineri, sub 35 de ani, 

alcătuiesc 11%. Cercetările se efectuează în cadrul proiectelor instituţionale obţinute în bază 

de concurs. Rezultatele investigaţiilor se materializează în elaborarea unor lucrări teoretice 

fundamentale cu caracter monografic, în publicarea de studii ştiinţifice, publicarea articolelor 

ştiinţifice, elaborarea manualelor, ghidurilor, dicţionarelor şi a altor lucrări cu caracter 

ştiinţifico-didactic. Toţi membrii din cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric participă, în fiecare an, cu comunicări la conferinţe şi simpozioane 

ştiinţifice, atât în ţară, cât şi peste hotare. 

Statele de personal au următoarea structură: 
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2.2.1. Componenţa nominală a personalului de conducere 
(anul 2011) 

 
Nr. Numele, 

Prenumele 
Anul 

naşteri
i 

Studii obţinute Gradul 
ştiinţific 

Titlul 
ştiinţific sau 
ştiinţifico-
didactic 

Stagiile 
de 

perfecţio
nare 

efectuate 
în ţară 

Stagiile de 
perfecţionare şi/sau 

documentare 
efectuate peste 

hotare 

Cursuri de 
perfecţionare

a 
managerilor

Implicarea în 
proiecte de 
cercetare 

internaţională 
pe durata 

anilor 
precedenţi 
(perioadei 
evaluate) 

Abilitării 
cu dreptul 

de 
conducător
/consultant 
de doctorat

Hotărârea
privind 

desemnar
ea în 

funcţie 

Data şi 
rezultatele 

ultimei 
atestări 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 BAHNARU 

Vasile 
1949 Superioare Doctor 

habilitat în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

    18  iunie 
2009,  nr. 
975; 
Specialitate
a: 10.02.01 
– Limba 
română 

 06.08.2010 
Cerc. şt. 
principal 

2 VEREBCEANU 
Galaction 

1951 Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

    20 ianuarie 
2006,  nr. 
482;  
Specialitat
ea: 
10.02.01  – 
Limba 
română 

 06.08.2010 
Cerc. şt. 

coordonator 

3 RĂILEANU 
Viorica 

1971 Superioare, 
Facultatea de 
Litere, USM 

Doctor în 
filologie 

         06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 

4 DRUȚĂ Inga  1965 Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

       06.08.2010 
Cerc. şt. 

coordonator 
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2.2.2. Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării 
(anul 2011) 

 
Forma de angajare 

Cumul 
Nr. Numele/ 

Prenumele 
Anul 

naşteri
i 

Studiile 
obţinute 

Gradul 
ştiinţific 

Titlul ştiinţific 
sau ştiinţifico-

didactic 

Stagii de 
perfecţionare 

efectuate în ţară 
 

Stagii de 
perfecţionare 

şi/sau 
documentare 

efectuate peste 
hotare 

Abilitări cu 
dreptul de 

conducător/c
onsultant de 

doctorat 

De bază

int
ern

exte
rn 

Funcţ
ia 

deţinu
tă 

Data şi 
rezultatele 

ultimei 
atestări 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Centrul de Lingvistică 

1  Bahnaru Vasile  1949  Superioare  Doctor 
habilitat 

în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

    18  iunie  2009, 
nr. 975; 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

  +    Cerc, 
şt. 

princi
pal 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
principal 

2  Bărbuță Ion  1960  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

    20 ianuarie 
2006, nr. 483; 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 

3  Borş Anton  1932  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător  

      +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

 

4  Buşmachiu 
Victoria 

1984  Superioare  Magistru 
în 

filologie 

            +  Cerc. 
şt. 

stagiar 

 

5  Butuc Petru  1956  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
universitar 

          +  Cerc. 
şt. 

superi
or 

 

6  Colesnic Lidia  1954  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
universitar  

      +      Cerc. 
şt. 

superi
or 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7  Constantinovici 

Elena 
1943  Superioare  Doctor 

habilitat 
în 

filologie 

Profesor 
universitar 

    20 ianuarie 
2006, nr. 477; 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Cerc. 
şt. 

princi
pal 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
principal 

8  Corobcean 
Doina 

1987  Superioare  Magistru 
în 

filologie 

            +  Cerc. 
şt. 

stagiar 

 

9  Cosniceanu 
Maria 

1935  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător;  
Conferențiar 
universitar  

      +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 
10  Cosmescu 

Alexandru 
1985  Superioare  Magistru 

în 
filologie 

            +  Cercet
ător 
şt. 

stagiar 

 
 

11  Derescu Petru  1956  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
universitar  

      +      Cerc. 
şt. 

superi
or 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 

12  Dîrul Alexandru  1929  Superioare  Doctor 
habilitat 

în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător  

    20 ianuarie 
2006, nr. 478; 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Consul
tant 
ştiințif
ic 

06.08.2010 
Consultant 
ştiințific 

13  Druță Gheorghe  1935  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător  

      +      Cerc. 
şt. 

superi
or 

 

14  Eremia Anatol  1931  Superioare  Doctor 
habilitat 

în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător  

    20 ianuarie 
2006, nr. 479, 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Consul
tant 
ştiințif
ic 

06.08.2010 
Consultant 
ştiințific 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15  Gabinschi Marcu  1932  Superioare  Doctor 

habilitat 
în 

filologie 

Conferențiar 
cercetător  

    20 ianuarie 
2006, nr. 486, 
Specialitatea: 
10.02.05 – 

Limbi 
romanice  

+      Consul
tant 
ştiințif
ic 

06.08.2010 
Consultant 
ştiințific 

16  Guțu Lilia  1974  Superioare                +  Cerc. 
şt. 

stagiar 

 

17  Jantîc Nicolae  1955  Superioare              +    Cerc. 
şt. 

stagiar 

 

18  Minciună Elena  1979  Superioare  Magistru 
în 

filologie 

            +  Cerc. 
şt. 

stagiar 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
stagiar 

19  Mîrza Tatiana  1983  Superioare  Magistru 
în 

filologie 

            +  Cerc. 
şt. 

stagiar 

 

20  Negrescu‐Babuş 
Inna 

1976  Superioare  Doctor în 
filologie 

    1 octombrie – 31 
decembrie 2010, 
bursă din partea 

Institutului 
Cultural Român 

pentru 
perfecționare 
academică 

  +      Cerc. 
şt.  

 

06.08.2010 
Cerc. şt.  

 

21  Onofraş Maria  1949  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător  

      +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc.  şt. 
coordonat
or 

 
22  Pahomi Tamara  1954  Superioare            +      Cerc. 

şt.  
 

06.08.2010 
Cerc. şt.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
23  Pavel Vasile  1934  Superioare  Doctor 

habilitat 
în 

filologie 

Profesor 
universitar 

    20 ianuarie 
2006, nr. 480, 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Consul
tant 
şt. 

06.08.2010 
Consultant 

şt. 

24  Păcuraru Vera  1955  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
universitar 

  2004, 2005, 2 
stagii în Franța 

  +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 
25  Pleşca Ecaterina  1958  Superioare            +      Cerc. 

şt. 
06.08.2010 
Cerc. şt. 

26  Răileanu Viorica  1971  Superioare  Doctor în 
filologie 

          +    Cerc. 
şt. 

superi
or 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 

27  Savin Angela  1959  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător;  
Conferențiar 
universitar 

      +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 
28  Sclifos Valeriu  1956  Superioare            +      Cerc. 

şt 
06.08.2010 
Cerc. şt 

29  Spînu Stela  1973  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

      +      Cerc. 
şt. 

superi
or 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 

30  Ungureanu 
Elena 

1967  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

      +      Cerc. 
şt. 

superi
or 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
31  Ungureanu 

Violeta 
1971  Superioare  Doctor în 

filologie 
        +      Cerc. 

şt. 
superi
or 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
superior 

32  Varzari Elena  1975  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiat 
universitar 

          +  Cerc. 
şt. 

superi
or 

 

33  Verebceanu 
Galaction 

1951  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

    20 ianuarie 
2006, nr. 482, 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

  +    Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 

34  Vrabie Lidia  1952  Superioare            +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 

35  Vulpe Ana  1954  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător;  
Conferențiar 
universitar 

    20 ianuarie 
2006, nr. 484, 
Specialitatea: 
10.02.01 – 

Limba română 

+      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 

Centrul de Terminologie 
36  Druță Inga  1965  Superioare  Doctor în 

filologie 
Conferențiar 
cercetător 

 

      +      Cerc. 
şt. 

coord
onator 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
coordonat

or 
37  Culev Valeriu  1947  Superioare    Conferențiar 

cercetător 
 

      +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 

38  Gorceac Teodora  1942  Superioare            +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 

39  Mocanu Maria  1957  Superioare            +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 

40  Păun Ecaterina  1954  Superioare            +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 
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41  Vieru Lidia  1952  Superioare            +      Cerc. 
şt. 

06.08.2010 
Cerc. şt. 

42  Moloşniuc 
Viorica 

1975  Superioare  Doctor în 
filologie 

Conferențiar 
cercetător 

          +  Cerc. 
şt. 

superi
or 

 

43  Vlas Mariana  1965  Superioare            +      Cerc. 
şt. 
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2.3. Mijloacele financiare disponibile 

Cercetările ştiinţifice au fost finanţate conform planului de finanţare al Institutului de 

Filologie din buget. Cheltuielile pentru remunerarea muncii cercetătorilor ştiinţifici sunt 

suportate din mijloacele bugetare. 

 

Volumul total de finanţare (mii lei) 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

2524.5 3724.6 3648.3 3552.2 3711.3 3432.2 

 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază) mii lei 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

2003.0 3170.2 3158.0 3179.4 2962.6 2894.6 
 

Proiecte instituţionale, cercetări ştiinţifice fundamentale 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

1968.1 2745.4 2691.7 2821.8 2337.0 2512.8 
 

Proiecte instituţionale, cercetări ştiinţifice aplicative 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

   0.0 480.7 480.7 
 

Proiecte independente (pentru tineri cercetători) 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

19.9 70.0 183.3 219.3 119.9 122.5 
 

Alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

15.0 354.8 283.0 138.3 25.0 163.2 
 

Mijloace speciale 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

521.5 554.4 490.3 372.8 748.7 537.5 
 

Alte surse (donaţii, sponsorizări ş.a.) 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

  10.0  13.3 11.6 
 

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli de casă), total (mii lei) 
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2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

2524.5 3724.6 3648.3 3552.2 3711.3 3432.2 
 

Cheltuieli de personal (salarizare, fond social şi medical ) 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

1787.6 2638.7 2574.2 2505.6 2816.9 2464.6 
 

Procurare de echipament ştiinţific 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

107.1 196.9 137.3 94.7 211.7 149.5 
 

Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

40.2 79.9 108.3 56.2 47.4 66.4 
 

Plata serviciilor comunale şi a altor servicii 
2007 2008 2009 2010 2011 Media anuală 

589.6 809.1 828.5 895.7 635.3 751.6 
 

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare 

Potenţialul logistic necesar cercetărilor este concentrat în birourile celor patru sectoare, 

unde există computere cu acces la Internet, materialele necesare desfăşurării procesului de 

cercetare – copiatoare, retroproiectoare, imprimante, rechizite, dicţionare, reviste şi literatură 

de specialitate, care sunt utilizate în procesul de cercetare. 

 

3. REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL 

Ştiinţa filologică, privită din punctul de vedere al perspectivelor pe care le oferă 

integrarea în linia de dezvoltare a naţiunii şi a Europei moderne, este parte componentă a 

macrocontextului ştiinţei filologice europene şi mondiale. Pornind de la această idee, 

cercetările realizate în cadrul Centrului de Lingvistică şi Centrului de Terminologie, 

abordează atât aspecte de principiu vizând sistemul lingvistic în general, ca fenomene 

teoretice, cât şi aspecte particulare referitoare la dinamica şi funcţionarea limbii, competenţele 

vorbitorilor din Republica Moldova.  

În cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric 

performanţa cercetărilor a fost determinată, mai întâi de toate, de actualitatea şi perspectiva 

tematicilor propuse pentru elaborate. Astfel, în cadrul profilului se pot remarca o serie de 

cercetări importante de lingvistică teoretică, abordate fie în premieră pentru ţara noastră, fie 
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printr-o expunere aprofundată originală, prin lucrările elaborate de dr. hab. Nicolae Raevschi, 

dr. hab. Vasile Pavel, dr. hab. Marcu Gabinschi, dr. hab. Alexandru Dîrul, dr. hab. Elena 

Constantinovici, dr. hab. Anatol Eremia, dr. hab. Vasile Pavel, dr. Ion Bărbuţă, dr. Maria 

Cosniceanu, dr. Ana Vulpe, dr. Angela Savin, dr. Inga Druţă etc., mulţi dintre ei au coordonat 

activitatea de cercetare în cadrul proiectelor instituţionale şi sunt autori ai mai multor 

publicaţii şi volume apărute, ca rezultat al cercetării. De exemplu, în perioada investigată dr. 

hab. Vasile Bahnaru a publicat 2 monografii: Elemente de lexicologie şi lexicografie 

românească. Chişinău, Editura Ştiinţa, 2008; Elemente de semasiologie română. Chişinău, 

Ştiinţa, 2009. 288 p.; 2 dicţionare: Dicţionar de antonime. Chişinău, „Ştiinţa”, 2007, ed. a II-

a. Ch.: Ştiinţa, 2010, 392 p. şi o culegere de articole Ascensiunea în descensiune a limbii 

române în Basarabia. Iaşi: Princeps Edit, 2011. 384 p. Ultima lucrare, la Târgul Internaţional 

de carte ştiinţifică şi didactică (10-13 octombrie 2011), a luat premiul pentru cea mai bună 

carte de popularizare a ştiinţei.  

O performanţă remarcabilă a specialiştilor din cadrul profilului sunt rezultatele obţinute 

în cadrul proiectului Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al 

cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice electronic. Proiectul 

s-a desfăşurat timp de doi ani, sub conducerea dr. Inga Druţă şi a avut drept obiective punerea 

la dispoziţia specialiştilor din Republica Moldova şi a întregii populaţii a unei lucrări ample 

de terminologie explicată; punerea la dispoziţia traducătorilor de documente normative şi de 

literatură tehnică şi ştiinţifică a unui amplu dicţionar multilingv; crearea unui cadru practic 

pentru colaborarea dintre specialişti, în scopul rafinării şi validării înregistrărilor 

terminologice. Scopul principal era cel de însuşire cât mai eficientă a limbii oficiale, a 

terminologiei naţionale, pentru a fi asigurată funcţionarea limbii române sub toate aspectele ei 

de toţi cetăţenii ţării noastre. Dicţionarul terminologic electronic poliglot elaborat, ca rezultat 

al cercetărilor făcute în cadrul proiectului, este o primă lucrare terminologică de acest tip, 

adică absolut nouă în Republica Moldova, în primul rând prin forma de prezentare şi de 

căutare a termenilor. Fiecare termen sau sintagmă constituie o fişă terminologică. În afară de 

termenul-titlu, fiecare intrare terminologică include domeniul, definiţia termenului, variantele, 

sinonimele, contextul de utilizare. Pentru fiecare termen sunt indicate echivalentele în limbile 

franceză, engleză, rusă. În al doilea rând, importanţa unei astfel de lucrări este incontestabilă, 

întrucât dicţionarul electronic va constitui un fond valorificabil în realizarea unor dicţionare 

specializate cu termeni corect definiţi. Dicţionarul poate fi utilizat în procesul de standardizare 

(în actele oficiale, în formulare, lexicoane), de însuşire a terminologiilor de către specialişti 

(inclusiv alolingvi). 
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Drept performanţă remarcabilă a specialiştilor din cadrul profilului poate fi considerată 

participarea cu rapoarte şi comunicări la numeroase manifestări ştiinţifice, organizate şi 

desfăşurate atât în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cât şi în Centrele instituţionale şi 

universitare din ţară şi din străinătate (România, Rusia, Bulgaria, Albania etc.). Rezultatele 

cele mai importante le-au obţinut, în acest sens, dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. hab. Vasile 

Pavel, dr. hab. Marcu Gabinschi, dr. hab. Elena Constantinovici, dr. hab. Anatol Eremia, dr. 

Ana Vulpe, dr. Inga Druţă etc. 

Au fost elaborate materiale ştiinţifico-didactice performante pentru cadrele didactice de 

la catedrele universitare: Bărbuţă, I. Punctuaţia în limba română: norme şi exerciţii. 

Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, 216 p.; Bărbuţă, I. Limba română prin exerciţii. 

Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, 231 p.; Cosmescu, Al. Scrierea academică: o abordare 

integrată.. Ch.: Tipografia Profesional Service SRL, 2011. 99 p. etc. 

Activitatea de cercetare, desfăşurată în cadrul profilului, se impune prin organizarea 

unor manifestări ştiinţifice. În această perioadă s-au organizat manifestări ştiinţifice de 

amploare, printre care se numără: 

Cinci ediţii ale Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în 

context european, ediţia I-a Omagiu acad. Silviu Berejan, organizat în colaborare cu 

Universitatea Pedagogică de Stat „A. Russo” din Bălţi (27-28 septembrie 2007. Nr. de 

participanţi: 150, inclusiv 10 din România); ediţia a II-a Semiotica şi hermeneutica textului, 

organizat în colaborare Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea de Stat din 

Moldova (7-9 mai 2008. Nr. de participanţi: 150, inclusiv 25 din România, 3 din Rusia, 3 din 

Bulgaria, 1 din Serbia, 1 din Franţa); ediţia a III-a Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam 

acad. Silviu BEREJAN şi acad. Grigore VIERU), organizat în colaborare cu Academia de 

Studii Economice şi Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi (10-12 noiembrie 2009. 150 de 

participanţi, inclusiv 20 din Kazahstan, România, SUA, Ucraina); ediţia a IV-a Abordări 

interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. In memoriam acad. Silviu Berejan, 

organizat în colaborare cu Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, Universitatea de Stat „Ion 

Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova (10-12 noiembrie 2009. 120 de 

participanţi, inclusiv 20 din România); ediţia a V-a Reprezentări identitare în discursul 

lingvistic şi literar actual (12-13 octombrie 2011. 75 de participanţi, inclusiv 21 din 

România). 

Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi 

descriere. In memoriam acad. Silviu Berejan. (30-31 iulie 2008. Nr. de participanţi: 50, 

inclusiv 4 din România). 
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Simpozionul Internaţional Probleme actuale de lingvistică. In memoriam acad. 

Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere) (13 mai 2010. 90 de participanţi, inclusiv 2 din 

România) 

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău – 

Suceava – Cernăuţi). Ediţia a XI-a. Normă – Sistem – Uz: codimensionare actuală, 

organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, România, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina (12-

14 mai 2011, 196 de participanţi (64 din afara ţării) (România, Ucraina, Arabia Saudită, 

Franţa, Ungaria, Camerun Ajerbaidjan, Maroc, USA, Albania).  

Colocviu internaţional Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan (10-11 noiembrie 

2011; 92 de participanţi, inclusiv din România, Rusia). 

