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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs 

Subtema 1. Cercetarea și valorificarea lexicului limbii române în context general 

românesc (responsabil grup – dr. Ana VULPE) (în continuare – subtema 1) 

Etapa de documentare prealabilă şi de stabilire a cadrului teoretic și aplicativ al cercetării. 

Elaborarea conceptului lucrărilor. Identificarea proceselor și tehnicilor informatice ce țin de 

digitalizarea dicționarelor. Pregătirea lucrărilor lexicografice pentru digitalizare. 

Lucrări preconizate: Dicționar explicativ tematic (Natura, Omul) (lucrare colectivă) – 2020;  

Dicționar de uz general (lucrare colectivă), variantă electronică – 2021; Tipuri de varietăți de 

limbă și aplicabilitatea acestora la limba română (drd. L. Botnaru), studiu monografic (2022); 

Dicționar etimologic (coordonator: dr. hab. V. Bahnaru) – 2022; Dicționar de anglicisme 

recente (dr. L. Caraman-Căruntu) – 2023. 

Subtema 2. Cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului lingvistic național  

(responsabil grup – dr. Ion BĂRBUȚĂ) (în continuare – subtema 2) 

Crearea instrumentelor şi constituirea bazei documentare preliminare necesare investigațiilor. 

Lucrări preconizate: Structurile fundamentale ale limbii române și actualizările lor 

discursive (lucrare colectivă), studiu monografic – 2021; Dicționarul structurilor fundamentale 

ale limbii române (lucrare colectivă) – 2022. 

Subtema 3. Valorificarea textelor manuscrise vechi. Salvgardarea tezaurului onomastic. 

Motivologia – o nouă direcție în lingvistica europeană (responsabil grup – dr. hab. Angela 

SAVIN) (în continuare – subtema 3) 

Componenta Istoria limbii şi sociolingvistică: a) inventarierea unităţilor polilexicale stabile; 

activitatea privind etimologizarea, motivarea şi explicarea unităţilor polilexicale stabile; b) 

analiza grafiei şi valoarea fonetică a slovelor din manuscrisul Sandipa; c) scoaterea din 

anonimat și introducerea în circuitul științific, publicistic și pedagogic actual a manualelor 

școlare, editate în RASSM; d) stabilirea faptelor de limbă la nivel sintactic conform criteriului 

onomasiologic. 

Componenta Dialectologie: documentarea prealabilă şi elaborarea variantei preliminare a 

textelor dialectale în format electronic. 

Componenta Onomastică: a) elaborarea criteriilor de prezentare lexicografică a unităților 

onimice în cadrul ghidului; întocmirea repertoriului de ghid; b) elaborarea unei strategii de 

abordare a temei.  

Lucrări preconizate: Arealul toponimic Câmpia Bălților. Ghid informativ-documentar (dr. 

hab. A. Eremia) – 2021; Unități sintactice din perspectiva categoriei gramaticale a predicației 

(dr. P. Butuc) – 2021; Tipologia numelui de familie: semantică și structură (dr. V. Răileanu) – 

2022; Sandipa. Un vechi manuscris românesc (dr. G. Verebceanu), studiu monografic – 2023; 

Dicționar de unități polilexicale stabile motivate în limba română (dr. hab. A. Savin) – 2023. 

Subtema 4. Valorificarea patrimoniului terminologic național. Cercetarea limbajelor 

specializate (responsabil grup – dr. hab. Inga DRUȚĂ) (în continuare – subtema 4) 

Documentarea în domeniul limbajelor specializate. Identificarea surselor relevante pentru 
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Dicționarul poliglot de marketing, Dicționarul poliglot de branding. Stabilirea inventarului de 

termeni în limba română. 

Lucrări preconizate: Dicționarul poliglot de marketing (lucrare colectivă) – 2022; Dicționar 

poliglot de branding (lucrare colectivă) – 2023. 

Subtema 5. Valorificarea profilului terminologic în limba română în contextul 

internaţionalizării, standardizării şi unificării terminologiilor (în baza limbilor savante, 

greacă şi latină) (responsabil grup – dr. hab. Eugenia MINCU) (în continuare – subtema 5) 

       Stabilirea reperelor teoretice, elaborarea concepțiilor, identificarea surselor relevante în 

întocmirea  dicționarelor, a studiilor de terminologie preconizate.   