Publicaţiile reprezentative de performanţă pentru perioada supusă acreditării sunt 

următoarele:  

• monografii:  

Bahnaru, V. Elemente de lexicologie şi lexicografie românească. Chişinău, Editura 

Ştiinţa, 2008. 

Bahnaru, V. Elemente de semasiologie română. Chişinău, Ştiinţa, 2009. 288 p. 

Dîrul, A. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative 

(studii şi materiale). Ch.: „Tipografia Centrală”, 2009. 212 p.  

Gabinschi, M. Formele verbale nepredicative nonconjunctivale ale limbii române (pe 

marginea tratării lor în gramatica oficială). Ch.: Foxtrot, 2010. 108 p. 

Gabinschi, M. Балканский инфинитив – очередной зтап дисскусии. 

Антикритический обзор. Chişinău, Tipografia Centrală, 2008 386 p. 

Pavel, V.; Cozari, A. Comunicare literară şi grai local în mediul şcolar. Ch.: „Magna-

Princeps” SRL, 2011. 171 p.  

Raevschi, N. Etimologii şi alte studii de lingvistică. Chişinău, 2006. 

Răileanu, V. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, 

componenţa lexicală, structura derivaţională. Chişinău, Tipografia Centrală, 2008. 

Savin-Zgardan, A. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba 

română. Ch.: „Magna Princeps” SRL, 2010. 152 p.  

• dicţionare şi ghiduri:  

Bahnaru, V. Dicţionar de antonime. Chişinău, „Ştiinţa”, 2007. 

Bahnaru, V. Dicţionar de antonime. Ed. a II-a. Ch.: Ştiinţa, 2010. 392 p.  
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Bărbuţă, I., Constantinovici E., Hanganu A., Ungureanu E. Mic dicţionar de termeni 

lingvistici. Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007. 

Borş, A. Mic dicţionar de cuvinte şi expresii celebre. Chişinău: T-PAR SRL, 2009. 216 

p. 

Constantinovici, E.; Cosmescu, Al.; Varzari, E.; Gherasim, A. Teoria textului. Termeni-

cheie. Ch.: Tipografia Profesional Service SRL, 2011. 224 p.  

Cosniceanu, M. Dicţionar de prenume. Ed. a II-a. Ch.: Ştiinţa, 2010. 144 p.  

Cosniceanu, M. Nume de familie (din perspectivă istorică). Vol. II, Ch.: Pontos, 2010. 

156 p.  

Eremia, A. Dicţionar geografic universal. Bucureşti-Chişinău, Litera Internaţional, 

2008. 

Eremia, A., Răileanu, V. Localităţile Republicii Moldova. Ghid informativ-documentar. 

Chişinău: Litera, 2009. 256 p.  

Gabinschi, M. Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române. Chişinău, 2006 

Ghidul funcţionarului public, ediţia a 7-a revăzută şi actualizată. Chişinău, Pontos, 

2007, 124 p. 

Păun, Ecaterina. Mic dicţionar de construcţii (rus-român). Chişinău: Tipografia 

Centrală, 2009. 102 p. 

Vieru, Lidia. Dicţionar de confecţii, (rus-român). Chişinău: Foxtrot, 2009. 102 p. 

Vulpe, A. Dicţionar explicativ şi etimologic. Chişinău, „Biblion”, 2007. 

Vulpe, A. Dicţionar rus-român, român-rus. Chişinău, Editura Biblion, 2008. 

Vulpe, A., Pahomi T., Vrabie L. Dicţionar de sinonime. Chişinău, „Biblion”, 2007 

Vulpe, A., Pahomi T., Vrabie L., Onofraş M., Rusu C., Zaporojan I. Dicţionar 

explicativ ilustrat pentru clasele I-IV, ediţia a II-a revizuită. Chişinău, Litera, 2007. 

Zaporojan, I., Cotelnic, T. Dicţionar rus-român. Chişinău, Cartier, 2007.  

• culegeri de articole  

Bahnaru, V. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iaşi: Princeps 

Edit, 2011. 384 p.  

Druţă, I. Magia cuvântului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2009. 112 p. 

Aceste lucrări pot fi considerate o performanţă în cercetarea din Republica Moldova. 
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4. ANTRENAREA ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 
 
Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire 

În perioada 2007-2011, mulţi cercetătorii din cadrul profilului (dr. hab. Vasile Bahnaru, 

dr. Lidia Colesnic, dr. hab. Elena Constantinovici, dr. Petru Derescu, Elena Minciuna, dr. hab. 

Vasile Pavel, dr. Vera Păcuraru, dr. Angela Savin, dr. Stela Spînu, dr. Ana Vulpe) au fost 

implicaţi în procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior din republică 

(Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene, Universitatea de Stat din Moldova, 

Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 

din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei etc.).  

Colaborarea cu cadrele didactice de la facultăţile de profil filologic din republică s-a 

manifestat în predarea cursurilor generale şi speciale la facultăţile de filologie, în conducerea 

ştiinţifică a activităţii de pregătire a tezelor de licenţă de către studenţi, în avizarea tezelor de 

doctor în filologie susţinute de către cadrele didactice de la facultăţile de profil. 

În 2007 au ţinut cursuri în faţa studenţilor de la facultăţile de filologie şi de la alte 

facultăţi 10 dintre membrii colectivului (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională, 

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău). Au activat în calitate de examinatori 

3 dintre cercetătorii de la Centru, iar 2 cercetători (dr. G. Verebceanu, dr. Ion Bărbuţă) au fost 

preşedinţi ai Comisiilor de examinare. Această colaborare a continuat şi în anii următori. În 

2008-2009 dr. Galaction Verebceanu a fost preşedinte al Comisiei de stat pentru examen de 

licenţă la USB „Alecu Russo”din Bălţi, iar în 2010-2011 – la UPS „Ion Creangă”. 

În 2009 au ţinut cursuri în faţa studenţilor de la facultăţile de filologie şi de la alte 

facultăţi 13 dintre membrii colectivului (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională, 

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău). Numărul cursurilor ţinute a fost de 

13. 

Pe parcursul anului 2011 au fost ţinute 23 de cursuri la ciclul I- licenţă şi 6 cursuri la 

Ciclul II – masterat.  

Raportul nr. teze de licenţă/nr. cercetători şi nr. teze de masterat/nr. cercetători 

Anual, cercetătorii din cadrul profilului sunt implicaţi în procesul de instruire a 

specialiştilor de înaltă calificare. Sub îndrumarea lor se elaborează şi se susţin teze de licenţă 

şi de masterat.  
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Elaborarea/ publicarea cursurilor noi pentru studiile de licenţă şi de master 

Cercetătorii ştiinţifici de la profilul Limba română sub aspect structural, funcţional şi 

istoric sunt antrenaţi în elaborarea şi publicarea materialelor pentru învăţământul universitar – 

ciclul I licenţă şi Ciclul II master în domeniul ştiinţelor filologice, aprobate de Consiliile 

profesorale, de Senatul Universităţii şi de Ministerul Educaţiei ca discipline de studiu, incluse 

în Planurile de Studii la catedrele unde îşi desfăşoară activitatea didactică şi, respectiv în 

Anexele la Diplomele de licenţă şi de master ale absolvenţilor.  

Cercetătorii Centrului de Lingvistică au elaborat în 2011 următoarele cursuri în cadrul 

programelor de licenţă şi de masterat pentru facultăţile de profil:  

Instituţia de învăţământ 
superior  

 Ciclul I- licenţă 
Ciclul II - 
masterat 

Denumirea cursului  Numele şi 
prenumele 
profesorului 

Universitatea de Studii 
Politice şi Economice 
Europene 

Ciclul I- licenţă 
 

Limba latină, curs practic. Colesnic Lidia 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Tehnici de redactare a textului Constantinovici 
Elena 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Etica profesională Constantinovici 
Elena 

Universitatea de Studii 
Europene din Moldova 

Ciclul I- licenţă Conceperea şi realizarea media Derescu Petru 

Universitatea de Stat din 
Moldova  

Ciclul I- licenţă 
 

Lexicologia limbii latine Maznic Silvia  

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Etimologia românească Maznic Silvia 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Hermeneutica mitului greco-
roman 

Maznic Silvia 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Latina vulgară Maznic Silvia 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Limba greacă veche Minciuna 
Elena 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Curs practic de limbă neogreacă Minciuna 
Elena 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Cultura şi civilizaţia Greciei Minciuna 
Elena 

Universitatea Pedagogică „I. 
Creangă” 

Ciclul I- licenţă 
 

Lingvistica generală 
 

Pavel Vasile 

Universitatea Pedagogică „I. 
Creangă” 

Ciclul I- licenţă Dialectologia Pavel Vasile 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă Semantică şi Lexicografie 
 

Păcuraru Vera 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I- licenţă Tipologia şi traducerea textului 
literar (domeniul franceză-
română, română-franceză) 

Păcuraru Vera 

Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Limba şi literatura română 
(grupele alolingve);  
Cultivarea limbii. 

Savin Angela 

Universitatea Liberă Ciclul I- licenţă Cultivarea limbii Savin Angela 
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Internaţională din Moldova  
Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

Ciclul I- licenţă 
 

Fonetica 
 

Spînu Stela 

Universitatea Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei 

Ciclul I- licenţă Tehnici de comunicare scrisă şi 
orală 

Spînu Stela 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I  Morfologia limbii latine 
 

Varzari Elena 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul I Didactica limbii latine Varzari Elena 

Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova  

Ciclul I- licenţă 
 

Limba română 
 

Vulpe Ana 
 

Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova 

Ciclul I- licenţă 
 

Cultivarea vorbirii Vulpe Ana 
 

Universitatea de Studii 
Europene din Moldova 

Ciclul II - 
masterat 

Antropologia politică Derescu Petru 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul II - 
masterat 

Semantica şi pragmatica 
 

Păcuraru Vera 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul II - 
masterat 

Traductologie şi practici 
traductive (domeniul franceză-
română, română-franceză) 

Păcuraru Vera 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul II - 
masterat 

Discurs interacţional şi 
interculturalitate 

Păcuraru Vera 

Universitatea de Stat din 
Moldova 

Ciclul II - 
masterat  

Redactarea şi elaborarea textului 
specializat 

Varzari Elena 

ULIM Ciclul II masterat Istoria doctrinelor lingvistice Vulpe Ana 
 

Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare cu 

elucidarea: 

ponderii cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor 

de doctorat 

În cadrul profilului Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric activează 

10 persoane abilitate cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat: 7 doctori habilitaţi şi 3 

doctori. 
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Instituţia 
cu 

activitate 
de 

doctorat 
 

Cifrul 
specialităţii 

Denumirea 
specialităţii 

Numele, prenumele 
conducătorilor ştiinţifici, gradul 
ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic 

Dispoziţia 
CNAA de 

abilitare cu drept 
de conducător a 
tezelor de doctor 

Bahnaru Vasile, dr. hab., 
conferenţiar 

D 975 – din 18. 
06. 09 

Bărbuţă Ion, dr., conferenţiar 
cercetător 

D 483 – din 20. 
01. 06 

Cotelnic Teodor, dr. hab., 
conferenţiar 

D 974 – din 18. 
06. 09 

Constantinovici Elena, dr. hab., 
conferenţiar cercetător 

D 477 – din 20. 
01. 06 

Dîrul Alexandru, dr. hab., 
conferenţiar cercetător 

D 478 – din 20. 
01. 06 

Eremia Anatol, dr. hab., 
conferenţiar cercetător 

D 479 – din 20. 
01. 06 

Pavel Vasile, dr. hab, profesor 
universitar 

D 480 – din 20. 
01. 06 

Verebceanu Galaction, dr., 
conferenţiar cercetător 

D 482 – din 20. 
01. 06 

 

 

 

10.02.01 

 

 

 

Limba 

română 

Vulpe Ana, dr., cercetător 
ştiinţific superior, conferenţiar 
universitar 

D 484 – din 20. 
01. 06 

 

 

 

Institutul 

de 

Filologie 

al 

Academiei 

de Ştiinţe 

a 

Moldovei 

10.01.05 Limbi 
romanice 

Gabinschi Marcu, dr. hab., 
conferenţiar cercetător 

D 486 – din 20. 
01. 06 

 
Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/ consultant ştiinţific al tezelor 

de doctorat faţă de numărul total de cercetători este de 22,2%.  



 72

Teze de doctorat susţinute în perioada 2007-2011 în cadrul consiliului ştiinţific 

specializat, specialitatea: 10.02.01 – Limba română 

 

Nr. Numele şi 

prenumele 

Specialitatea Denumirea tezei Anul 

susţinerii 

Doctor în filologie 
1. Vatamaniuc 

Aurel  
(absolvit 2004) 

Limba română Funcţiile şi semnificaţiile cazurilor 
în limba română 

2007 

2. Mincu Eugenia  
(absolvit 2004) 

Limba română Afixoidele în limba română 2007 

3. Botnaru Olesea  
(absolvit 2006) 

Limba română Verbele performative în limba 
română 

2007 

4. Luchian Tatiana 
(absolvit 2005)  

Limba română Categoria funcţional-semantică a 
aspectualităţii în limba română 

2007 

5. Răileanu Viorica 
(absolvit 2004) 

Limba română Toponimia Transnistriei: 
restabilirea fondului onimic 
românesc, componenţa lexicală, 
structura derivaţională 

2007 

6. Manolii Adela  
(absolvit 2005) 

Limba română Căile de pătrundere a elementelor 
greceşti în limba română 

2008 

7. Hâncu Iulia 
 

Limba română Segmentarea comunicativa a 
enunţului în limba româna 

2009 

8. Butmalai Natalia 
(absolvit 2008) 

Limba română Verbele de stare în limba română 2010 

9. Frunză Gabriela 
(absolvit 2005) 

Limba română Interacţiunea dintre vocale şi 
triftongi în limba română literară şi 
în rostirea spontană (interpretarea 
lingvistică a materialelor 
experimentale 

2011 

10. Boz Olga 
(absolvit 2006) 

Limba română Semiadverbele în limba română 2011 

11. Negrescu-Babuş 
Inna 
(absolvit 2005) 

Limba română Limba română în condiţiile 
diglosiei (studiu diacronic) 

2011 

 
Doctor habilitat în filologie 
1. Popa Gheorghe Limba română Locuţiunile în sistemul unităţilor 

nominative ale limbii române 
2007 

2. Bahnaru Vasile Limba română Bazele lingvistice pentru o teorie 
generală a lexicografiei româneşti 

2009 

 

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2011, doctoranda Tatiana Barbăneagră, a 

obţinut o bursă de cercetare, oferită de Institutul Cultural Român, în vederea perfecţionării 

academice.  



 73

Ponderea doctoranzilor pregătiţi pentru alţi subiecţi ai economiei naţionale  

În cadrul profilului au urmat studiile doctorale şi au susţinut tezele doctoranzi de la 

Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Gh. Popa – doctor habilitat), 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (O. Boz - doctor), Universitatea de Stat din 

Moldova (Adela Manolii - doctor), Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău 

(Natalia Butmalai - doctor), Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” din Republica Moldova (Eugenia Mincu - doctor) etc.  

 

Ponderea susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de 

doctorat 

În perioada evaluată, cota susţinerilor în termene este de 69%, iar tezele de doctorat 

susţinute pe durata ultimilor 3 ani constituie 33% din totalul tezelor susţinute.  
 

Activităţi de consultanţă acordate persoanelor juridice şi fizice  

La acest capitol cercetătorii ştiinţifici ai Centrului de Terminologie au desfăşurat o 

activitate ştiinţifică, metodico-consultativă de promovare a terminologiilor, naţionale în 

Republica Moldova. Pentru perfecţionarea competenţei cercetătorilor ştiinţifici la elaborarea 

sau redactarea standardelor şi notelor naţionale au fost efectuate cercetări în studiul 

terminologiilor din domenii distincte.  

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”, a 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 
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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).  

În cadrul activităţii de promovare a terminologiilor şi a standardelor de limbă, vizând 

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, Râşcani, 

Ciocana), septembrie – noiembrie 2010 – 40 de ore (câte 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 învăţământ 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.  
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Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi 

promovării imaginii ştiinţei 

Aceste activităţi s-au realizat prin: 

♦ Publicarea articolelor de popularizare, de cultivare a limbii în periodicele 

„Literatura şi arta”, „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „Natura”, „Săptămâna”, „NOI”, „Punkt”, 

„Life time”, „Vânătorul şi pescarul Moldovei”, „Flux”, „Destin românesc” de către 

cercetătorii ştiinţifici Vasile Bahnaru, Anatol Eremia, Maria Cosniceanu, Lidia Colesnic, 

Elena Ungureanu, Alexandru Cosmescu ş.a.  

În 2007 – au fost publicate 69 de articole de popularizare a ştiinţei; 

În 2008 – 38 de articole; 

În 2009 – 16 articole;  

În 2010 – 16 articole; 

În 2011 – 71 de articole. 

♦ Publicarea recenziilor la cărţile profesorilor-cercetători în ziare şi reviste – la 

lucrările cercetătorilor Vasile Bahnaru, Maria Cosniceanu, Anatol Eremia, Anton Borş, 

Viorica Răileanu ş.a. 

♦ Participarea la emisiuni radiofonice şi televizate – dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. hab. 

Anatol Eremia, dr. Maria Cosniceanu, dr. Ana Vulpe, dr. Maria Onofraş, dr. Elena Ungureanu 

ş.a. 

♦ Lansări de carte ale cercetătorilor la Bibliotecile din municipiul Chişinău: 

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

Biblioteca „B. P. Haşdeu”, Biblioteca „O. Ghibu”; 

♦ Interviuri şi materiale, participarea la manifestările dedicate sărbătorii „Limba 

noastră cea română”, organizate la şcoli şi licee; 

♦ Organizarea şi participarea cercetătorilor ştiinţifici la manifestările jubiliare, 

dedicate scriitorilor şi oamenilor de cultură – la Universitatea de Stat din Moldova, la 

Uniunea Scriitorilor, la Biblioteca Naţională, la Centrul Academic „M. Eminescu”;  

♦ Participarea la Saloanele de Carte de la Chişinău (Biblioteca Naţională) şi din 

România (Iaşi, Bucureşti), participarea la Târgurile Internaţionale de carte ştiinţifică şi 

didactică (Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe „A. Lupan”). 
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5. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

5.1. Cooperare în cadrul naţional 

Cercetătorii ştiinţifici de la Centrele de lingvistică şi terminologie colaborează cu 

facultăţile de profil din cadrul universităţilor, cu institutele de profil din cadrul Academiei de 

Ştiinţe şi din cadrul Ministerului Educaţiei.  

În prezent, în cadrul CNAA este membru al Comisiei de expertiză unificată în Arte şi 

Ştiinţe umaniste CONSTANTINOVICI Elena, dr. hab., prof. univ.; iar în Comisia de 

experţi în lingvistică: CONSTANTINOVICI Elena, dr. hab., prof. univ., preşedinte şi 

BĂRBUŢĂ Ion, dr., conf. univ., secretar ştiinţific. 