       Selectarea corpusului aforistic, a elementelor terminologice, a incoerențelor în utilizarea 

terminologiei ELA în limba română etc. Definitivarea și editarea lucrării științifice: 

Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. Mic dicționar de elemente și dublete 

terminologice. Editarea studiului Terminologia ecologică în limba română. Analiza lexical-

funcțională. Crearea paginii web Cultivarea limbii române. 

Lucrări preconizate: Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. Mic dicționar de 

elemente și dublete terminologice greco-latine (dr. hab. E. Mincu) – 2020; Terminologia 

ecologică în limba română. Analiza lexical-funcțională (dr. D. Macovei), studiu monografic – 

2020; Dicționarul poliglot de aforisme savante (lucrare colectivă) – 2022; Studiu de metaforă. 

Mic dicționar de termeni-metaforă (lucrare colectivă) – 2023; Dicționar de termeni ELA, 

destinat profesorilor de LLR/limbi și literaturi (dr. hab. V. Pâslaru) – 2023. 

Lucrări preconizate la nivel de proiect:   

Limba română: corectitudine și controverse (lucrare colectivă), culegere de tablete de 

etimologizare și de cultivare a limbii, vol. 1, 2021; vol. 2, 2022. 

2. Obiectivele etapei anuale 

Subtema 1 

Sondaj teoretic; studierea literaturii științifice din domeniu. 

Selectarea şi sistematizarea informației la tema de cercetare în vederea elaborării conceptului 

lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului.  

Identificarea proceselor ce țin de digitalizare și a consecutivității efectuării acestora. 

Subtema 2 

Selectarea şi sistematizarea informaţiei privind problema structurilor fundamentale ale limbii 

române şi cea a actualizării lor discursive. 

Subtema 3 

Componenta Istoria limbii şi sociolingvistică: a) salvgardarea patrimoniului material  naţional 

frazeologic prin identificarea motivaţiei de natură semantică, etimologică, motivaţională în 

procesul de apariţie şi stabilire a frazeologismelor şi a locuţiunilor; b) determinarea 

inventarului grafic al manuscrisului Sandipa; c) selectarea, digitalizarea și comentarea 

manualelor şcolare publicate în RASSM; d) determinarea caracterului de fenomen al unităţilor 

sintactice de limbă. 
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Componenta Dialectologie: documentarea privind procesul de digitalizare şi transliteraţie în 

alfabet latin a textelor dialectale; scanarea versiunii tipărite cu alfabet chirilic a textelor 

dialectale şi convertirea ei în format electronic;  transliteraţia textelor dialectale în alfabet latin. 

Componenta Onomastică: a) inventarierea, sistematizarea și digitalizarea unităților onimice 

cercetate, a surselor bibliografice și informative la tema proiectului; b) elaborarea reperelor 

teoretice referitoare la definirea noţiunii tip. Definirea noţiunilor. 

Subtema 4 

Stabilirea inventarului de termeni în limba română pentru Dicționarul poliglot de marketing. 

Subtema 5 

Stabilirea reperelor teoretice necesare în procesul de elaborare a dicționarelor și a studiilor de 

terminologie. Definitivarea lucrărilor științifice. Crearea paginii web Cultivarea limbii române. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și a obiectivelor etapei anuale 

Subtema 1 

Documentarea privind tratarea şi descrierea inovațiilor lexicale ultrarecente în limba română; 

consultarea şi analiza lucrărilor teoretice şi aplicative în domeniu în vederea clarificării mai 

multor probleme de ordin teoretic (principii de adaptare fonetică, ortografică etc. a 

împrumuturilor recente, în special a celor din limba engleză); elaborarea concepţiei de 

întocmire a dicționarului de anglicisme recente. Acumularea materialului faptic. Identificarea 

proceselor și a tehnicilor informatice ce țin de digitalizare, precum și a consecutivității 

efectuării acestora. Precizarea lucrărilor lexicografice ce urmează a fi digitalizate. 

Subtema 2 

Selectarea şi sistematizarea informaţiei privind problema structurilor fundamentale ale limbii 

române şi cea a actualizării lor discursive. Realizarea unei documentări prealabile în vederea 

stabilirii cadrului teoretic general al cercetării. 

Subtema 3 

Componenta Istoria limbii şi sociolingvistică: a) identificarea surselor bibliografice 

referitoare la motivaţia unităţilor polilexicale stabile; inițierea procedurii de inventariere a 

unităţilor polilexicale stabile; b) stabilirea particularităţilor grafice şi fonetice ale ms. Sandipa; 

c) selectarea, analiza lingvistică și comentarea manualelor şcolare publicate în RASSM; d) 

identificarea  surselor bibliografice referitoare la semantica funcțională; inventarierea faptelor 

sintactice în vederea clasificării lor (fenomene de limbă). 