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 – dr. Vera Păcuraru, dr. Ion Bărbuţă, dr. hab. Elena Constantinovici, dr. 

Galaction Verebceanu, dr. hab. Vasile Pavel, dr. Angela Savin, dr. Inga Druţă, dr. Petru 

Butuc.  

Activează ca membri ai Colegiilor de redacţie la diverse reviste din ţară: Alexandru 

Cosmescu este redactor al revistei „Destin românesc” (ISSN 1857-1964).  

Cercetătorii din cadrul profilului, precum şi alţi cercetători, pot publica materiale în 

revista ştiinţifică a Institutului de Filologie Philologia (ISSN 1857-4300), acreditată de 

CSŞDT în 2009. Din colegiul de redacţie al acestei reviste fac parte următorii cercetători: dr. 

hab. Elena Constantinovici, dr. hab. Vasile Pavel, dr. Ion Bărbuţă, dr. Vera Păcuraru, dr. 

Viorica Răileanu, dr. Angela Savin, dr. Galaction Verebceanu, dr. Ana Vulpe.  

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.  

S-a desfăşurat o colaborare fructuoasă în vederea organizării examenelor de licenţă cu 

universităţile Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din 

Cahul, cu Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, unde cadrele noastre au 

participat în calitate de membri sau preşedinţi ai comisiilor de licenţă. 

Membrii profilului participă în diverse comisii, consilii, comitete. Spre exemplu, 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 
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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 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 

Acorduri de colaborare 

Institutul de Filologie 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. 

În cadrul Acordului de colaborare încheiat, pe 20 decembrie 2007, între Institutul de 

Filologie 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 de Terminologie au participat la Proiectul eDTLR –Dicţionarul tezaur al limbii 

române în format electronic. 

Acordul de colaborare încheiat între Institutul de Filologie 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 au demarat cercetările privind sursele de documentare, inventarierea şi 

sistematizarea materialului colectat, evidenţierea particularităţilor lingvistice ale numelor 

topice, valorificarea patrimoniului toponimic. 

Acordul de parteneriat între Fundaţia Culturală „Timpul”, cu sediul în Iaşi, şi Institutul 

de Filologie al AŞM, încheiat la 11 februarie 2009, are ca obiectiv realizarea unor activităţi 

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

lansări de carte etc. 
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Colaborare internaţională este şi activitatea Grupului de dialectologie din cadrul 

Sectorului de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică al IF, care întreţine relaţii de 

colaborare cu Centrul de Dialectologie de la Universitatea Sthendale din Grenoble, Franţa, 

colaborarea urmărind pregătirea unor sinteze naţionale de hărţi, cu comentarii, pentru Atlasul 

Lingvistic Romanic, lucrare planificată în 11 volume, dintre acestea apărând 2. 

IF are relaţii de colaborare ştiinţifică cu Centrul de cercetare în onomastică şi 

lexicologie de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, ce prevede parteneriatul 

între cele două instituţii, concretizat în studierea onomasticii şi a lexicologiei; cu 

Universitatea „Petru Maior” din Târgul Mureş (în baza Protocolului de colaborare) şi cu 

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. Proiectul trilateral de cercetare ştiinţifică Dicţionar 

poliglot de termeni economici semnat prevede elaborarea, în baza unui contract de cercetare 

ştiinţifică pe teme de terminologie economică şi lingvistică aplicată, a unui dicţionar 

economic poliglot.  

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

constituit relaţii strânse 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 Fedcovici” din Cernăuţi (Ucraina)  

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

În colaborare cu Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi a fost organizat, în colaborare, 

ediţia a II-a a Colocviului Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

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

 

Schimb echivalent:  

În perioada 9-16 mai 2011, la Centrul de Lingvistică, a fost dr. în filologie Anna 

BORBÉLY, de la Institutul de cercetări lingvistice a Academiei Ungare de Ştiinţe, pentru 

schimb interacademic echivalent şi pentru participare la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale 

Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău – Suceava – Cernăuţi). Ediţia a XI-a. Normă – 

Sistem – Uz: codimensionare actuală (Chişinău, 12-14 mai 2011). 

 

Activităţi întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare: 

Membrii Centrului de Lingvistică au participat, în calitate de executori, la grantul Limba 

română vorbită în Moldova istorică (Iaşi - Chişinău - Leipzig), finanţat din fondurile 

fundaţiei Volkswagen. În 2007, în urma cercetărilor efectuate, a fost elaborată lucrarea 
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Sprachliche Individualition in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. 1. Republik Moldova. 

Leipziger Universitätsverlag, Berlin, 2007, 375 p.  

Dna dr. Angela Savin, la solicitările Patriarhiei Moscovei, în 2011, a făcut o traducere:  

SAVIN-ZGARDAN, A. Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. 

Noi suntem un singur popor în faţa lui Dumnezeu. Predicile cercului de slujbe pentru anul 

2010. Traducere din limba rusă. Moscova: Editura Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe 

Ruse,2011. 269 p. ISBN 978-5-88017-255-9 

În 2010 dna dr. Albina Dumbrăveanu a fost recenzent al unei teze de doctor din 

România.  

Cercetătorii ştiinţifici din România, Rusia, Germania sunt membri ai Colegiului de 

redacţie al revistei Philologia: acad. Marius Sala (Bucureşti), acad. Eugen Simion (Bucureşti), 

prof. dr. Klaus Bochmann (Leipzig), prof. dr. Dan Mănucă (Iaşi), prof. dr. Eugen Munteanu 

(Iaşi), dr. Constantin Bahnean (Moscova). Cercetători din afara ţării au fost membri ai 

Consiliilor ştiinţifice specializate sau referenţi oficiali ai tezelor de doctorat, au fost membri ai 

Comitetelor ştiinţifice de organizare a manifestărilor din cadrul institutului. 

În aprilie 2007, în colaborare cu catedra de literatură română şi teorie literară de la 

USM, am organizat o conferinţă la care i-am avut ca invitaţi din România pe prof. univ. 

Marin şi Ştefania Mincu.  

În perioada 10-13 noiembrie 2008, la Institutul de Filologie, a fost invitat ca specialist în 

domeniu dl. dr. prof. univ. Dumitru Eremia, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu scopul 

de a ţine 3 lecţii (6 ore)cu tematica:  

1. Registrul stilistic al limbii.  

2. Limbajul poetic in funcţie ontologica.  

3. Nivele semantice in sintaxa enunţului 

În perioada evaluată pe mulţi cercetători de peste hotare i-am au avut oaspeţi.  

În 2007: prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler, prof. univ. dr. Dumitru Irimia (România); 

prof. univ. dr. Klaus Bochmann (Germania);  

În 2008: Dr. prof. Odette Arhip, Valentin Burlacu, Mihaela Berneagă, Adina Aldea, 

dr. conf. Dumitru Borţun, dr. prof. Nicolae Felecan, Daiana Felecan, Mihaela Munteanu, 

Georgeta Corniţa, Luminiţa Druga, Petronela Savin, Amalia Andronic, Rodica Nagy, 

Monica Bilauca, Ana Maria Munteanu, Aida Todi, Alina Gâscă, Marilena Marin, 

Florentina Râpeanu, Ioan Hosu, Mihai Deac (România), Jean Firică (Croaţia) etc.  

În 2009: Acad. Eugen Simion, acad. Marius Sala, conf. univ. dr. Iosif Enăşoae, asist. 

cerc. drd. Nadia Elena Vacaru, dr. Iulia Mărgărit, (România), prof. univ. dr. Klaus 



 80

BOCHMANN (Germania), prof. univ. dr. Gheorghe Jernovei, conf. univ. dr. Lora Bostan 

(Ucraina) etc. 

În 2010: dr. Bibiri Anca, Panaite Oana, dr. Turculeţ Adrian, Cazacu Lilia, dr. 

Mărgărit Iulia, Mocanu Mihaela, Olaru Ioana, dr. Parpală Afana Emilia, dr. Pitiriciu 

Silvia, Stănescu Doina Cornelia, Stoenescu Mihaela, dr. Topală Dragoş Vlad, dr. Zăbavă 

Camelia (România) etc.  

În 2011: dr. Iulia Mărgărit, drd. Mihaela Ştefănică (România), dr. Anna Borbély 

(Ungaria) etc.  

 

Cercetătorii ştiinţifici au participat la diverse conferinţe internaţionale peste hotare 

În 2007 E. Constantinovici a participat la al 7-lea colocviu al Catedrei de limba română 

a Universităţii din Bucureşti „Limba română. Dinamica sincronică, dinamica diacronică, 

dinamica interpretării”, Bucureşti, 7-8 decembrie, 2007. 

A. Hanganu - „Jeзичка ситуациjа у Црноj Гори – норма и стандардизациjа”, 

Подгорица, 24-6 mai, 2007 

A. Hanganu - Научно-практическая конференция oбъединения региональных 

центров греко-латинской лингвокультурологии. Moscova, 29-31 ianuarie 2007. 

A. Hanganu - Sesiunea de lucru „Bridging research and classroom” în cadrul proiectului 

internaţional „Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, Sofia, 

2-6 mai, 2007.  

A. Hanganu - Sesiunea finală de contact in cadrul proiectului internaţional 

„Contextualizing Classics: Renewal of Teaching Practices and Concepts”, Sofia, 19 august -2 

septembrie, 2007. 

În 2008:  

Dîrul Al. - Conferinţa Многоязычие и межкультурное взаимодействие, 

Universitatea de Stat din Udmurtia, Federaţia Rusă (participare prin corespondenţă). 

Hanganu A. - Sesiunea finală în cadrul proiectului internaţional “Contextualizing 

Classics” Moving the Borders of the Discipline: Future perspectives of Academic and 

Teaching Partnership, Sofia, 24-30 mai 2008. 

Научно-практическая конференция oбъединения региональных центров греко-

латинской лингвокультурологии . Moscova, 28 ianuarie – 1 februarie 2008 - Hanganu A.;  

Botnaru Olesea - Colocviul Internaţional „La méthodologie de la recherche scientifique 

– moyen d’une meilleure valorisation de l’intelligence des débutants dans la recherche”, 

România, Bucureşti 15-19 septembrie 2008. 
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Aurelia Hanganu – la colocviul dedicat împlinirii a 2.000 de ani de la exilul poetului 

Ovidiu în Dacia, la Academia Română 28 şi 29 octombrie 2008.  

Bahnaru V - Atelierul de lucru "Resurse lingvistice şi Instrumente pentru prelucrarea 

limbii române", ediţia a 5-a, organizat de Universitatea „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, 19-21 

noiembrie 2008. 

În 2009:  

Bahnaru V.; Păcuraru V. - Colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu 

Coşeriu”, Creativitate, semanticitate, alteritate. Interferenţe lingvistice şi culturale. Suceava, 

22-24 octombrie, 2009; 

Bahnaru V.-  Conferinţa ştiinţifică „Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate”, 

ediţia a II-a, Târgu-Mureş, 22-23 octombrie 2009.  

Bahnaru V. - Conferinţă festivă organizată cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la 

înfiinţarea Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosseti” al Academiei Române, 

Bucureşti, 29-30 septembrie 2009. 

Păcuraru V. - Congresul al II-lea internaţional „Eugenio Coseriu” cu genericul Coseriu: 

dezvoltări contemporane, Cluj (România), 23-25 septembrie 2009. 

Vulpe A. - Conferinţa Internaţională Lexic comun – lexic specializat, organizată de 

Universitatea din Galaţi „Dunărea de Jos”. Galaţi. 17-18 septembrie 2009.  

Pavel V. - Le XIX-eme Colloque International de l' Atlas Linguistique Roman, Baia 

Mare (România), 2-6 septembrie 2009. 

În 2010: 

Bahnaru V. - Conferinţa ştiinţifică anuală Multidisciplinary approaches to linguistic and 

literary research a Facultăţii de Limbi si Literaturi Străine a Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. Bucureşti, 23-24 aprilie 2010. 

Bahnaru V. - Simpozion internaţional „70 de ani de la al doilea rapt al Basarabiei şi 

Bucovinei de Nord din 28 iunie 1940”. Suceava, 26 iunie 2010. 

Pavel V. - Al XIV-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie. Cluj-Napoca, 16-18 

septembrie 2010. 

Bahnaru V.; Negrescu-Babuş I. - Al IV-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică al 

Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române. Bucureşti, 5-6 

noiembrie 2010. 

În 2011:  

Bahnaru V. - la Colocviul Internaţional Limba română – abordări tradiţionale şi 

moderne. Ediţia a II-a. Cluj-Napoca, 6-7 mai 2011. 
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Bahnaru V., Ungureanu E. - la Colocviul internaţional aniversar Eugeniu Coşeriu – 90 

de ani de la naştere. Iaşi – Bălţi, 27-29 iulie 2011. 

Savin A.; Vulpe A. - la Colocviul Internaţional Lexic comun/lexic specializat. Galaţi, 

Universitatea „Dunărea de Jos”, ediţia a VI-a. Galaţi, 15-16 septembrie 2011.  

Eremia A., Răileanu V., Druţă I. - la Conferinţa Internaţională de onomastică „Numele 

şi numirea”. Ediţia I. Interferenţe interetnice în antroponimie. Baia Mare, 19-21 septembrie 

2011. 

Pavel V. - la Simpozionul Internaţional Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de 

filologie. Cernăuţi, 10-12 octombrie 2011. 

Ungureanu E. - la II международная научно-практическая конференция 

«Гипертекст как объект лингвистического исследования». Россия, Самара, 18–20 

октября 2011 г. Организаторы: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия», Кафедра иностранных языков. 

Ungureanu E. - la Conferinţa internaţională Comparatism, identitate, comunicare, 

organizată de Universitatea din Craiova. Ediţia a III-a. Craiova, 21-22 octombrie 2011 -  

Gabinschi M. - la Conferinţa internaţională Albanian and the Balkan languages. 

Priştina, Kosovo, 10-11 noiembrie 2011. 

Bahnaru V. - la Conferinţa ştiinţifică consacrată lui Vasile Militaru. Râmnicu-Vâlcea, 

iulie 2011. 

Bahnaru V. - la Festivalul de poezie Toamna literaturii. Suceava, 14 septembrie 2011.  

Bahnaru V. - la Congresul al XV-lea al Spiritualităţii româneşti. Alba-Iulia, 28 

noiembrie-2 decembrie 2011. 

 

Conferinţe internaţionale, organizate de Institutul de Filologie, la care au participat 

cercetătorii din cadrul profilului de peste hotare: 

Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european, ediţia I-a Omagiu acad. Silviu Berejan, organizat în colaborare cu Universitatea 

Pedagogică de Stat „A. Russo” din Bălţi (27-28 septembrie 2007. Nr. de participanţi: 150, 

inclusiv 10 din România); ediţia a II-a Semiotica şi hermeneutica textului, organizat în 

colaborare Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea de Stat din Moldova (7-9 mai 

2008. Nr. de participanţi: 150, inclusiv 25 din România, 3 din Rusia, 3 din Bulgaria, 1 din 

Serbia, 1 din Franţa); ediţia a III-a Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu 

BEREJAN şi acad. Grigore VIERU), organizat în colaborare cu Academia de Studii 
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Economice şi Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi (10-12 noiembrie 2009. 150 de 

participanţi, inclusiv 20 din Kazahstan, România, SUA, Ucraina); ediţia a IV-a Abordări 

interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. In memoriam acad. Silviu Berejan, 

organizat în colaborare cu Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, Universitatea de Stat „Ion 

Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova (10-12 noiembrie 2009. 120 de 

participanţi, inclusiv 20 din România); ediţia a V-a Reprezentări identitare în discursul 

lingvistic şi literar actual (12-13 octombrie 2011. 75 de participanţi, inclusiv 21 din 

România). 

Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi 

descriere. In memoriam acad. Silviu Berejan. (30-31 iulie 2008. Nr. de participanţi: 50, 

inclusiv 4 din România). 

Simpozionul Internaţional Probleme actuale de lingvistică. In memoriam acad. 

Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere) (13 mai 2010. 90 de participanţi, inclusiv 2 din 

România) 

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (Chişinău – 

Suceava – Cernăuţi). Ediţia a XI-a. Normă – Sistem – Uz: codimensionare actuală, 

organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, România, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina (12-

14 mai 2011, 196 de participanţi (64 din afara ţării) (România, Ucraina, Arabia Saudită, 

Franţa, Ungaria, Camerun Ajerbaidjan, Maroc, USA, Albania).  

Colocviu internaţional Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan (10-11 noiembrie 

2011; 92 de participanţi, inclusiv din România, Rusia). 

Participarea în asociaţii internaţionale 

Cercetătorii din cadrul profilului sunt membri ai organizaţiilor internaţionale: dr. hab. 

Anatol Eremia este membru al ONU pentru standardizarea numelor. 

Cercetătorii noştri  sunt membri ai colegiilor de redacţie ale revistelor de peste hotare. 

Dr. hab. Vasile Bahnaru, dr. Albina Dumbrăveanu, dr. Inga Druţă, dr. hab. Anatol 

Eremia fac parte din Comitetul ştiinţific al revistei Studii şi Cercetări de Onomastică şi 

Lexicologie (SCOL), editat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de 

cercetare în onomastică şi lexicologie.  
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6. FIŞA STATISTICĂ A ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII 

Anexa nr. 1 
 

FIŞA STATISTICĂ 
 

I. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1. Denumirea organizaţiei Centrul de Lingvistică al Institutului de Filologie al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
1.2. Statutul juridic  

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 

 

1.6. Profilul de cercetare  Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric 
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază  

1.8. Structura organizatorică  Sectoare 

1.9. Director  Viorica RĂILEANU 

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

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 022 27 45 14, 022 27 27 19, http://www.if.asm.md/, 
viorica.razvant@gmail.com 

 

II. RESURSE UMANE 
Anul   

Indicatorul 
 2007 2008 2009 2010 2011 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
Total posturi (conform statelor de personal) 39.5 39.5 38.5 39.75 39.75 39.4 

2.1.1. Posturi ocupate 39.5 38.5 38.5 39.75 38.75 39.4 
 
2.1. 

2.1.2. Posturi vacante       
Structura personalului după activitate       

Cercetători ştiinţifici, total posturi 32.5 31.5 31.5 31.75 31.75 31.8 
2.2.1.1. Posturi ocupate 32.5 31.5 31.5 31.75 31.75 31.8 

 
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 4 4 4 4 4 4 
2.2.3.1. Posturi ocupate 4 4 4 4 4 4 

 
2.2.3. 

2.2.3.2. Posturi vacante       
Personal de conducere, total posturi 3 4 3 4 4 3.6 
2.2.4.1. Posturi ocupate 3 4 3 4 4 3.6 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

 
2.2.4. 

2.2.4.2. Posturi vacante       
Angajarea personalului       

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total 
persoane 

47 39 48 53 49 47 

Cercetători ştiinţifici, total 41 35 41 48 43 42 
titulari 34 31 33 33 35 33 
a. de bază 33 30 30 30 32 31 

 
2.3.1.1.1. 

b. cumul intern 1 1 3 3 3 2 
netitulari 7 4 8 15 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3.1.1. 