Componenta Dialectologie: Realizarea documentării procesului de digitalizare şi de 

transliteraţie în alfabet latin a textelor dialectale; scanarea versiunii tipărite cu alfabet chirilic a 

textelor dialectale; transliteraţia textelor dialectale în alfabet latin. 

Componenta Onomastică: a) elaborarea criteriilor de prezentare lexicografică a unităților 

onimice în cadrul ghidului; întocmirea unei secțiuni a repertoriului de ghid; b) elaborarea 

reperelor teoretice referitoare la definirea noţiunii tip; colaborări cu instituțiile din domeniu 

(Agenția Servicii Publice, Oficiile Stării Civile etc.) pentru a facilita accesul la bazele de date. 

Subtema 4 

Identificarea și consultarea unor surse relevante despre limbajele specializate. Analiza 
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dicţionarelor terminologice realizate în Republica Moldova, România și în alte ţări europene. 

Elaborarea conceptului Dicționarului poliglot de marketing. Selectarea termenilor de 

marketing în limba română din dicționare, texte și reviste specializate. 

Subtema 5 

Stabilirea reperelor în elaborarea studiilor monografice/dicționarelor de terminologie. 

Elaborarea conceptului Dicționarului poliglot de aforisme savante. Elaborarea conceptului site-

lui. Pregătirea și furnizarea de materiale, inclusiv a celor de cultivare a limbii române (situații 

controversate de utilizare a limbii) pentru a fi plasate pe site-ul LogosPlus. 

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și a obiectivelor etapei anuale 

Subtema 1 

1.  Au fost parcurse mai multe etape care țin de  pregătirea pentru tipar a lucrărilor: a) Dicționar 

explicativ tematic: Universul. Natura. Omul (2020): s-a realizat revizia întregului material 

lexicografic (verificarea finală a inventarului de cuvinte din cadrul subgrupurilor; sinonimizarea 

elementelor lexicale); s-a făcut corectura materialului lexicografic după punerea în pagină (456 

de pagini); s-a definitivat lista de abrevieri; s-a elaborat studiul introductiv al lucrării. Dicționarul 

a fost prezentat spre publicare (realizare 100%); b) Dicționar  explicativ de uz general (2021): s-a 

efectuat revizia relațiilor sinonimice, paronimice la nivelul sensului, a variantelor, a pronunției 

cuvintelor străine (literele A-M); revizia informației etimologice – literele A-C); revizia literelor 

A, Ă, Â (realizare 50%). 

2. S-au organizat și s-au desfășurat întruniri, seminare cu informaticienii privind activitățile de 

scanare și digitalizare a dicționarelor. Au fost identificate procesele și tehnicile informatice ce țin 

de digitalizare și a fost stabilită consecutivitatea efectuării acestora, în colaborare cu specialiștii 

informaticieni (scanare, procesarea imaginii scanate, convertire în document Word). Au fost 

scanate circa 350 de pagini (parțial, literele A, L, M, N, O, P) din Dicționarul explicativ uzual al 

limbii române, Chișinău, 2009. S-a efectuat convertirea în Document Word a circa 650 de pagini 

scanate din Dicționarul explicativ uzual al limbii române, Chișinău, 2009. S-a efectuat 

confruntarea paginilor, convertite în Word, cu originalul (350 de pagini); restabilirea stilurilor 

pierdute în procesul de convertire în Word, eliminarea erorilor; au fost stocate paginile procesate 

pe https://cloud.math.md/s/5oXSFgPoD4r85fD. S-a realizat revizia primară a paginilor 

lexicografice, scanate și confruntate (circa 650 de pagini), din Dicționarul explicativ uzual, 

Chișinău, 1999.  

3. A fost identificată și consultată literatura de specialitate privind tratarea și descrierea 

inovațiilor lexicale (V. Guţu Romalo, A. Stoichiţoiu-Ichim, G. Ciobanu, I. Druță, Cr. Moroianu, 

R. Zafiu, G. Pană-Dindelegan, V. Axentii, A. Burlacu, A. Hobjilă, A. Vulpe ș.a.). Au fost 

stabilite reperele de identificare și selectare a inovațiilor lexicale. S-au analizat materiale din 

mass-media, în vederea identificării și excerptării inovațiilor lexicale. Au fost identificate și 

excerptate o serie de inovații ultrarecente (în jur de 100). 