 
2.3.1.1.2. a. cumul extern 7 3 8 15 8 8 
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b. acord de muncă  1    1 
Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării, total 

6 4 7 5 6 5 

titulari 5 3 7 5 6 5 
a. de bază 5 3 7 5 6 5 

 
2.3.1.2.1. 

b. cumul intern       
netitulari 1 1     
a. cumul extern 1      

2.3.1. 
 
 
 
 
2.3.1.2. 

 
2.3.1.2.2. 

b. acord de muncă  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 41 35 41 48 43 42 
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi 18/7 20/6 17/7 18/6 19/7 18/6 
2.4.1.2. conferenţiari 

universitari/cercetători 
14 13 19 22 21 18 

2.4.1.3. profesori universitari/cercetători 1 2 2 2 2 2 

 
 
 

2.4.1. 

2.4.1.4. membri titulari/ membri 
corespondenţi 

      

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 
      

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

universitari/cercetători 
      

2.4.3.3. profesori universitari/cercetători       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

 
 

2.4.3. 

2.4.3.4. membri titulari/ membri 
corespondenţi 

      

Perfecţionarea personalului        
Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 11 9 7 9 8 9 
inclusiv :       
2.5.1.1. care studiază în organizaţie (zi/ cu 

frecvenţă redusă) 
7/4 6/3 4/3 5/4 3/5 5/4 

2.5.1.2. care studiază în exterior, total       

 
 

2.5.1. 

2.5.1.3. dintre care în străinătate  2 2 2 2 2 
2.5.2. Postdoctoranzi, total 1 1 1  1 1 
2.5.3. Competitori, total 1      
2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total 

luni 
   1/3 

luni 
1/3 
luni 

0/1 

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

   1 1 0 

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total 6 1 2 1 3 3 
2.5.6.1. doctor habilitat 1  1    

 
2.5.6. 

2.5.6.2. doctor 5 1 1 1 3 2 
Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, total 

0/1 1/0 0/1 0/1 0/1 0/1 

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 
cercetător 

0/1  0/1 0/1 0/1 0/1 

 
 
 

2.5.7. 
2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 

universitar 
 1/0    0/0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 10 9 11 10 10 10 
Repartizarea personalului uman după vîrstă       

Cercetători ştiinţifici 41 35 41 48 43 42 
2.6.1.1. Sub 35 de ani 8 5 7 14 7 8 
2.6.1.2. 35-44 de ani 6 5 7 6 8 7 
2.6.1.3. 45-54 de ani 11 7 8 10 6 9 
2.6.1.4. 55-64 de ani 5 6 7 8 11 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.6.1 

2.6.1.5. Peste 65 de ani 11 12 12 10 11 11 
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Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării 

6 4 7 5 6 5 

2.6.2.1. Sub 35 de ani     1  
2.6.2.2. 35-44 de ani 1 1 1 1 1 1 
2.6.2.3. 45-54 de ani 2 2 4 2  2 
2.6.2.4. 55-64 de ani 3 1 2 2 4 2 

 
 
 

2.6.2. 

2.6.2.5. Peste 65 de ani       
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. 

 
 
 

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

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de casă), 

mii lei 
2524.5 3724.6 3648.3 3552.2 3711.3 3432.2 

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

2524.5 3724.6 3648.3 3552.2 3711.3 3432.2 

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii lei 2003.0 3170.2 3158.0 3179.4 2962.6 2894.6 
proiecte instituţionale       
a. cercetări ştiinţifice 

fundamentale  
1968.1 2745.4 2691.7 2821.8 2337.0 2512.8 

 
3.2.1.1. 

b. cercetări ştiinţifice 
aplicative 

   0.0 480.7 480.7 

3.2.1.2. proiecte din cadrul Programelor 
de Stat 

      

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 70.0 183.3 219.3 119.9 122.5 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. 

3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice       
Mijloace speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.) 521.5 554.4 490.3 372.8 748.7 537.5 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. 

 
 

3.2.2.2. 

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

      

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării (cheltuieli 2524.5 3724.6 3648.3 3552.2 3711.3 3432.2 
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de casă), total (mii lei) 
 inclusiv:       
 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare, fond 

social şi medical ) 
1787.6 2638.7 2574.2 2505.6 2816.9 2464.6 

 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific  107.1 196.9 137.3 94.7 211.7 149.5 
 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice       
 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 40.2 79.9 108.3 56.2 47.4 66.4 
 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor 

servicii 
589.6 809.1 828.5 895.7 635.3 751.6 

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător ştiinţific       
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 227.1 227.1 241.8 241.8 241.8 235.9 
4.1.3. Luate în arendă       

4.1. 

4.1.4. Per cercetător ştiinţific 7.8 6.4 5.8 5.0 5.6 5.1 
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 4.8 6.9 3.3 1.9 5.0 4.3 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, 
reieşind din cost ) (%) 

      

4.3.1. Sub 5 ani 24 32 35 38 41 34 
4.3.2. 6 – 10 ani 64 56 53 50 52 55 

4.3. 

4.3.3. Peste 10 ani 12 12 12 12 7 11 
 

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.) 

90 123 78 196 124 122.2 

inclusiv: 
Publicaţii ştiinţifice electronice 1  2 1  0.8 
5.1.1.1. în ţară   2 1  0.6 5.1.1. 
5.1.1.2. în străinătate 1     0.2 

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

2.19 3.51 1.9 4.08 2.88 2.91 
5. 1. 

5.1.3. 
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 
utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 
publicată (mii lei)  

1.36 1.8 2.44 0.96 1.44 1.6 

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

58 106 65 176 108 102.6 

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 40 77 42 108 73 68 
în ţară, total  30 72 36 96 69 60.6 
a. categoria A        
b. categoria B  1    2 0.6 5.2.1.1. 

c.   categoria C  13 60 26 71 35 41 
 d.  alte reviste ştiinţifice atestate 16 12 10 25 32 19.0 

în străinătate, total 10 5 6 12 4 7.4 
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. 

5.2.1.2. 

d.  alte reviste ştiinţifice atestate 8 5 5 11 3 6.4 
În culegeri, total  17 29 23 68 35 34.4 
5.2.2.1. în ţară 13 23 20 62 23 28.2 

5.2. 

5.2.2. 
5.2.2.2. în străinătate 4 6 3 6 12 6.2 
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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) 30 14 8 12 9 14.6 
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2) 6 5 1 3 5 4 
5.3.1.1. în ţară 5 4 1 3 4 3.4 
5.3.1.2. în străinătate 1 1 - - 1 0.6 

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 6 1 5.6 
5.3.2.1. în ţară 14 3 3 6 1 5.4 

5.3.2. 

5.3.2.2. în străinătate  1    0.2 
5.3.3. Culegeri 1 1 1 2 1 1.2 

Activitatea inovaţională       
Brevete obţinute       
5.4.1.1. în ţară       

5.4.1. 

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       

5.3. 

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       
5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       
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 

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        
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Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total  1 1 2 4 6 2.8 

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  0.2 
5.7.  

5.7.3. Naţionale   1 2 3 1.2 
Participări la manifestări ştiinţifice din ţară        

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

1 1 1 3 2 1.6 

5.8.1.1. naţionale       
5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      5.8.1. 

5.8.1.3. internaţionale 1 1 1 3 2 1.6 
Comunicări orale/postere la manifestări 
ştiinţifice, total 

63 40 22 85 93 60.6 

5.8.2.1. naţionale 42 7 4 22 21 19.2 
5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      5.8.2. 

5.8.2.3. internaţionale 21 33 18 63 72 41.4 
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, 
total 

1 3 3 5 7 3.8 

5.8.3.1. internaţionale 1 1    0.4 
5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      

5.8. 

5.8.3. 

5.8.3.3. naţionale  2 3 5 7 3.4 
Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate       

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) 3     0.6 
5.9.2. Comunicări orale/ postere 5 5 6 4 1 4.2 5.9. 

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 10500 11450 12300 13500 14200 12390 
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 69 35 15 21 71 42.2 

5.10. 

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

   11 87 19.6 

Distincţii şi premii 

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

 1  3  0.8 

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

      

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

1 1 1  1 0.8 

5.11.4. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
obţinute în perioada evaluată/ diplome, distincţii 

1   0/2/1 1 1.0 

 
 
 
 
5.11. 

5.11.5. Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 
cercetării 

1     0.2 

 
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 7/12 7/12 8/20 8/24 6/23 7/18 
6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată 4 6 12 8 8 7.6 

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. preşedinte al Comisiei examenelor 
de licenţă/masterat 

2/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1.2/0 

6.1. 

6.1.3. 

6.1.3.2. membru al Comisiei examenelor de 1/1 2/1 1/1 2/2 2/1 2/1 
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licenţă/masterat, 

6.1.3.3. conducător al tezei de licenţă/ 
masterat susţinute 

7/2 6/1 5/2 7/2 8/1 7/2 

6.1.3.4. conducător ştiinţific al tezei de 
doctor susţinute 

5 1 1 1 3 2.0 

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   0.4 

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

2 2 4 2 2 2.4 

Manuale şi capitole din manuale, total 2 2 4 2 1 2.2 

6.2.1.1. manuale pentru învăţămîntul 
universitar 

1 2 3 2 1 1.8 

6.2.1.2. manuale pentru învăţămîntul 
preuniversitar 

1  1   0.4 

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 - - - - 1 0.2 
6.2.2.1. Lucrări metodice, compendiumuri  - - - - 1 0.2 

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) 

1     0.2 

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei 
şi inovării  

      7.1. 

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 1 2 1 1.0 

7.2.2. 
Recomandări metodologice elaborate/ 
implementate în activitatea autorităţilor publice 
centrale şi/sau locale 

  1 2 2 1.0 

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

  1 1 1 0.6 7.2. 

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 

2 1 2 1 2 1.6 

7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 
străinătate 

2    1 0.6 

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 

   1  0.2 

7.3. 

7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru 
activitatea ştiinţifică 
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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 5 23 8 13 3 10.4 
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. 

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

    1 0.2 

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 

      

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 
evaluată 

1     0.2 

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

 1    0.2 

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 

2 2 5 6  3 

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

 4 4 4 4 3.2 

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

      

7.5. 

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

1  1 1  0.6 
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7. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII 

PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE 

1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu 
 

Anul 2007 

PROIECTE INSTITUŢIONALE  

Direcţia strategică: Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene. 

Pe parcursul anului 2007, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

49.20.01F Morfologie şi sintaxă. Noţiuni gramaticale explicate (2004-2007). 

Conducătorul proiectului – dr. hab. Alexandru Dîrul, cercetător ştiinţific principal.  

49.20.02F Unităţile sinonimice, antonimice, omonimice şi paronimice în sistemul 

lexical al limbii şi descrierea lor lexicografică (2004-2007). Conducătorul proiectului – dr. 

Ana Vulpe, cercetător ştiinţific coordonator.  

07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii (2007-2009). Conducătorul 

proiectului – dr. hab. Nicolae Raevschi, cercetător ştiinţific principal.  

49.20.04F Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale 

(2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia, cercetător ştiinţific principal. 

49.20.05F Studiul vocabularului din perspectiva geografiei lingvistice (2004-2007). 

Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile Pavel, consultant ştiinţific. 

49.20.06F Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (cercetare diacronico-

sincronică) (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător 

ştiinţific coordonator. 

06.410.034F Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea Bazei de Date 

Terminologice (2006-2008). Conducătorul proiectului – dr. Albina Dumbrăveanu, cercetător 

ştiinţific coordonator. 

PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI  

07.410.03INDF Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (2007-

2008). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 
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Anul 2008 

PROIECTE INSTITUŢIONALE  

Pe parcursul anului 2008, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului 

– dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. univ. 

08.817.07.002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică 

şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana Vulpe, cercetător ştiinţific 

coordonator. 

07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii (2007-2009). Conducătorul 

proiectului – dr. hab. Nicolae Raevschi, cercetător ştiinţific principal, conf. cerc. 

49.20.04F Stratigrafia etimologică şi structura lexicală a onomasticii naţionale 

(2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia, cerc. ştiinţific principal, 

conferenţiar cercetător. 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor 

lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile 

Pavel, consultant ştiinţific, profesor universitar.  

49.20.06F Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (cercetare diacronico-

sincronică) (2004-2008). Conducătorul proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător 

ştiinţific coordonator, conferenţiar cercetător.  

06.410.034F Cercetarea terminologiilor ramurale şi crearea Bazei de Date 

Terminologice (2006-2008). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă, cercetător ştiinţific 

coordonator.  

PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

07.410.03INDF Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova (2007-

2008). Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 

08.819.07.01F Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie 

(română, franceză, spaniolă, italiană, germană, engleză, rusă) (2008-2009). Conducătorul 

proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior. 

PROIECT SPECIAL AL CSŞDT: 

Localităţi, oameni, destine. Sângerei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 73 

din 24 aprilie 2008. 
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Anul 2009 

PROIECTE INSTITUŢIONALE  

Pe parcursul anului 2009, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului 

– dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. univ. 

08.817.07.002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică 

şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana Vulpe, cercetător, ştiinţific 

superior. 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor 

lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile 

Pavel, consultant ştiinţific, prof. univ. 

09.817.07.001F Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi 

Dunăre (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Eremia Anatol, cerc. şt. principal. 

07.410.10.01F Criterii privind periodizarea istoriei limbii române (2007-2009). 

Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific 

coordonator. 

09.817.07.002F Analiza tipologică a antroponimelor (2009-2010). Conducătorul 

proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, conferenţiar cercetător. 

09.817.07.003F Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de 

transfer al cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice 

electronice (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă. 

PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

08.819.07.01F Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie 

(română, franceză, spaniolă, italiană, germană, engleză, rusă) (2008-2009). Conducătorul 

proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

09.819.07.02F Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei (2009–2010). 

Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 

 

PROIECT SPECIAL AL CSŞDT: 

Localităţi, oameni, destine. Sângerei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 73 

din 24 aprilie 2008. 
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Anul 2010 

PROIECTE INSTITUŢIONALE  

Pe parcursul anului 2010, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  

08.817.07.001F Sintaxa discursiv-pragmatică (2008-2010). Conducătorul proiectului 

– dr. hab. Elena Constantinovici, cercetător ştiinţific principal, prof. univ. 

10.817.07.02F Factori interni şi externi în evoluţia limbii române (2010). 

Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator. 

08.817.07. 002F Subsistemul lexical al limbii române: analiză şi descriere semantică 

şi lexicografică (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. Ana Vulpe, cercetător ştiinţific 

superior. 

08.817.07.003F Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor 

lingvistice şi a textelor dialectale (2008-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile 

Pavel, consultant ştiinţific, prof. univ. 

09.817.07.001F Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi 

Dunăre (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. hab. Anatol Eremia. 

09.817.07.002F Analiza tipologică a antroponimelor (2009-2010). Conducătorul 

proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător ştiinţific coordonator, conf. cerc. 

09.817.07.003F Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de 

transfer al cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice 

electronic (2009-2010). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă.  

PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

10.819.07.02F Structura şi organizarea textului ştiinţific (2010-2011). Conducătorul 

proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

09.819.07.02F Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei (2009–2010). 

Conducătorul proiectului – dr. Stela Spînu, cercetător ştiinţific superior. 

De menţionat că în anul 2010 a fost încheiat lucrul la toate temele de proiecte. 

 

Anul 2011 

PROIECTE INSTITUŢIONALE 

Pe parcursul anului 2011, în cadrul profilului Limba română sub aspect structural, 

funcţional şi istoric, s-au derulat următoarele proiecte instituţionale:  
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11.817.07.05F Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect 

derivaţional (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Maria Cosniceanu, cercetător 

ştiinţific coordonator, conf. cercetător. 

11.817.07.11F Aspecte lexico-gramaticale şi sociolingvistice în istoria limbii române 

(2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Angela Savin, cercetător ştiinţific coordonator. 

11.817.07.07F Pragmatica şi analiza discursului (2011-2014). Conducătorul 

proiectului – dr. Ion Bărbuţă, cercetător ştiinţific coordonator. 

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

Moldova. Indice bibliografic (1991 – 2010) (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. 

hab. Vasile Bahnaru, cercetător ştiinţific principal. 

11.817.07.12F Vocabularul limbii române: mobilitate şi stabilitate în contextul 

integrării europene (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Ana Vulpe, cercetător 

ştiinţific coordonator. 

11.817.07.13F Tezaurul toponimic al Republicii Moldova (2011-2014). Conducătorul 

proiectului – dr. hab. Anatol Eremia. 

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

românesc (2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. hab. Vasile Pavel. 

11.817.07.17A Corector ortografic, gramatical şi stilistic pentru limba română 

(2011-2014). Conducătorul proiectului – dr. Inga Druţă. 

PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI 

10.819.07.02F Structura şi organizarea textului ştiinţific (2010-2011). Conducătorul 

proiectului – dr. Aurelia Hanganu, cercetător ştiinţific superior, conf. univ. 

 
3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine: 

2007 

Balmuş P. O variantă basarabeană a „Vieţii cuvioşilor părinţi Varlaam şi Iosaf”. Ediţie 

şi studiu introductiv, Texte uitate, texte regăsite, vol. 5, Fundaţia naţională pentru ştiinţe şi 

artă, Bucureşti, 2006, 0,4 

 

2008 

Eremia A., Dicţionar geografic universal, Bucureşti-Chişinău, 2008, Litera 

Internaţional, 30. 

 

2011 
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BAHNARU, V. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iaşi: 

Princeps Edit, 2011. 384 p. ISBN 978-606-523-155-9. 

 

4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară: 

 

2007 

Monografii 

Druţă I. Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale,Editura „Elan 

Poligraf”, Chişinău, 2007,13,5 

Raevschi N., Etimologii şi alte studii de lingvistică, Chişinău, 2006, 20 

Savin A., Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti Probleme ale aspectualităţii, 

Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007, 8 

Ungureanu V. Verbele tranzitive în limba română, Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007, 10 

Eremia A. Cahulul în timp şi spaţiu. Istorie, geografie, toponimie, Editura „Elan 

Poligraf”, Chişinău, 2007, 25 

Dicţionare 

Bahnaru V. Dicţionar de antonime, Chişinău, „Ştiinţa”, 2007, 18 

Bărbuţă I., Constantinovici E., Hanganu A., Ungureanu E. Mic dicţionar de termeni 

lingvistici,Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007, 24 

Gabinschi M. Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române, Chişinău, 2006, 

35 

Hanganu A., Negru V., Varzari E. Cuvinte latine în limbile europene de largă 

circulaţie,Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007, 48 

Ungureanu E., Zgardan-Crudu A. Dicţionar ortografic şcolar, Chişinău, 2007, 18 

Vulpe A., Pahomi T., Vrabie L. Dicţionar de sinonime, Chişinău, „Biblion”, 2007, 20 

Vulpe A., Pahomi T., Vrabie L., Onofraş M., Rusu C., Zaporojan I. Dicţionar explicativ 

ilustrat pentru clasele I-IV, ediţia a II-a revizuită, Chişinău, Litera, 2007, 18 

Sclifos V. Dicţionar francez-român de frazeologisme, Chişinău, 2007, 7 

Vulpe A. Dicţionar explicativ şi etimologic, Chişinău, „Biblion”, 2007, 50 

Vulpe A., Vrabie L. Dicţionar de paronime, Chişinău, „Elan Poligraf”, 2007, 14 

Zaporojan I., Cotelnic T. Dicţionar rus-român, Chişinău, Cartier, 2007, 80 

Enciclopedii şi Ghiduri 
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Colectiv de autori, Ghidul funcţionarului public, ediţia a 7-a revăzută şi actualizată, 

Chişinău, Pontos, 2007, 124 p. 5,5 

Eremia A. (coautor şi coordonator ştiinţific), Localităţile Republicii Moldova. 