4. Monografia Tipurile de varietăți de limbă și funcționarea acestora în limba română 

(planificare editare 2022): a fost întocmită lista surselor bibliografice ce urmează a fi consultate;  

au fost identificate și definite conceptele-cheie: variabilitate, variație, dualitatea 

variantă/invariantă, varietate, indice de variație etc.; s-a schițat cuprinsul prealabil al 
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monografiei; au fost identificate tipurile de varietăți de limbă (varietăți diacronice, diatopice, 

diastratice etc.) și factorii care generează formarea acestora (realizare 33%). 

5.  Au fost elaborate și furnizate pentru site-ul LogosPlus 15 tablete de cultivare a limbii. 

6. S-a continuat completarea Indicelui bibliografic „Lingvistica în Republica Moldova” (2012- 

2019) (circa 100 de titluri, 2019; parțial, 2020). 

La tema proiectului, s-au publicat 20 de lucrări științifice (inclusiv, un dicționar), s-au 

susținut aproximativ 8 comunicări în cadrul manifestărilor științifice naționale și 

internaționale și au fost înregistrate 6 participări pasive la conferințe, 1 participare la 

webinar, 6 participări la formări și 1 participare la workshop. Au fost elaborate 28 de 

tablete de cultivare a limbii (site-ul LogosPlus). De asemenea, întru eficientizarea procedurii 

de digitalizare, s-au realizat 2 formări (în colaborare cu Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici”). 

Subtema 2 

1. Studiul monografic Structurile fundamentale ale limbii române și actualizările lor discursive 

(2021), lucrare colectivă: 

Pe baza informaţiei extrase din literatura de specialitate şi pornind de la analiza faptelor de 

limbă, au fost elaborate următoarele paragrafe: 

1. Structura referenţială a enunţului din limba română. Paragraful descrie esenţa şi semantica 

nivelului referenţial, unităţile minime şi mijloacele de exprimare a unităţilor de la acest nivel. 

2. Tipologia predicatelor semantice din limba română. Clasificarea semantică a verbelor din 

limba română. Paragraful are drept obiectiv de bază identificarea şi descrierea trăsăturilor 

funcţional-semantice ale predicatelor, utilizate în calitate de element central al nivelului 

referenţial al enunţului.  

3. Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română. Paragraful defineşte 

conceptul de „model al enunţului” folosit la descrierea structurii semantico-sintactice a 

enunţurilor.  

4. Paradigma comunicativă a enunţului în limba română. Analizând elementele paradigmei 

comunicative a enunţului, cercetătorii disting, pe de o parte, o construcţie de bază (numită şi 

enunţ-bază, structură elementară, structură fundamentală) şi, pe de altă parte, mai multe 

construcţii derivate.  

5. Variantele comunicative ale enunţului datorate organizării conţinutului lui informaţional în 

conformitate cu structura predicativă. Paragraful descrie rolul structurii predicative în 

actualizarea discursivă a structurilor fundamentale.  

6. Constituirea variantelor comunicative ale enunţului datorate organizării lui în conformitate 

cu structura temă-remă. Tematizarea şi rematizarea în limba română. Folosit în diferite contexte 

de comunicare, enunţul poate apărea în mai multe variante.  

Au fost examinate căile de constituire a actelor de vorbire indirectă şi au fost stabiliţi factorii 

extralingvistici ce contribuie la formarea actelor de vorbire indirectă. A fost cercetat fenomenul 

transferului ilocuţionar în cazul actelor de vorbire indirectă. 

2. Dicţionarul de structuri fundamentale ale limbii române (2022), lucrare colectivă: 
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     Pe baza informaţiei extrase din literatura de specialitate, a fost elaborată structura şi au fost 

stabilite principiile generale care vor sta la baza Dicţionarului de structuri fundamentale ale 

limbii române.  

1. A fost scrisă partea introductivă a lucrării cu titlul Inventarierea și descrierea lexicografică a 

construcțiilor fundamentale ale limbii române. 

Introducerea prezintă succint principiile puse la baza elaborării Dicţionarului de structuri 

fundamentale ale limbii române. Obiectivul principal al introducerii este de a propune o schiţă de 

structură generală a dicţionarului (macrostructura) şi de structură a articolului de dicţionar 

(microstructura), ţinând seama de specificul unităţilor descrise într-o astfel de lucrare. 

2. Au fost selectate structurile fundamentale care să servească drept bază pentru realizarea 

Dicţionarului de structuri fundamentale ale limbii române. Au fost înregistrate construcţiile 

sintactice specifice verbelor limbii române, literele A, B, C, D, E, F, G, H, I, Î, J, L, M, N, O, P, 

R, S, Ş, T, Ţ, U. 

La tema proiectului, s-au publicat 10 articole, s-au susținut 4 comunicări în cadrul 

manifestărilor științifice și au fost înregistrate 6 participări pasive la conferințe, 2 

participări la formări, 1 participare la concursul „Doctorandul anului”. 

Subtema 3 

1. A fost elaborată ipoteza asupra noțiunilor unitate polilexicală stabilă cu motivație 

intralingvistică și unitate polilexicală stabilă cu motivație extralingvistică, unităţi de bază 

denominative și conotative. Au fost colectate din surse literare unități polilexicale stabile cu 

motivație extralingvistică, fiind explicate pe bază de exemple din diverse surse: literare, 

publicistice etc. S-a procedat la alcătuirea articolelor de dicţionar privind unităţile polilexicale 

stabile extralingvistice, însoțite de explicarea ideogramei şi de exemple din surse literare (4 c.a.) 

(dr. hab. A. Savin. Dicționar de unități polilexicale stabile motivate în limba română, 2023). 

2.  A fost redactat capitolul privind specificul fonetico-grafic al textului romanului popular 

Sandipa de la 1799 (ms. rom. 824, Moscova) (dr. G. Verebceanu, Sandipa. Un vechi manuscris 

românesc, 2023). 

3. Au fost consultate fișierele bibliografice din fondul Bibliotecii Arhivei Naționale a Republicii 

Moldova din perioada 1924-1940. Au fost examinate fișierele bibliografice din fondul secției 

Carte Rară a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova din anii 1924-1940. A fost efectuată o 

trecere în revistă a tuturor lucrărilor de gramatică, editate în RASSM în perioada 1924-1940. Au 

fost stabilite textele ce urmează a fi supuse investigației. Au fost studiate și selectate surse  

bibliografice și informații necesare pentru elaborarea strategiei de abordare a temei de cercetare. 

Au fost precizați și definiți noi termeni sociolingvistici din câmpul conceptual politică 

lingvistică, glotopolitică, planificare lingvistică. A fost stabilit și descris cadrul sociocultural al 

implementării în RASSM a construcției lingvistice. Au fost elucidate caracteristicile politicii 

lingvistice respective și au fost evidențiate mijloacele de implementare a acesteia.  

4. Au fost inventariate definiții operaţionale actuale pentru termenii onomastică și antroponimie, 

în baza lucrărilor studiate. Au fost colectate, sistematizate şi digitalizate unităţi onimice 

concludente la tema de cercetare, din bazele de date naționale (total 141.570 de unități). 

Au fost inventariate, clasificate și analizate unele verbe din vocabularul limbii române, care 

au derivat de la antroponime (nume de familie, prenume, nume biblice, nume mitologice etc.). A 



8 
 

fost elaborată o ipoteză asupra noțiunilor tip şi model, unităţi de bază ale sistemului de formare a 

cuvintelor, inclusiv a antroponimelor: tipul este acceptat ca unitate de bază a formării, iar 

modelul ‒ o serie de scheme pur formale, care se includ în tip (dr. V. Răileanu. Tipologia numelui 

de familie: semantică și structură, 2022). 

5. Au fost stabilite noi obiective onimice în scopul cercetării lor sub aspect onomastic. Au fost 

acumulate date informative în vederea descrierii obiectivelor onimice (aspecte administrativ-

teritorial și geografic). Au fost cercetate sursele documentare și materialele anchetelor de teren 

pentru selectarea și digitalizarea noilor unități onimice. Au fost stabilite formele corecte de 

scriere și transcriere a numelor de localități pentru segmentul de ghid Litera ,,A”, Litera ,,B”.  

A fost întocmit repertoriul de ghid: litera A, segmentul Abaclia – Alexăndreni, segmentul  

Alexandrovca – Avrămeni; litera B etc. (dr. hab. A. Eremia. Localitățile Republicii Moldova. 

Ghid toponimic explicativ, etimologic și normativ). 