Enciclopedie, vol. 7, Chişinău, 2007, 5  

 

Culegeri de articole 

Berejan S., Itinerar sociolingvistic, Chişinău „Elan Poligraf”, 2007, 26 

 

2008 

Monografii 

Bahnaru V. Elemente de lexicologie şi lexicografie românească, Chişinău, Editura 

Ştiinţa, 25, 5 

Gabinschi M. Балканский инфинитив – очередной зтап дисскусии. 

Антикритический обзор, 386 p., Chişinău, Tipografia Centrală, 26 

Răileanu V. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, 

componenţa lexicală, structura derivaţională, Chişinău, Tipografia Centrală, 8 

Spînu S. Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti. Chişinău, Tipografia 

Centrală, 2008, 180 p., 6,5 

Dicţionare 

Eremia A. Dicţionar geografic universal, Bucureşti-Chişinău, Litera Internaţional, 30 

Vulpe A., Dicţionar rus-român, român-rus, Chişinău, Editura Biblion, 69 

Ghiduri 

Eremia A., Răileanu V., Localităţile Republicii Moldova. Ghid informativ-documentar, 

Chişinău, Tipografia Centrală, 7 

Culegeri de articole 

Verebceanu G. (coordonare, în colaborare), Filologia modernă: realizări şi perspective 

în context european. In memoriam acad. Silviu Berejan., Chişinău, Tipografia Centrală, 24,5 

 

2009 

Monografii  

Bahnaru V. Elemente de semasiologie română. Chişinău: Ştiinţa, 2009. 288 p. 

Dicţionare 



 99

Borş A. Mic dicţionar de cuvinte şi expresii celebre. Chişinău: T-PAR SRL, 2009. 216 

p. 

Păun Ecaterina. Mic dicţionar de construcţii (rus-român). Chişinău: Tipografia Centrală, 

2009. 102 p. 

Vieru Lidia. Dicţionar de confecţii, (rus-român). Chişinău: Foxtrot, 2009. 102 p. 

Culegeri de articole 

Druţă I. Magia cuvântului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2009. 112 p. 

Ghiduri  

Eremia A., Răileanu V. Localităţile Republicii Moldova. Ghid informativ-documentar. 

Chişinău: Litera, 2009, 256 p. (ediţie revăzută şi completată). 

 

2010 

Monografii 

DÎRUL, A. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative 

(studii şi materiale). Ch.: „Tipografia Centrală”, 2009. 212 p. ISBN 978-9975-78-841-0.  

GABINSCHI, M. Formele verbale nepredicative nonconjunctivale ale limbii române 

(pe marginea tratării lor în gramatica oficială). Ch.: Foxtrot, 2010. 108 p. ISBN 978-9975-

9729-7-0. 

SAVIN-ZGARDAN, A. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în limba 

română. Ch.: „Magna Princeps” SRL, 2010. 152 p. ISBN 978-9975-4173-2-7. 

Dicţionare 

BAHNARU, V. Dicţionar de antonime. Ed. a II-a. Ch.: Ştiinţa, 2010. 392 p. ISBN 978-

9975-67-736-3 (legat); ISBN 978-9975-67-735-6 (broşat). 

COSNICEANU, M. Nume de familie (din perspectivă istorică). Vol. II, Ch.: Pontos, 

2010. 156 p. ISBN 978-9975-51-099-8.  

COSNICEANU, M. Dicţionar de prenume. Ed. a II-a. Ch.: Ştiinţa, 2010. 144 p. ISBN 

978-9975-67-653-3.  

HANGANU, A.; VARZARI, E.; NEGRU, V. Elementele latineşti şi greceşti în limbile 

moderne. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2010. 666 p. ISBN 978-9975-78-869-4.  

UNGUREANU, E.; ZGARDAN-CRUDU A. Dicţionar ortografic şcolar (Cu elemente 

de punctuaţie). Ed. a II-a. Ch.: Ştiinţa, 2010. 376 p. ISBN 978-9975-67-656-4 (legat); ISBN 

978-9975-67-655-7 (broşat). 

VARZARI, E.; HANGANU, A.; COSMESCU, A. Limba latină în discursul politic. 

Ch.: „Tipografia Centrală”, 2010. 162 p. ISBN 978-9975-78-861-8.  
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Culegeri de articole 

Omagiu Nicolae Raevschi. 80 de ani de la naştere (29.XII.1929 – 13.V.2009). 

Coordonatori: A. SAVIN-ZGARDAN, V. PAVEL, G. VEREBCEANU. Ch.: „Magna 

Princeps” SRL, 2010. 248 p. ISBN 978-9975-4173-3-4. 

PAVEL, V.; SPÎNU, S.; ONICĂ-MINCIUNĂ, E.; POPOVSCHI, L.; BOGATU, A. 

Cercetări asupra graiurilor româneşti de la est de Prut. Red. şt.: V. PAVEL. Ch.: „Magna 

Princeps” SRL, 2010. 212 p. ISBN 978-9975-4173-1-0. 

 

2011 

Monografii 

DERESCU, P. Funcţionalitatea elementelor orale în limbajul literaturii artistice (în 

proza scurtă a scriitorilor din Moldova din dec. 6-8 ale secolului al XX-lea). Ch.: „Magna-

Princeps” SRL, 2011. 118 p. ISBN 978-9975-9889-5-7. 

MAZNIC, S. Studiul asupra verbelor eventive în limba română. Ch.: Tipografia 

Profesional Service SRL. 2011. 183 p. ISBN 978-99-75-9981=. 

PAVEL, V.; COZARI, A. Comunicare literară şi grai local în mediul şcolar. Ch.: 

„Magna-Princeps” SRL, 2011. 171 p. ISBN 978-9975-9981-3-0. 

SPÎNU, S. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova. Ch.: „Magna-

Princeps” SRL, 2011. 172 p. ISBN 978-9975-4173-0-3. 

Dicţionare 

CONSTANTINOVICI, E.; COSMESCU, Al.; VARZARI, E.; GHERASIM, A. Teoria 

textului. Termeni-cheie. Coordonator: E. CONSTANTINOVICI. Ch.: Tipografia Profesional 

Service SRL, 2011. 224 p. ISBN 978-9975-9729-9-4. 

Ediţii şi coordonări de carte  

SANDOVICI, N. Sfaturi prielnice. Ediţie îngrijită şi studiul introductiv de V. 

PAVEL.Ch.: Institutul de Filologie, 2011. 47 p. ISBN 978-9975-9729-8-7. 

La linguistique entre recherche et application / Lingvistica între cercetare şi aplicare”, 

Actes du Colloque International organisé à l’occasion du 45-ième anniversaire du 

Département de Philologie Française «Grigore Cincilei» de l’Université d’Etat de Moldova. 

Chişinău, le 8 octobre 2010, tome 2. Coord. I. GUŢU, V. PĂCURARU. Ch.: CEP USM, 

2011. 350 p. ISBN 978-9975-71-129-6. 

 

5. Lista capitolelor din monografii:  

 - în străinătate, 
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2007 

Răileanu T. SIndividuelle sprachliche Erfahrungen im journalistischen Milieu. 

Verhaltensweisen – Wahrnehmungen-Motive, Bochmann Klaus, Dumbrava Vasile (Hrsg.) 

Sprachliche Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. I. Republik Moldova, 

Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, p. 295-311, 1,2  

Verebceanu G., Rumänisch habe ich sehr spät in meinem Leben gelernt. Identität und 

Sprache in der Nationalarmee, Bochmann Klaus, Dumbrava Vasile (Hrsg.) Sprachliche 

Individuation in mehrsprachigen Regionen Osteuropas. I. Republik Moldova, Leipzig, 

Leipziger Universitätsverlag, p. 312-339, 2,5 

 

2009 

Pavel V. Proboteşti. În: Ţinutul Herţa. Pământ vechi şi autentic românesc, victimă a 

unei nedrepte înstrăinări. Bucureşti. 2009, p. 103-123 (coordonator Ion Gherman). 

Pavel V. Tîrnauca. În: Ţinutul Herţa. Pământ vechi şi autentic românesc, victimă a unei 

nedrepte înstrăinări. Bucureşti. 2009, p. 123-151 (coordonator Ion Gherman).  

 

2010 

PAVEL, V. Atlas Linguistique Roman (ALiR). Volume II. b: 16 cartes; Commentaires. 

Roma: Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato Libreria dello Stato, 2010, 496 p. ISBN 978-

88-240-1038-2 (în colaborare). 

 

6. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate: 

reviste ISI: 

2007 

Constantinovici E., Structuri actanţiale cu verbe bivalente, Studii de gramatică şi 

formare a cuvintelor, Bucureşti, 2007, 0,6 

Gabinschi M., Паравербальность в албанском языке, Современная албанистика, 

Санкт Петербург, 2007, 0,6 

 

2008 

Gabinschi M., Das vermutlich griechisch- lateinische Theonym oră und seine Spuren im 

bessarabischen Folklorismus, Revista Zeitschrift fur Balkanologie, 44 (2008), nr. 2, Jena,0,8 
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DUMBRĂVEANU, A. Arguments concernants certains problèmes de l’athroponymie 

de la République Moldave. Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). 

Craiova: Editura Sitech, 2008, anul I, nr. 1-2, 95-102. ISSN 2065-7161. 

EREMIA, A. L’identité de la toponymie roumaine. Studii şi cercetări de Onomastică şi 

Lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2008, anul I, nr. 1-2, 103-110. ISSN 2065-7161. 

 

2009 

BAHNARU, V. Observations sur le langage lexicographique. Studii şi Cercetări de 

Onomastică şi Lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2009, anul II, nr. 1-2, 62-69. 

ISSN 2065-7161. 

Dumbrăveanu A. Cu privire la antroponimia regională dialectală din Basarabia. În: 

Dacoromania. Cluj-Napoca. 2002-2003, vol. VII-VIII, p. 165-169 (apărut în 2009).  

Eremia A. Note de toponimie basarabeană. În: Dacoromania. Cluj-Napoca. 2002-2003, 

vol. VII-VIII, p. 125-134 (apărut în 2009). 

Gabinschi M. Algunos enigmas de la especificidad linguistica comun rumano-yudeo-

espanola. În: Revista de filologia romanica. Madrid. 2008, vol. 25, p. 157-163 (apărut în 

2009). 

EREMIA, A. Etudes et recherches de toponymie en Moldavie. Studii şi cercetări de 

Onomastică şi Lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2009, anul II, nr. 1-2, 34-40. 

ISSN 2065-7161. 

 

2010 

BAHNARU, V. Principii lingvistice de prezentare lexicografică a verbului românesc. 

Studia universitatis Petru Maior. Philologia, IX. Târgu-Mureş, 2010, 87-97. ISSN 1582-

9960. 

EREMIA, A. L’hydrographie et l’hydronimie de la République de Moldavie. Notions, 

aspects, reperès interdisciplinaires. Studii şi cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). 

Craiova: Editura Sitech, 2010, anul III, nr. 1-2, 50-62. ISSN 2065-7161. 

ONOFRAŞ, M. Sens nouveaux dans le vocabulaire roumain. Studii şi cercetări de 

Onomastică şi Lexicologie (SCOL). Craiova: Editura Sitech, 2010, anul III, nr. 1-2, p. 179-

184. ISSN 2065-7161. 

 

2011 



 103

PĂCURARU, V. La contextualité et la désambiguïsation sémantique des signes 

lexicaux. Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). Craiova: Editura 

SITECH. 2011, nr. 1-2, 240-260. ISSN 2065-7161. 

RĂILEANU, V. Les localités de Transnistrie d'origine anthroponymique - expression 

de l'unite spirituelle roumaine. Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie (SCOL). 

Craiova: Editura SITECH. 2011, nr. 1-2, 77-104. ISSN 2065-7161. 

 

- alte reviste atestate: 

 

2007 

Dîrul Al. Механизм размещения слов в линейном потоке речи и его отражение в 

тра диционной грамматике, Романские языки в прошлом и в настояем, Санкт 

Петербург, 2007, 0,5 

Pavel V. 80 de ani de la naşterea lui Vitalie Sorbală, un distins dialectolog (1926-

1979), Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 2006, nr. 4. Anul XIII, nr. 52, 0,7 

 

2009 

Druţă I. Impresii pe două voci. În: Timpul. Iaşi. 2009, nr. 124, p. 3. (în colaborare) 

 

2010 

BAHNARU, V. Revoluţiile le fac nebunii şi roadele le culeg şmecherii. Flacăra lui 

Adrian Păunescu. Anul X. nr. 27 (447), 9-15 iulie 2010, 14. ISSN-1582-8913. 

 

2011 

BAHNARU, V. Împreună cu ţara, împreună cu Europa. Flacăra lui Adrian Păunescu. 

17-23 iunie 2011, 7. ISSN 1582-8913. 

 

7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară: 

- reviste categoria B 

 

2007 

Vulpe A. Les emprunts francais recents: entre correction et faute. La 

francopolyphonie: langues et identities, Chişinău, 2007, 0,3 
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2011 
UNGUREANU, E. Referinţa on-line în textul ştiinţific (sau Se caută... un citat pe 

Internet). Intellectus. 2010, nr. 4, 15-25. ISSN 1810-7079, 1857-0496. 

UNGUREANU, E. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link. 

Intellectus, 2011, nr. 2, 86-98. (în colab. cu Irina Cojocaru). ISSN 1810-7079, 1857-0496. 

 
- reviste categoria C; 
2007 

 Bărbuţă I. Cu privire la unităţile minime în 
structura nivelului referenţial al 
enunţului 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 4, 2005 

0,4 

 Constantinov
ici E. 

Semantica verbelor acţiunii fizice Buletinul Institutului de 
Lingvistică, 2005, nr. 3 

0,4 

1. Hanganu A Actanţii predicativi şi functorii Revistă de lingvistică şi ştiinţă 
literară, 2006, nr. 5-6 

0,5 

2. Hanganu A. Despre relaţia dintre termenii actant, 
argument, caz (profund) şi rol 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, 2005, nr. 3 

0,2 

3. Ungureanu E. Derutarea originilor (sau despre 
fenomenul „atracţiei paronimice”) 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, 2005, nr. 4 

0,5 

4. Varzari E. Funcţiile subiectului temă în letopiseţele 
româneşti  

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 3, 2005  

0,5 

5. Pavel V. 
 

Pagini din istoria Ţinutului Herţa Revistă de ştiinţe socioumane. 
Nr. 2, (6) 2007, p. 102-104. 

0,2 

 
 
2008  

 Bahnaru V. Stratificarea stilistică a lexicului românesc Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 5-6, 2007 

0,7 

6. Bahnaru V. Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi 
conţinutul lor 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

0,29 

7. Bahnaru V. Motivaţia etimologică şi cea referenţial-
pragmatică a semnelor lexicale (reconsiderări din 
perspectivă lexicografică) 

Limba română, nr. 1-2, 2008 0,4 

8. Bahnaru V. Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu 
lingvistica şi cu neamul românesc 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 3-4, 2007 

0,3 

9. Bahnaru V. Motivaţia etimologică şi cea referenţial-
pragmatică a semnelor lexicale (reconsiderări din 
perspectivă lexicografică) 

Limba română, nr. 1-2, 2008 0,4 

10. Bahnaru V. Contribuţii privind tipologia dicţionarelor Limba română, nr. 3-4, 2008 0,5 
11. Bahnaru V. Acad. Silviu Berejan s-a evidenţiat prin onestitate 

umană şi probitate ştiinţifică 
Limba română, nr.- 9-10, 
2008 

0,2 

12. Bahnaru V. Modalităţi de interpretare lexicografică a 
substantivelor 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,6 

13. Bărbuţă I. De la structurile actanţiale ale verbului la enunţ Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

0,5 

14. Bărbuţă I. Categoria modalităţii în limba română Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 3-4, 2008 

1 

15. Botnaru O. Demersuri ştiinţifice şi metodologice de 
documentare în cercetare a tinerilor 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,31 
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16. Butmalai N. Structura semantică a verbelor de comportament 
în limba română 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,33 

17. Constantinovic
i E. 

Ergativitatea şi verbele ergative în limba română Buletinul Institutului de 
Lingvistică, 2006, nr. 5-6 

0,5 

18. Cosniceanu M. Nume de familie româneşti cu şi fără articolul –l Limba română, nr. 10-12, 
2007 

0,3 

19. Cosniceanu M. Veritabil slujitor al ştiinţei (Răspuns la 
chestionarul In memoriam acad. Silviu Berejan) 

Limba română, nr. 9-10, 2008 0,3 

20. Dîrul Al. Stratificarea vocabularului în părţi de vorbire în 
părţi de vorbire – factor important la exprimarea 
raporturilor de coordonare 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 5-6, 2006 

0,7 

21. Dîrul Al. Cazuri de utilizare a prepoziţiilor înaintea 
adverbelor 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2007 

0,6 

22. Dîrul Al. Unele trăsături ale cuvintelor motivante ce stau la 
baza derivatelor cu prefixe negative 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,25 

23. Dîrul Al. Cercetător cu o solidă pregătire ştiinţifică Limba română, an XVIII, nr. 
9-10, 2008 

0,45 

24. Eremia A. Stratigrafia etimologică a toponimiei din spaţiul 
geografic pruto-nistrean 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2006 

1,5 

25. Eremia A. Aspecte şi procedee onomasiologice în toponimia 
de provenienţă entopică 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 3-4, 2006 

1,6 

26. Eremia A. Hidronimie şi hidrografie: studiu interdisciplinar 
de toponimie şi geografie 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 5-6, 2006 

1,0 

27. Eremia A. Lexicul social-istoric în toponimia românească 
pruto-nistreană. Toponime etnonimice, 
migratorice, antroponimice 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

1,44 

28. Eremia A. Dicţionar toponimic (1) Limba română, nr. 4-6, 2007 1,0 
29. Eremia A. Promotor al ştiinţei filologice. În memoria 

Silviu Berejan 
Limba română, nr. 9-10, 2008 0,2 

30. Eremia A. Dicţionar toponimic (3) Limba română, nr. 3-4, 2008 0,5 
31. Eremia A. Reglementare şi ocrotirea toponimiei naţionale Limba română, nr. 1-2, 2008 0,5 
32. Eremia A. Dicţionar hidronimic Buletinul Institutului de 

Lingvistică, nr. 7-8, 2007 
1,0 

33. Gabinschi M. Etimologii – 2007 rom. Ermurache Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

0,5 

34. Gabinschi M. Mai bine mai târziu decât niciodată Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,3 

35. Hanganu A. Observaţii asupra predicaţiei şi actanţei Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,45 

36. Luchian T. Timpurile gramaticale - mijloace de exprimare a 
aspectualităţii 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,3 

37. Negrescu-
Babuş I. 

Competenţa vorbitorilor Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 5-6, 2006 

0,3 

38. Negrescu-
Babuş I. 

Probleme de teorie a traducerii Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2007 

0,5 

39. Negrescu-
Babuş I. 

Observaţii privind bilingvismul Revista de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 5-6, 2007 

0,3 

40. Negrescu-
Babuş I. 

Unele aspecte privind interferenţele lingvistice Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

0,65 

41. Pavel V. Graiul comunităţii româneşti din sud-vestul 
Basarabiei 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 5-6, 2006 

0,4 

42. Pavel V. Limba română – unitate în diversitate Limba română, nr. 9-10, 2008 0,6 
43. Pavel V. L-am admirat pentru eleganţa stilului şi Limba română, nr. 9-10, 2008 0,2 
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deschiderea spre comunicare 
44. Pleşca E. Denumirile cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. 

Paralele lexico-semantice de areal. 
Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr.1-2, 2008 

0,8 

45. Răileanu V. Oiconimice compuse româneşti din toponimia 
Transnistriei 

Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr.5-6, 2007 

0,4 

46. Răileanu V. Despre nume de localităţi din Transnistria Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,5 

47. Spînu S. Termeni pentru inventarul viticol (pe baza 
atlaselor lingvistice româneşti) 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 5-6, 2006 

0,4 

48. Spînu S. Termeni pentru tescovină, mustuială, răvac (pe 
baza atlaselor lingvistice româneşti) 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,42 

49. Ungureanu E. Consideraţii despre o sintaxă a limbii române Limba română, nr. 5-6, 2008 0,2 
50. Ungureanu E. Discursul repetat (intertextul) şi discursul liber Buletinul Institutului de 

Lingvistică, nr. 7-8, 2007 
0,3 

51. Ungureanu E. Curriculumul de limba şi literatura română Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 5-6, 2007 

0,6 

52. Ungureanu V. Câmp semantic – paradigmă primară a lexicului Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,4 

53. Varzari E. Segmentarea informaţională a incipitului unui 
text narativ 

Buletinul Institutului de 
Lingvistică, nr. 7-8, 2007 

0,45 

54. Zaporojan I. Despre „conflictul” dintre omonime Revistă de lingvistică şi 
ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008 

0,33 

55. Botnaru O. Trăsături definitorii ale structurii actanţiale a 
verbelor performative 

Revistă de Ştiinţe 
Socioumane, nr. 2 (9), 2008 

0,6 

56. Pavel V. Varietatea dialectală după ALM/ALRR.Bas. Metaliteratura, anul 7, nr. 3-
4 (16), p. 17-19, anul de 
ediţie 2007, anul apariţiei 
2008 

0,3 

57. Pavel V. Universitatea din Cernăuţi. Studiu retrospectiv Destin românesc (serie nouă). 
Anul II (13), 2008, nr. 3-4, p. 
91-102 

0,9 

58. Eremia A. Unitatea limbii române: politică şi adevăr 
ştiinţific 

Limba română este patria 
mea. Studii. Comunicări. 
Documente, 2008 

0,6 

59. Pavel V. Unitatea şi varietatea limbii române din 
perspectivă geografică 

Limba română este patria 
mea. Studii. Comunicări. 
Documente Chişinău, nr. 3-5, 
2008 

0, 4 

60. Savin A. Locuţiuni verbale monosemantice motivate Intertext. Institutul de 
cercetări filologice şi 
interculturale, nr.1/2 2008 

0,4 

61. Spînu S. Termeni pentru butucul de viţă de vie (după 
atlasele lingvistice româneşti) 

Revista Ştiinţifică a USM. 
Studia Universitatis. Seria 
Ştiinţe umanistice, Chişinău, 
2008, nr. 6 

0,4 

 
2009 

Bahnaru V. Lipsa identităţii naţionale ca element al crizei. În: Akademos. 2009, nr. 3, p. 

71-73. 

Bahnaru V. Funcţiile limbajului (limba ca factor integrator al statului). În: Akademos. 

2009, nr. 4, p. 68-72. 



 107

Bahnaru V. Eseu asupra tipologiei polisemiei lexicale în limba română. În: Intertext. 

2009, anul III, nr. 1-2, p. 19-26. 

Bărbuţă I. Categoria modalităţii în limba română. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă 

literară. 2008, nr. 3-4, p. 58-70. 

Bărbuţă I., Constantinovici E. Un intelectual distins. Doctor habilitat Alexandru Dîrul la 

80 de ani. În: Akademos. 2009, nr. 2(13), p. 125-126. 

Colesnic L. Afinităţi şi deosebiri între bilingvism şi diglosie. În: Intertext. 2007, nr. 3-4, 

p. 138-142 (apărut în 2009).  

Colesnic L. Războiul limbilor şi originea lui. În: Intertext. 2008, nr. 3-4, p. 240-244 

(apărut 2009). 

Cosniceanu M. Luptător pentru demnitatea şi conştiinţa naţională (Vasile Melnic la 75 

de ani). În: Limba Română (Chişinău). 2009, nr. 11-12, p. 237-238. 

Dîrul A. Marcarea opoziţiilor cazuale ale substantivului prin formele paradigmatice ale 

adjectivului determinant. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 5-6, p. 105-109. 

Eremia A. Lexicul social-istoric în toponimia românească pruto-nistreană. 2. Toponime 

oiconimice, sociale, profesionale. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 5-6, p. 

94-104. 

Gabinschi M. Etimologii – 2007. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 1-

2, p. 86-91. 

Hanganu A. Şi iarăşi despre… limba noastră. În: Akademos. 2009, nr. 1(12), p. 89-93. 

Luchian T. Modul acţiunii iterative şi semelfactive în exprimarea aspectualităţii din 

limba română. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 5-6, p. 109-114. 

Negrescu-Babuş I. Unele aspecte privind interferenţele lingvistice. În: Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 1-2, p. 101-108. 

Pavel V. Valeriu Rusu. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 5-6, p. 157. 

Pavel V. Cercetător şi promotor al limbii române. În: Limba Română (Chişinău). 2009, 

nr. 11-12, p. 235-236. 

Pavel V. Un promotor de seamă al ştiinţei lingvistice. M. cor. A. Ciobanu la 75 de ani. 

În: Akademos. 2009, nr. 2 (13), p. 130-131. 

Pleşca E. Denumirile cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele lexico-semantice de 

areal. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 1-2, p. 92-100. 

Savin A. Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română. În: Intertext. 

Chişinău. 2008, nr. 3-4, p. 86 -91. 
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Spînu S. Cercetătorul graurilor româneşti. Dr. hab. Vasile Pavel la 75 de ani. În: 

Akademos. 2009, nr. 2 (13), p. 119-120 (în colaborare). 

Spînu S. Termeni pentru planta viţa de vie (pe baza atlaselor lingvistice). În: Studia 

Universitatis. Seria Ştiinţe umanistice. Chişinău. 2009, nr. 4 (24), p. 130-132. 

 

2010 

BAHNARU, V. Modificări în ortografia limbii române. Akademos. Revistă de Ştiinţă, 

Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), 63-67. ISSN 1857-0461.  

BAHNARU, V. Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru. Philologia. 

2010, nr. 1-2, 3-11. ISSN 1857-4300. 

BAHNARU, V. Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş. Philologia. 2010, nr. 3-4, 133-

140. ISSN 1857-4300.  

BOZ-ŞIŞCANU, O. Considerente privind caracterul eterogen al adverbului în limba 

română. Philologia. 2010, nr. 3-4, 86-89. ISSN 1857-4300. 

COLESNIC, L. Unele consideraţii privind originea „conflictul lingvistic”. Philologia. 

2010, nr. 3-4, 90-93. ISSN 1857-4300.  

COLESNIC, L. Limba de redactare a primei Constituţii a Basarabiei de la 1818 (1828). 

Limba română (Chişinău). 2010, nr. 9-10, 16-172. ISSN 0235-9111. 

CONSTANTINOVICI, E. Structura semantică vs structura actanţială a verbului în 

limba română. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 1-2, 63-66. ISSN 0236-3119. 

COSMESCU, A. Analiza semantică a discursului. Philologia. 2010, nr. 3-4, 64-71. 

ISSN 1857-4300. 

COSNICEANU, M. Aspecte semantice ale studierii numelor de persoane. Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 1-2, 98-101. ISSN 0236-3119. 

COSNICEANU, M. Lumina adevărului (Nicolae Corlăteanu - 95). Limba română 

(Chişinău). 2010, nr. 1-2, 109-110. ISSN 0235-9111. 

DERESCU, P. Precizări la semantizarea termenilor în şcoală (nuvela). Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 5-6, 92-97. ISSN 0236-3119. 

DÎRUL, A. Reflecţii asupra structurilor cu aşa numita dublă negaţie. Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 1-2, 22-28. ISSN 0236-3119. 

DÎRUL, A. Rolul determinărilor raportuale în actualizarea numelui în enunţ. Philologia. 

2010, nr. 1-2, 70-78. ISSN 1857-4300. 

EREMIA, A. Arealul toponimic Sângerei. Glosarul numelor topice. Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 5-6, 55-73. ISSN 0236-3119. 
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EREMIA, A. Maria Cosniceanu – remarcabil cercetător al onomasticii româneşti. 

Philologia. 2010, nr. 1-2, 130-131. ISSN 1857-4300. 

EREMIA, A.; COSNICEANU, M. Valorificarea patrimoniului onomastic naţional. 

Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2009, nr. 4 (15), 24-28. ISSN 1857-

0461.  

EREMIA, A. Hidronimia Republicii Moldova, domeniu şi obiect de cercetare 

interdisciplinară. Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Chişinău, nr. 2 (17), 

2010, 94-98. ISSN 1857-0461. 

EREMIA, A. Dicţionar toponimic (III). Limba română (Chişinău). 2010, nr. 5-6, 197-

203. ISSN 0235-9111. 

GABINSCHI, M. Confruntări intra- şi extrabalcanice (frazeologie, paremiologie, 

semantică, sintaxă). Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 5-6, 74-83. ISSN 0236-

3119. 

GABINSCHI, M. Apropo de prezentarea conceptului de alautemie în revista „Limba 

română” (Bucureşti). Philologia. 2010, nr. 1-2, 79-89. ISSN 1857-4300. 

GABINSCHI, M. Amintiri despre colegul şi prietenul Victor Comarniţchi. Philologia. 

2010, nr. 1-2, 146-147 (în colaborare). ISSN 1857-4300. 

NEGRESCU-BABUŞ, I. Schimbările în limbă din perspectivă diacronică. Philologia. 

2010, nr. 3-4, 94-102. ISSN 1857-4300. 

PAHOMI, T.; VRABIE, L. Un plugar al cuvântului: Gheorghe Druţă. Philologia. 2010, 

nr. 1-2, 142-143. ISSN 1857-4300. 

PAHOMI, T.; VRABIE, L. Calea spre tainele cuvintelor. Dr. Gheorghe Druţă la 75 de 

ani. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), 68-73. ISSN 

1857-0461.  

PAVEL, V. Nicolae Raevschi – 80 de ani de la naştere (29.XII.1929-13.V.2009). 

Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 5-6, 138-140. ISSN 0236-3119. 

PAVEL, V. Centenarul Victor Comarniţchi (1910-1991). Philologia. 2010, nr. 1-2, 144-

145. ISSN 1857-4300. 

PĂCURARU, V. Semasiologia între tradiţie şi inovaţie. Akademos. Revistă de Ştiinţă, 

Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), 129-131. ISSN 1857-0461.  

PĂCURARU, V. Consideraţii privind dezambiguizarea semnelor polilexicale semantice 

prin prisma interacţiunii semanticii cu pragmatica. Philologia. 2010, nr. 1-2, 61-69. ISSN 

1857-4300. 
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PĂCURARU, V. Tratamentul lexicografic al semnelor lexicale polisemantice din dublă 

perspectivă cognitiv-referenţială ca modalitate a dezambiguizării lor semantice. Philologia. 

2010, nr. 3-4, 72-79. ISSN 1857-4300.  

RĂILEANU, V. Blitzuri omagiale. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 5-

6, 132-133 (în colaborare). ISSN 0236-3119. 

RĂILEANU, V. Flora şi fauna în hidronimia zonei Prut. Philologia. 2010, nr. 3-4, 80-

85. ISSN 1857-4300. 

SAVIN-ZGARDAN, A. Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română. 

Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 1-2, 29-33. ISSN 0236-3119. 

SAVIN-ZGARDAN, A. Unele legităţi privind dezvoltarea semantică a unităţilor 

polilexicale stabile. Intertext. 2010, nr. 3-4, 68-73. ISSN 1857- 3711. 

SPÎNU, S. Doctor habilitat, profesor universitar Vasile Pavel la 75 de ani. Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 3-4, 131-133 (în colaborare). ISSN 0236-3119. 

SPÎNU, S. Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova în cadrul 

dialectului dacoromân. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 3-4, 116-120. ISSN 

0236-3119. 

UNGUREANU, E. Text, e-text, intertext şi internet. Philologia. 2010, nr. 1-2, 90-94. 

ISSN 1857-4300. 

UNGUREANU, E. Aplicaţii de gramatică a culturii pe un hipotext & hipertext (sau 

Stănescu dinspre Cărtărescu). Philologia. 2010, nr. 3-4, 46-63. ISSN 1857-4300. 

UNGUREANU, E. Limba noastră cea on-line de toate zilele. Akademos. Revistă de 

Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 (16), 68-73. ISSN 1857-0461.  

UNGUREANU, E. Biblia, Biblioteca si "BIBLIO"-NETUL ca hipertext. Akademos. 

Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 4 (19), 56-62. ISSN 1857-0461.  

UNGUREANU, E. Maria Cosniceanu: „Hronicul şi cântecul numelor”. Dr. Maria 

Cosniceanu la 75 de ani. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2010, nr. 1 

(16), 136-137. ISSN 1857-0461. 

UNGUREANU, V. Modalităţi de interpretare şi clasificare a verbelor tranzitive 

acţionale şi neacţionale. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 3-4, 111-115. ISSN 

0236-3119. 

UNGUREANU, V. Restricţii semantice privind transformările diatezale. Revistă de 

lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, nr. 1-2, 67-71. ISSN 0236-3119. 

VRABIE, L. Maria Onofraş – sexagenară. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, 

nr. 1-2, 137-138. ISSN 0236-3119. 
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VULPE, A. Vasile Bahnaru la 60 de ani. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2009, 

nr. 5-6, 129-131. ISSN 0236-3119. 

VULPE, A. Întrebuinţarea absolută a verbelor şi repercusiunile ei. Intertext. 2010, nr. 1-

2, 55-60. ISSN 1857-3711. 

 

2011 

BAHNARU, V. Note marginale despre paradoxurile logico-semantice în limbă. 
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BAHNARU, V. Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a 

tropilor. Philologia. 2011, nr. 3-4, 52-62. ISSN 1857-4300. 

BAHNARU, V. Contribuţia academicianului Silviu Berejan la progresul semasiologiei. 

Philologia. 2011, nr. 5-6, 140-145. ISSN 1857-4300. 

BARBĂNEAGRĂ, T. Deixisul şi situaţia de comunicare. Revista de ştiinţe socioumane. 
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BĂRBUŢĂ, I. Recenzie la: Alexandru Dîrul. Probleme de structură a limbii tratate din 

perspectiva gramaticii explicative (studii şi materiale). Philologia. 2011, nr. 3-4, 144-147. 

ISSN 1857-4300. 

BUŞMACHIU, V. Motivarea unor cuvinte în terminologia populară românească. 

Philologia. Chişinău, 2011, nr. 5-6, 146-148. ISSN 1857-4300. 

COSMESCU, Al. Macrostructuri ale textului dialogic. Philologia. 2011, nr. 3-4, 94-

105. ISSN 1857-4300. 

COSNICEANU, M. Probleme de onomastică reflectate în revista Limba română. Limba 
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COSNICEANU, M. O viaţă consacrată cercetării onomasticii naţionale. 

Anatol Eremia la 80 de ani. Philologia. 2011, nr. 3-4, 152-153. ISSN 1857-

4300. 

COSNICEANU, M. Vocaţie şi pasiune. Dr. hab. Anatol Eremia la 80 de 

ani. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. 2011, nr. 2, 159-160. ISSN 

1857-0461. 

DÎRUL, A. Toponim de origine română în insula Sahalin. Philologia. 2010, nr. 5-6, 
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DÎRUL, A. Verbele nonacţionale şi rolul lor în organizarea structurii semantice a 
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Lingvistica între cercetare şi aplicare. Actes du Colloque International organisé à l’occasion 

du 45-ième anniversaire du Département de Philologie Française «Grigore Cincilei» de 

l’Université d’Etat de Moldova. Chişinău, le 8 octobre 2010, tome 2. Coord. I. GUŢU; V. 

PĂCURARU. Ch.: CEP USM, 2011. p. 5-8. ISBN 978-9975-71-129-6. 

PĂCURARU, V.; JOSAN, E. La qualification anthropocentrique comme subjectivité 

dans le langage. Essais d’une typologie. În: La linguistique entre recherche et application / 

Lingvistica între cercetare şi aplicare. Actes du Colloque International organisé à l’occasion 

du 45-ième anniversaire du Département de Philologie Française «Grigore Cincilei» de 

l’Université d’Etat de Moldova. Chişinău, le 8 octobre 2010, tome 2. Coordon. I. GUŢU; V. 

PĂCURARU. Ch.: CEP USM, 2011. p. 61-71. ISBN 978-9975-71-129-6. 

SPÎNU, S. Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic şi gramatical. În: Cercetări 

asupra graiurilor româneşti de la est de Prut. Red. şt.: V. PAVEL. Ch.: „Magna Princeps” 

SRL, 2010. p. 42-103. ISBN 978-9975-4173-1-0. 
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UNGUREANU, E. Plagiat(or)ismul în epoca Internetului: 10 sugestii de evitare. În: 

Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării 

sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”. Ch.: SA „Tipografia Reclama”, 

2011. Chişinău, 2011, p. 283-288. ISBN 978-9975-105-52-1. 

UNGUREANU, E. O «carte de literatură»: cartea de bucate ca hypertext. În: Literatură 

şi gastronomie. Colocviu internaţional. Ch.: CER USM, 2011, p. 151-170. ISBN 978-9975-

71-110-4. 

VARZARI, E. Repertoriul terminologic al lingvisticii textuale în literatura de referinţă 

(enciclopedii şi dicţionare). În: Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Materialele 

simpozionului internaţional. Chişinău, 11-12 noiembrie 2010, p. 30-37. ISBN 978-9975-

9520-7-1. 

 

9. Lista articolelor ştiinţifice apărute în enciclopedii 

 

2007 

Anatol Eremia, Localităţile Republicii Moldova. Enciclopedie, vol. 7, Chişinău, 2007, 5 

c.a 

2008 

Anatol Eremia, Localităţile Republicii Moldova. Enciclopedie, vol. 8, Chişinău, 2008, 5 

c.a. 

2009 

Anatol Eremia, Localităţile Republicii Moldova. Enciclopedie, vol. 9, Chişinău, 2009, 5 

c.a. 

 

10. Lista publicaţiilor electronice (se indică organizaţia editor): 

- în străinătate. 

- 2007 

Druţă I. Contribuţii la studiul manipulării prin cuvânt. În: http://www.academiaromana-

is.ro/philippide/pages/distorsionari_2008.html 

- în ţară. 

2009 
Dumbrăveanu A. După douăzeci de ani. În: http://www.jurnal.md. 2009, nr. 880, 25 

august. 
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Dumbrăveanu A. 20 de ani de la adoptarea legislaţiei lingvistice în Republica Moldova. 

Pe: http://social.moldova.org. 

2010 

RĂILEANU, V. Recunoştinţă prin generaţii. Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, 

Cultură şi Artă. 2010, nr. 2 (17), 

http://www.akademos.asm.md/files/Numele%20marca%20in%20configurarea%20si%20dest

antarea%20identitatii.pdf 
 

11. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări din străinătate, 

publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal 

apărute.  

 

2007 

Hanganu A. Actantial structures as base for translation, Classical Contexts, nr. 3, Sofia, 

2007, 0,1 

 

2008 

Hanganu A. Cognitive Semantics and Actantial Structures. Classical Contexts, nr. 5, 

Sofia, 2008. 0,1. 

 
 

12. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări din ţară ca rezumat (1-

3 pagini). 

 
2008 

64. Dorogan V. Calitatea procesului educaţional: între veleităţi şi 
realitate 

Procesul de la Bologna în 
Republica Moldova, 2004-
2007 

0,1 

65. Dorogan V. Teza de licenţă – sub teascul noilor rigori Procesul de la Bologna în 
Republica Moldova, 2004-
2007 

0,1 

 
2009 

Păcuraru V., Aramă I. Aspects linguistiques de la qualification anthropocentrique. În: 

Analele ştiinţifice ale USM. Seria Lucrări studenţeşti. Ştiinţe socioumanistice. Chişinău: CEP 

USM, 2009, p. 120-124. 
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Păcuraru V., Sochircă I. Considérations sur l’approche sémasiologique de la polysémie. 

În: Rezumatele comunicărilor (de la Conferinţa ştiinţifică studenţească de la USM. Chişinău, 

martie, 2009). Chişinău: CEP USM, 2009, p. 51. 

Păcuraru V., Cebanu G. Les valeurs symboliques des noms dans l’imaginaire des contes 

d’animaux. În: Rezumatele comunicărilor (de la Conferinţa ştiinţifică studenţească de la 

USM. Chişinău, martie, 2009). Chişinău: CEP USM, 2009, p. 52. 

 

2010 

PĂCURARU, V.; JOSAN, E. Calificarea ca subiectivitate a limbajului. Tipologia 

calificării. Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, 

promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. 

Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 martie 2010. Resp. ed.: L. 

ZBANŢ, T. PORUMB, N. BOTEZATU. Ch.: CEP USM, 2010, p. 89-91. ISBN 978-9975-70-

988-0. 

PĂCURARU, V.; CHILCEVSCAIA, I. Consideraţii privind relaţia interpretare 

semantică-pertinenţă. Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii 

academice”. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 martie 2010. Resp. 

ed.: L. ZBANŢ, T. PORUMB, N. BOTEZATU. Ch.: CEP USM, 2010, p. 88-89. ISBN 978-

9975-70-988-0. 

PĂCURARU, V.; BOTNARI, L. Substituţia ca o caracteristică a limbajului: aspecte 

lingvistice şi pragmalingvistice. Conferinţa masteranzilor şi a doctoranzilor „Dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii 

academice”. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 martie 2010. Resp. 

ed.: L. ZBANŢ, T. PORUMB, N. BOTEZATU. Ch.: CEP USM, 2010, p. 85-87. ISBN 978-

9975-70-988-0. 

PĂCURARU, V.; BURUNGIU, N. Variabilitatea diafazică şi activitatea semantică 

idiolectală (în cadrul zonei conceptuale „lumière”). Conferinţa masteranzilor şi a 

doctoranzilor „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a 

inovării în procesul instruirii academice”. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe 

socioumanistice. 18 martie 2010. Resp. ed.: L. ZBANŢ, T. PORUMB, N. BOTEZATU. Ch.: 

CEP USM, 2010, p. 83-85. ISBN 978-9975-70-988-0. 

PĂCURARU, V.; SOCHIRCĂ, I. Considérations sur l’approche pragmatique de la 

polysémisation des mots. Conferinţa ştiinţifică studenţească „Dezvoltarea cercetării 
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ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii 

academice”. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe socioumanistice. 18 martie 2010. Resp. 

ed.: L. ZBANŢ, T. PORUMB, N. BOTEZATU. Ch.: CEP USM, 2010, p. 10. ISBN 978-

9975-70-988-0. 

 

2011 

PĂCURARU, V.; SOCHIRCĂ, I. Le rôle de la pragmatique dans le processus de 

polysémisation des mots. În: Conferinţa ştiinţifică „Politici europene de cercetare şi inovare: 

cooperare, idei, oameni şi capacităţi”. Chişinău, USM, 10 martie 2011. Rezumatele 

comunicărilor. Seria Ştiinţe umanistice. Ch.: CEP USM, 2011, p. 26-28. ISBN 978-9975-71-

143-2. 

PĂCURARU, V.; CHILCEVSCAIA, I. Consideraţii privind relaţia interpretare 

semantică-pertinenţă. În: Conferinţa ştiinţifică „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea 

şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. Chişinău, USM, 5 

mai 2010. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe umanistice. Ch.: CEP USM, 2010. p. 210-

211. ISBN 978-9975-71-021-3. 

PĂCURARU, V.; BOTNARI, L. Substituţia ca o caracteristică a limbajului: aspecte 

lingvistice şi pragmalingvistice. În: Conferinţa ştiinţifică „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, 

promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”. 

Chişinău, USM, 5 mai 2010. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe umanistice. Ch.: CEP 

USM, 2010. p. 208-209. ISBN 978-9975-71-021-3. 

PĂCURARU, V.; BURUNGIU, N. Variabilitatea diafazică şi activitatea semantică 

idiolectală (în cadrul zonei conceptuale „lumière”). În: Conferinţa ştiinţifică „Dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii 

academice”. Chişinău, USM, 5 mai 2010. Rezumatele comunicărilor. Seria Ştiinţe 

umanistice. Ch.: CEP USM, 2010. p. 206-207. ISBN 978-9975-71-021-3. 

CONSTANTINOVICI, E. Corespondenţa comercială un instrument-cheie al 

marketingului direct. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. 

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. 21-22 septembrie 2011. Rez. 

comunicărilor. Ch.: CEP USM. 2011, 293-96. ISBN 978-9975-71-136-4. 

CONSTANTINOVICI E. Referitor la rolul conectorilor în asigurarea coeziunii şi 

coerenţei textului. Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. 

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională. 21-22 septembrie 2011. Rez. 

comunicărilor. Ch.: CEP USM, 2011, 118-121. ISBN 978-9975-71-136-4. 
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VARZARI, E. Elemente ale peritextului în realizarea coeziunii textului ştiinţific. 

Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţă ştiinţifică cu 

participare internaţională. 21-22 septembrie 2011. Rez. comunicărilor. Ch.: CEP USM. 

2011, 178-181. ISBN 978-9975-71-136-4. 

 

13. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, 

locul desfăşurării): 

naţionale: 

2009 

1. Denumirea manifestării 
Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 80 de ani de la naşterea 

lingvistului Nicolae Raevschi, Chişinău, 29 decembrie 2009 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie 
Preşedintele comitetului de organizare  

Bahnaru Vasile, dr. hab. conf. cerc., Institutul de Filologie 
Participanţi  

60 de participanţi 
 

2010 

 
1. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică omagială Maria Cosniceanu la 75 de ani 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie  
Preşedintele comitetului de organizare  

Bahnaru Vasile, dr. h. conf. cerc., Institutul de Filologie 
Participanţi  

70, inclusiv 2 din România 
 
 
 
 

2. Denumirea manifestării 
Dezvelirea plăcii comemorative dedicate acad. Silviu Berejan 

Denumirea organizaţiei 
Institutul de Filologie  

Preşedintele comitetului de organizare  
Bahnaru Vasile, dr. h. conf. cerc., Institutul de Filologie 

Participanţi  
60 

 

2011 

1. Denumirea manifestării 
Masa rotundă Realizări recente în lexicografia explicativă română  
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Denumirea organizaţiei 
Institutul de Filologie, AŞM şi Grupul Editorial „Litera” 

Preşedintele comitetului de organizare  
BAHNARU, V., dr. hab. Directorul Institutului de Filologie al AŞM  

Participanţi  
30 

 
2. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 80-a de la naşterea lui Anatol 
Eremia 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie, AŞM 
Preşedintele comitetului de organizare  

BAHNARU, V., dr. hab. Directorul Institutului de Filologie al AŞM  
Participanţi  

90 
 
3. Denumirea manifestării 

Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui 
Galaction Verebceanu 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie, AŞM 
Preşedintele comitetului de organizare  

BAHNARU, V., dr. hab. Directorul Institutului de Filologie al AŞM  
Participanţi  

60 
 

 

internaţionale: 

2007 

1. Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european „Omagiu acad. Silviu Berejan” 

Organizator: Institutul de Filologie al AŞM şi Universitatea Pedagogică de Stat „A. 

Russo” din Bălţi; 

Data desfăşurării: 27-28 septembrie 2007 

Nr. de participanţi: 150, inclusiv 10 din România 

 

2008 

1. Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european: Ed. a II-a., Semiotica şi hermeneutica textului. 

Organizator: Institutul de Filologie al AŞM (coorganizatori: Universitatea „Petre 

Andrei” din Iaşi, Universitatea de Stat din Moldova). 
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Data desfăşurării: 7-9 mai 2008 

Nr. de participanţi: 150, inclusiv 25 din România, 3 din Rusia, 3 din Bulgaria, 1 din 

Serbia, 1 din Franţa 

 

2. Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi 

descriere. In memoriam acad. S. Berejan. 

Organizator: Institutul de Filologie al AŞM  

Data desfăşurării: 30-31 iulie 2008 

Nr. de participanţi: 50, inclusiv 4 din România 

 

2009 
 
1. Denumirea manifestării 

Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în 
context european (ediţia a III-a). Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu 
BEREJAN şi acad. Grigore VIERU), Chişinău, 10-12 noiembrie 2009 

Denumirea organizaţiei 
Institutul de Filologie, în colaborare cu Academia de Studii Economice şi 

Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi 
Preşedintele comitetului de organizare  

Bahnaru Vasile, dr. hab. conf. cerc., Institutul de Filologie 
Participanţi  

150 de participanţi, inclusiv 20 din Kazahstan, România, SUA, Ucraina 
 
2010 
 
1. Denumirea manifestării 

Simpozionul Internaţional Probleme actuale de lingvistică. In memoriam acad. 
Nicolae Corlăteanu (95 de ani de la naştere) 

Denumirea organizaţiei 
Institutul de Filologie  

Preşedintele comitetului de organizare  
Bahnaru Vasile, dr. h. conf. cerc., Institutul de Filologie 

Participanţi  
90, inclusiv 2 din România 

 
 

 
2. Denumirea manifestării 

Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context 
european, ed. a 4-a Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară. In 
memoriam acad. Silviu Berejan 

Denumirea organizaţiei 
Institutul de Filologie în colaborare cu Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi, 
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Universitatea de Stat „Ion Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova 
Preşedintele comitetului de organizare  

Bahnaru Vasile, dr. h. conf. cerc., Institutul de Filologie 
Participanţi  

120, inclusiv 20 din România. 
 

2011 
 
1. Denumirea manifestării 

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” 
(Chişinău – Suceava – Cernăuţi). Ediţia a XI-a. Normă – Sistem – Uz: 
codimensionare actuală. Chişinău, 12-14 mai 2011. 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, Suceava, România, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici”, 
Cernăuţi, Ucraina 
Preşedintele comitetului de organizare  

Comitetul onorific: 
Acad. Anatol CIOBANU, Universitatea de Stat din Moldova 
Prof. dr. Ion DUMBRĂVEANU, Universitatea de Stat din Moldova 
Prof. dr. Gheorghe JERNOVEI, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici”, 

Cernăuţi, Ucraina 
Prof. dr. Gheorghe MOLDOVEANU, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava 

Participanţi  
196 de participanţi (64 din afara ţării) (România, Ucraina, Arabia Saudită, 

Franţa, Ungaria, Camerun Ajerbaidjan, Maroc, USA, Albania).  
 
2. Denumirea manifestării 

Colocviu internaţional Filologia modernă: Realizări şi perspective în context 
european. Reprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual. Ediţia a 
V-a. Chişinău, 12-13 octombrie 2011. 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie al AŞM 
Preşedintele comitetului de organizare  

Dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei  
Participanţi  

75 de participanţi (inclusiv 21 din România) 
 
3. Denumirea manifestării 

Colocviu internaţional Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Chişinău, 
10-11 noiembrie 2011. 
Denumirea organizaţiei 

Institutul de Filologie al AŞM 
Preşedintele comitetului de organizare  

Dr. hab. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei  
Participanţi  

92 de participanţi (inclusiv din România, Rusia) 
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14. Lista manualelor apărute:  

 în ţară: 

 - pentru învăţământul universitar 

 

2007 

Constantinovici Elena. (în colaborare). Să comunicăm fără bariere (II) -Chişinău 

„Trigraf”, 2007, 1,5 

 

2008 

Hanganu A. Epigrafia latină; Chişinău, Tipografia Centrală; 15 

 

2009 

Bărbuţă I. Punctuaţia în limba română: norme şi exerciţii. Chişinău: Tipografia 

Centrală, 2009, 216 p. 

Bărbuţă I. Limba română prin exerciţii. Chişinău: Tipografia Centrală, 2009, 231 p.  

Hanganu A., Varzari E. Orbis Latinus. Chişinău: Tipografia AŞM, 2009, 166 p. 

 

2010 

BULGAC, E.; RANGA, L.; LUPAN, S.; PĂCURARU, V. Lecture, langage et 

expression. Ed. a III-a. Coordonator: E. BULGAC. Ch.: Cartier, 2010. 260 p. ISBN 978-

9975-79-636-1.  

MAZNIC, S.; FILIMON, C. Etimologii latino-româneşti. Ch.: CEP USM, 2009. 84 p. 

ISBN 978-9975-70-874-6.  

 

2011 

COSMESCU, Al. Scrierea academică: o abordare integrată. Red. şt. A. HANGANU. 

Ch.: Tipografia Profesional Service SRL, 2011. 99 p. ISBN 978-9975-99812-3. 

 
16. Lista lucrărilor instructiv-metodice: 

- lucrări metodice;  

2008 

Varzari E., Hanganu A.; Lexic latin şi modern: derivate, maxime, expresii. (Material 

didactic); Chişinău, CE USM; 7,6 
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2011 

VARZARI, E. Introducere în redactarea textului ştiinţific. Ghid metodic. Ch.: Tipogr. 

„Bons-Offices” SRL, 2011, 24 p. ISBN 978-9975-9520-8-8. 

 

17. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei. 

 
În 2011:  

COLESNIC, L. 101 poeme. Bucureşti: Editura BIOBOVA, 2011. 100 p. ISBN 978-

9731867-64-9. 

SAVIN-ZGARDAN, A. Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril. 

Noi suntem un singur popor în faţa lui Dumnezeu. Predicile cercului de slujbe pentru anul 

2010. Traducere din limba rusă. Moscova: Editura Patriarhiei Moscovei a Bisericii Ortodoxe 

Ruse, 2011. 269 p. ISBN 978-5-88017-255-9 

 
18.Lista articolelor de popularizare a ştiinţei 

 

2007 

Eremia A. Oraşele şi satele Moldovei rubrică permanentă (30 de articole), „Flux”, 1,5 

Eremia A. (în colaborare), Simbolurile onomastice, Jurnal Naţional, Bucureşti, 

12.07.07, 0,1 

 

2008 

Bahnaru V., Mihai Patraş. Un dicţionar de excepţie,Literatura şi arta, 2.10.08, 0,5 

Pavel V., Berejan S. Itinerar sociolingvistic. Selecţie şi prefaţă de Al. Bantoş, Chişinău, 

2007, 240 p., Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, nr. 1-2, 2008,0,4 

Vulpe A., Vasile Bahnaru. Dicţionar de antonime, Chişinău, Ştiinţa, 2007, 390 

p,Buletinul Institutului de Lingvistică, nr. 7-8, 2007,0,2 

 

2009 

Bahnaru V. Academia şi rolul ei în depăşirea crizei spirituale a societăţii. În: Literatura 

şi arta. 2009, 22 octombrie. 

Colesnic L. 5 articole privind limba română în plan istoric. În: Literatura şi arta, la 

rubrica Realitatea aşa cum e. 
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Colesnic L. 10 articole privind cultura şi civilizaţia greco-latină. În: Noi, la rubrica 

Antiquitas recidiva. 

Cosniceanu M. - 8 articolele-nume: Crăciun, Gherman, Canţer, Donos, Hanganu, Ţopa, 

Bobînă, Ungureanu. În: Timpul, la rubrica permanentă Dicţionar de nume. 

Druţă I. O zână bună, Filologia. În: Clipa. 2009, nr. 2, p. 40. 

Druţă I. Iorgu Iordan: incoruptibilul stareţ al lingvisticii româneşti. În: Clipa. 2009, nr. 

3, p. 38. 

Druţă I. „Te făcea să te îndrăgosteşti de lingvistică...”. În: Clipa. 2009, nr. 4, p. 41.  

Dumbrăveanu A. Revocări şi atitudine. În: Literatura şi arta. 2009, nr. 21, 28 mai. 

Dumbrăveanu A. 31 august este cu adevărat o sărbătoare naţională? În: Jurnal de 

Chişinău. 2009, 25.08., p. 11. 

Dumbrăveanu A. O întâlnire de peste zeci de ani. În: Jurnal de Chişinău. 2009, 14 iulie.  

Onica E. Lingvistul cu lumină în suflet (In honorem V. Pavel). În: Literatura şi arta. 

2009, 9 iulie. 

Pavel V. Proboteşti – 460 de ani. Filă de cronică. În: Zorile Bucovinei. 2009, nr. 40, 3 

iunie, p. 3. 

Pavel V. Tîrnauca – 424 de ani. În: Zorile Bucovinei. 2009, 2 septembrie, p. 4. 

Pavel V. Constantin Zvîncă – 110 ani de la naştere. În: Gazeta de Herţa. 2009, nr. 21, 23 

mai, p. 2. 

Vulpe A. Vasile Bahnaru – sexagenar. În: Literatura şi arta. 2009, 21 octombrie. 

Vulpe A. Dobro pojalovati v stranu slovarea (interviu). În: Argumentî i faktî. Chişinău. 

2009, nr. 38. 

Răileanu V. Blitzuri omagiale. În: Literatura şi arta. 2009, 3 decembrie, p. 7. (în 

colaborare). 

 

2010 

BAHNARU, V. Proiectul Codului Educaţiei - o diversiune camuflată în sistemul 

educaţional. Timpul, nr. 88 (1292), 19 mai 2010, 4. 

BAHNARU, V. Proiectul Codului Educaţiei - o legalizare a corupţiei în procesul de 

acordare a titlurilor ştiinţifice. Timpul, nr. 89 (1293), 20 mai 2010, 4. 

BAHNARU, V. Minciună mascată de semiadevăr... Jurnal de Chişinău, nr. 72, 5 

octombrie 2010, 10. 

COLESNIC, L. Ovidius – cântăreţul iubirii. Noi. Revistă pentru copii şi adolescenţi. 

2010, nr. 1, 18. ISSN 1857-0798.  
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COLESNIC, L. Cel mai vesel cântăreţ al Romei s-a stins de dorul ei. Noi. . Revistă 

pentru copii şi adolescenţi. 2010, nr. 4, 18. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Peştera lui Euripide. Noi. Revistă pentru copii şi adolescenţi. 2010, nr. 

6, 18. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. O albină a prevestit gloria lui Pindar. Noi. Revistă pentru copii şi 

adolescenţi. 2010, nr. 7, 18. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. O curtezană a grăbit moartea lui Lucretius Carus. Noi. Revistă pentru 

copii şi adolescenţi. 2010, nr. 8, 18. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Poetul din „ţara cailor frumoşi”. Noi. Revistă pentru copii şi 

adolescenţi. 2010, nr. 9, 18. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Mama lui Nero. Noi. Revistă pentru copii şi adolescenţi. 2010, nr. 10, 

17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Pericle aduce democraţia ateniană la apogeul înfloririi. Noi. Revistă 

pentru copii şi adolescenţi. 2010, nr. 11, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Marele sculptor Fidias acuzat de impietate. Noi. Revistă pentru copii şi 

adolescenţi. 2010, nr. 12, 17. ISSN 1857-0798. 

COSNICEANU, M. Cuvântul preotului ca o tămadă. Literatura şi arta. 21 octombrie 

2010, nr. 42 (3398), 7 (în colaborare). ISSN 1857-3835. 

DRUŢĂ, Gh. Mihai Eminescu, de strajă la hotarul Limbii. Timpul, nr. 10 (1214), 22 

ianuarie 2010, 20. 

DUMBRĂVEANU, A. Fidelitate profesională. Jurnal de Chişinău, nr. 7, 2 februarie 

2010, 8.  

DUMBRĂVEANU, A. Şi iarăşi despre nume. Jurnal de Chişinău, nr. 41, 18 iunie 

2010, 9. 

 

2011 

BAHNARU, V. Un vademecum pentru promovarea de facto a identităţii noastre 

naţionale…, Literatura şi arta. nr. 13, 31 martie 2011, 6. (coautor acad. Mihai Cimpoi). ISSN 

1857-3835. 

BAHNARU, V. Voronin vrea să treacă toată lumea prin patul lui Procust... Literatura şi 

arta. nr. 22, 2 iunie 2011, 1. ISSN 1857-3835. 

BAHNARU, V. Academicianul Gheorghe Duca – om, savant, manager şi bărbat al 

cetăţii. Literatura şi arta. nr. 28, 14 iulie 2011, 7. (coautor acad. Mihai Cimpoi). ISSN 1857-

3835. 
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BAHNARU, V. Limba română este patria mea (Nichita Stănescu). Limba, prin prisma 

Declaraţiei de Independenţă. Literatura şi arta. nr. 32-33, 25 august 2011, 4. ISSN 1857-

3835. 

BAHNARU, V. Limba română în Republica Moldova: situaţia şi perspectivele. 

,Literatura şi arta. nr. 32-37, 15 septembrie 2011, 4. (coautor acad. Mihai Cimpoi). ISSN 

1857-3835. 

BAHNARU, V. Perspectivele unificării Basarabiei cu Ţara. ,Literatura şi arta. nr. 49, 8 

decembrie 2011, 5. ISSN 1857-3835. 

BAHNARU, V. Limba română în Ucraina. Timpul, nr. 145, 8 august 2011, 13. ISSN 

1857-2472. 

BAHNARU, V. Asinul de la poalele Vezuviului sau limba română şi subterfugiile 

Comratului. ,Timpul, nr. 149, 12 august 2011, 8. ISSN 1857-2472. 

BAHNARU, V. Proiectul de lege Cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi 

Demonii lui Fiodor Dostoevschi. ,Săptămâna. nr. 37, 16 septembrie 2011, (pseudonim: Petru 

Săuleanu). ISSN 1857-2332. 

BAHNARU, V. Principala mea realizare sunt rezultatele Institutului de Filologie. 

Literatura şi arta. nr. 52, 29 decembrie 2011, 5. ISSN 1857-3835. 

COLESNIC, L. Ruşii din secolul al XIX-lea ştiau că limba noastră este română. 

Literatura şi arta. nr. 7, 17 februarie 2011, 2. ISSN 1857-3835. 

COLESNIC, L. Cruzimea Tulliei. NOI. 2011, nr. 1, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Alcibiade, nepotul lui Pericle. NOI. 2011, nr. 2, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Ennius avea trei inimi. ,NOI. 2011, nr. 3, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Tucidide, modestul rival al lui Herodot. NOI. 2011, nr. 4, 17. ISSN 

1857-0798. 

COLESNIC, L. Cato a învăţat greceşte la 80 de ani. NOI. 2011, nr. 5, 17. ISSN 1857-

0798. 

COLESNIC, L. Cea mai venerată şi mai ponegrită femeie antică. NOI. 2011, nr. 6, 17. 

ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Popellus tunicatus n-a putut aprecia fineţea lui Terentius. NOI. 2011, nr. 

7, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Verres a furat o lună din calendarul roman. NOI. 2011, nr. 8, 17. ISSN 

1857-0798. 

COLESNIC, L. Heraclit mânca iarbă. NOI. 2011, nr. 9, 17. ISSN 1857-0798. 

COLESNIC, L. Agricola fugea de glorie. NOI. 2011, nr. 11, 19. ISSN 1857-0798. 
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COSMESCU, Al. Paroles, paroles. Punkt. 2011, nr. 33, 64-66 (revistă de divertisment).  

COSNICEANU, M. De unde au apărut PLAHOTNIUC şi ULINICI? ,Jurnal de 

Chişinău, nr. 8, 1 februarie 2011, 5. ISSN 1857-3223. 

COSNICEANU, M. Bulat. Timpul, nr. 21, 4 februarie 2011, 28. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Handrabura. Chisari. Ixari. Timpul, nr. 26, 11 februarie 2011, 24. 

ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Sărbuşcă. Timpul, nr. 36, 25 februarie 2011, 27. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Coreţchi. Sochircă. Timpul, nr. 41, 4 martie 2011, 28. ISSN 1857-

2472.  

COSNICEANU, M. Apostol. Timpul, nr. 49, 18 martie 2011, 26. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Petrici. Timpul, nr. 54, 25 martie 2011, 24. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Viziru. Clima. Timpul, nr. 59, 1 aprilie 2011, 24. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Goreanu. Gorincioi. Timpul, nr. 64, 8 aprilie 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Cucieru. Găitan. Timpul, nr. 69, 15 aprilie 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Corj. Gluh. Timpul, nr. 74, 22 aprilie 2011, 26. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Lozan. Lozovanu. Timpul, nr. 80, 6 mai 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Glavan. Pagu. Timpul, nr. 84, 13 mai 2011, 24. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Gajim. Timpul, nr. 94, 27 mai 2011, 24. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Pogor. Teleman. Timpul, nr. 109, 17 iunie 2011, 12. 

ISSN 1857-2472.  

COSNICEANU, M. Malcoci. Grib. Gribovanu. Timpul, nr. 114, 24 iunie 

2011, 24. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Leahu. Leşanu. Timpul, nr. 124, 8 iulie, 2011, 24. ISSN 

1857-2472. 

COSNICEANU, M. Catargiu. Timpul, nr. 129, 15 iulie 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Rotaru. Timpul, nr. 134, 22 iulie 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Cazacu. Timpul, nr. 139, 29 iulie 2011, 26. ISSN 1857-

2472. 
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COSNICEANU, M. Tarhon. Timpul, nr. 144, 5 august 2011, 25. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Gherega. Nedelciuc. Timpul, nr. 149, 12 august 2011, 

26. ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Bujac. Timpul, nr. 154, 19 august 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Furdui. ,Timpul, nr. 159, 26 august 2011, 26. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Castraveţ. Timpul, nr. 160, 2 septembrie 2011, 26. ISSN 

1857-2472. 

COSNICEANU, M. Cirimpei. Herţa. Timpul, nr. 165, 9 septembrie 2011, 24. 

ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU M. Anghel. Timpul, nr. 170, 16 septembrie 2011, 13. ISSN 

1857-2472. 

COSNICEANU, M. Ani. Timpul, nr. 175, 23 septembrie 2011, 24. ISSN 1857-

2472. 

COSNICEANU, M. Bezer. Efros. Timpul, nr. 180, 30 septembrie 2011, 26. 

ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Calmâş. Timpul, nr. 190, 14 octombrie 2011, 27. ISSN 

1857-2472. 

COSNICEANU, M. Ene. Enache. Timpul, nr. 195, 21 octombrie 2011, 24. 

ISSN 1857-2472. 

COSNICEANU, M. Erezanu. Timpul, nr. 215, 18 noiembrie 2011, 24. ISSN 

1857-2472. 

COSNICEANU, M. Vocaţie de profesor (Ion Melniciuc la 70 de ani). Literatura şi arta. 

nr. 12, 24 martie 2011, 7. ISSN 1857-3835. 

COSNICEANU, M. Fericirea de a străluci prin frumuseţe şi inteligenţă (Ana Bantoş la 

60 de ani). Literatura şi arta. nr. 14, 7 aprilie 2011, 4. ISSN 1857-3835. 

COSNICEANU, M. Amintiri în faţa unei plăci comemorative. ,Literatura şi arta. nr. 

43, 27 octombrie 2011, 4. 

DERESCU, P. Înnemuire prin nobleţe, cultură şi idealuri. Săptămâna. nr. 40, 7 

octombrie 2011, p. 7. ISSN 1857-2332. 

EREMIA, A. Reglementarea onomasticii naţionale. Excurs istoric (I). Literatura şi arta. 

nr. 8, 24 februarie 2011, 4. ISSN 1857-3835. 
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EREMIA, A. Reglementarea onomasticii naţionale. Principii şi modalităţi de 

reglementare (II). Literatura şi arta. nr. 9, 3 martie 2011, 7. ISSN 1857-3835. 

EREMIA, A. Reglementarea onomasticii naţionale. Obiective şi sarcini de perspectivă 

(III). Literatura şi arta. nr. 10, 10 martie 2011, 3. ISSN 1857-3835. 

EREMIA, A. Toponimie: Drochia, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 4 

(aprilie) 2011, 17.  

EREMIA, A. Toponimie: Cucoara, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 5 (mai) 

2011, 22. 

EREMIA, A. Toponimie: Limbeni, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 6 (iunie) 

2011, 23. 

EREMIA, A. Toponimie: Iepureni, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 7 (iulie) 

2011, 23.  

EREMIA, A. Toponimie: Gârla Ştiucii. Lacul Bâtlăniţa, Vânătorul şi pescarul Moldovei 

(VPM). nr. 8 (august) 2011, 23.  

EREMIA, A. Toponimie: Ciuteşti, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 9 

(septembrie) 2011, 23.  

EREMIA, A. Toponimie: Stârceni, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 10 

(octombrie) 2011, 23.  

EREMIA, A. Toponimie: Prepeliţa, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). nr. 11 

(noiembrie) 2011, 23.  

EREMIA, A. Toponimie: Lupăria, Lupa-Recea, Vânătorul şi pescarul Moldovei (VPM). 

nr. 12 (decembrie) 2011, 23. 

RĂILEANU, V.; STEGĂRESCU L. Anatol EREMIA la 80 de ani. Flux. nr. 25, 8 iulie 

2011, 8. 

UNGUREANU, E. Lectura ca ţesătură. Life time. 2011, nr. 2, 38-40 (revistă de 

divertisment).  

 

24. Lista premiilor obţinute: 

În �ară: 

 

2008 

• Premiul pentru Tineret în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii - Aurelia Hanganu. 

 

25. Lista distincţiilor (ordine, medalii, titluri onorifice, diplome) obţinute  
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2007  

în ţară:  

♦ Medalia „Dimitrie Cantemir” – acad. Silviu Berejan; 

♦ Doctor Honoris causa al Universităţii de Stat din Moldova – acad. Silviu Berejan;  

în străinătate:  

♦ Meritul academic al Academiei Române – acad. Silviu Berejan; 

 

2008 

♦ medalia „Mihai Eminescu” - Aurelia Hanganu. 

2010  

♦  „Ordinul Republicii” a fost conferit dlui dr. hab. Vasile Bahnaru, director al 

Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 

♦ „Om Emerit” dlui Ion Bărbuţă, cercetător ştiinţific principal la Institutul de 

Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  

♦ „Om Emerit” dlui Galaction Verebceanu, secretar ştiinţific al Institutului de 

Filologie al AŞM; 

♦ Medalia „Dimitrie Cantemir” - dnei Maria Cosniceanu; 

♦ Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova dnei Ana Vulpe, 

cercetător ştiinţific coordonator, şef al Sectorului de Lexicologie şi lexicografie;  

♦ Diploma de merit a AŞM dlui Gheorghe Druţă;  

♦  Diploma de merit a AŞM dnei Viorica Răileanu, director al Centrului de 

Lingvistică al Institutului de Filologie al AŞM. 

 

2011  

♦ Medalia „Dimitrie Cantemir” dlui Anatol Eremia.  

♦ Dr. Maria Cosniceanu este deţinătoarea bursei municipale de merit pe anul 2011, 

pentru merite deosebite în domeniul ştiinţei.  

♦ Dr. hab. Anatol Eremia este laureat al revistei Vânătorul şi pescarul Moldovei 

pentru anul 2011. 

 

27. Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea 

autorităţilor publice centrale şi/sau locale. 
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Nr. 
crt. 

Consultanţă (documentară)  Anul Volumul de prestaţii 
(număr certificate) 
cu aproximaţie 

1 Elaborarea, redactarea şi aprobarea 
denumirilor de instituţii, organizaţii şi 
întreprinderi 
Redactarea şi aprobarea textelor pentru 
ştampile 
Traducerea, redactarea, aprobarea 
textelor publicitare 
Întocmirea şi elaborarea certificatelor de 
etimologizare şi identificare a 
prenumelor şi numelor de familie 
Expertize terminologice şi lingvistice,  
 
 

 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 

 
10500 
 
11450 
 
12300  
 
13500 
 
14200 

 

28. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat). 

2011 

1. Aviz la Regulamentul privind evaluarea competenţelor lingvistice şi stabilirea 

nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere 

permanentă în Republica Moldova. 

2. Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la crearea Comisiei Naţionale 

pentru Funcţionarea Limbilor” nr. 0302-192 din 18. 08. 2011. 

3. Aviz la proiectul de Lege cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei, înaintat cu 

titlu de iniţiativă legislativă nr. 1766 din 29 iulie 2011 de către un grup de deputaţi în 

Parlament. 

 

29. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori: 

 

2007 

• Conferinţa Invitaţii noştri. Întâlnire cu prof. univ. Marin şi Ştefania Mincu 

• Simpozionul In memoriam B. P. Hasdeu; 

 

2008  

• 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. 
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2009 

• Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 80 de ani de la naşterea 

lingvistului Nicolae Raevschi, Chişinău, 29 decembrie 2009; 

• Valeriu Culev – Seminar „Redactarea documentelor oficiale. Terminologia 

aferentă”, Pretura Ciocana, mun. Chişinău, aprilile 2009 – 2 ore. 

 

2010 

• Conferinţa ştiinţifică omagială Maria Cosniceanu la 75 de ani; 

• Conferinţa ştiinţifică omagială Gheorghe Druţă la 75 de ani;  

• Masa rotundă 92 de ani de la Unirea Basarabiei cu România;  

• Lansarea revistelor Institutului de Filologie; 

• Şedinţa festivă a Asambleii AŞM prilejuită de conferirea titlului onorific Membru 

de onoare al AŞM poetului Adrian Păunescu ; 

• 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, Râşcani, 

Ciocana), septembrie – noiembrie 2010 – 40 de ore (câte 8 la fiecare pretură). 

 

2011 

• Masa rotundă Realizări recente în lexicografia explicativă română. 

• Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 80-a de la naşterea lui Anatol Eremia. 

• Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Galaction 

Verebceanu. 

• Lansarea cărţii Vasile D. CIUBUC, BASARABIA şi TRANSNISTRIA. Restanţe ale 

istoriei, Editura Ştiinţa, 2011.  

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

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

 

30. Lista târgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat 

organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, 

diplome, cupe etc.). 

 

2011 

1. La Târgul Internaţional de carte ştiinţifică şi didactică (10-13 octombrie 2011), 

lucrarea Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iaşi: Princeps Edit, 2011. 

384 p., autor Vasile Bahnaru, a luat premiul (diplomă) pentru cea mai bună carte de 

popularizare a ştiinţei. 

 

33. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare. 

 

2007 

1. Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.). Sprachliche Individualition in 

mehrsprachigen Regionen Osteuropas. 1. Republik Moldova. Leipziger Universitätsverlag, 

Berlin, 2007, 375 p. ISBN 978-3-86583-175-0. 

*** 

 

În octombrie şi noiembrie 2011, au fost monitorizate 13 posturi de televiziune: Moldova 

1, PRIME, 2 PLUS, NIT, Euro TV, PRO TV Chişinău, N4, TV 7, PUBLIKA TV, Jurnal 

TV, TVC 21, TV Dixi CTC, Super TV. Echipa de experţi (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. Posturile TV au fost selectate în funcţie de 

acoperire şi de ponderea emisiunilor informative şi de divertisment. Au fost urmărite sub 

aspect lingvistic în special emisiunile de ştiri, emisiunile matinale de divertisment şi filmele 

dublate sau cu subtitrări.  

 

Elaborat de:  

dr., conf. cerc. Viorica RĂILEANU,  
director al Centrului de Lingvistică  
al Institutului de Filologie al AŞM,  
tel.: 022 274514 