6. Au fost identificate și consultate surse referitoare la procesul de digitalizare şi de transliterare 

în alfabet latin a textelor dialectale. A fost scanat volumul I, Texte dialectale, editat în caractere 

chirilice (240 de pagini). A fost preprocesată, cu ajutorul aplicaţiei ScanTailor, versiunea scanată 

a textelor dialectale, editate în caractere chirilice. A fost verificat, după convertirea în format 

electronic (OCR), volumul I, Texte dialectale. A fost transliterat, în alfabet latin, volumul I, Texte 

dialectale (varianta manuscrisă). Au fost elaborate regulile de transliterare a caracterelor chirilice 

în caractere latine, reguli necesare pentru elaborarea programului de transliterare. A fost redactată 

Introducerea la volumul I, Texte dialectale (versiune digitalizată şi transliterată în alfabet latin). 

Au fost identificate seturile de caractere de transcripție (fonturile) necesare pentru elaborarea 

versiunii electronice volumul I, Texte dialectale,  cu alfabet latin.   

7. Au fost elaborate capitolele I și II ale monografiei Unități sintactice din perspectiva categoriei 

gramaticale a predicației (dr. P. Butuc), 2021 (realizare 50%). 

La tema proiectului, s-au publicat 44 de lucrări, s-au susținut 10 comunicări în cadrul 

manifestărilor științifice naționale și internaționale, au fost înregistrate 5 participări pasive 

la conferințe, 6 participări la formări și a fost acordat 1 interviu la o emisiune radio. Au fost 

elaborate 9 tablete de cultivare a limbii (site-ul LogosPlus). De asemenea, întru 

eficientizarea procedurii de digitalizare și de transliterare a volumului I, Texte dialectale,  

s-au realizat 2 formări (în colaborare cu Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir 

Andrunachievici”). 

Subtema 4 

Au fost identificate și consultate surse relevante, referitoare la limbajele specializate 

(manuale, reviste, lucrări specializate). S-au analizat dicţionare terminologice, realizate în 

Republica Moldova, România și în alte ţări europene. A fost elaborat conceptul Dicționarului 

poliglot de marketing. A fost realizat arborele conceptual al domeniului marketing pentru a fi 

aplicat în dicționar. 

Au fost selectați termeni din domeniul marketingului în limba română din dicționare, 

manuale și reviste specializate, total: 3146 de termeni (Dicționarul poliglot de marketing, lucrare 

colectivă, 2022). 

La tema proiectului, s-au publicat 4 lucrări, s-au susținut 3 comunicări în cadrul 

manifestărilor științifice naționale și internaționale, a fost înregistrată 1 participare pasivă 
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la ciclul de conferințe Diaspora filologică. Au fost elaborate 16 tablete de cultivare a limbii 

(inclusiv, 1 video) (site-ul LogosPlus). Au fost oferite aproximativ 700 de avize de 

etimologizare a numelui și a prenumelui, 15 expertize lingvistice. 

Subtema 5 

1. A fost elaborat și dezvoltat conceptul Dicționarului poliglot de aforisme savante, lucrare 

colectivă, 2022: 

A fost inventariat corpusul aforistic savant (20 de litere: A - 600 de aforisme; B - 140 de 

aforisme; C - 310 de aforisme; D - 259 de aforisme; E - 200 de aforisme; G - 168 de aforisme; F - 

45 de aforisme; H - 143 de aforisme; I - 218 de aforisme; L - 165 de aforisme; M - 150 de 

aforisme; N - 247 de aforisme; O - 90 de aforisme; P - 163 de aforisme; Q - 141 de aforisme; R -

50 de aforisme; S - 166 de aforisme; T - 116 de aforisme; U - 77 de aforisme; V - 67 de aforisme) 

și echivalentele lor în limbile română, engleză, franceză, rusă, greacă (selectiv), italiană etc. (8 

litere: A-H). 

2. A fost elaborat conceptul Studiului de metaforă. Mic dicționar de termeni-metaforă (lucrare 

colectivă) – 2023. 

3. A fost revăzut, completat studiul monografic, însoțit de inventarierea elementelor și a   

dubletelor terminologice greco-latine, Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. 

Mic dicționar de elemente și dublete terminologice greco-latine (dr. hab. E. Mincu), 2020. 

Lucrarea constituie o  cercetare  științifică  aprofundată  și comparativă a terminologiei medicale 

– dimensiunile naţional şi internaţional – și implică cunoștințe interdisciplinare: terminologie, 

istorie a limbii, lexicologie, sociolingvistică, derivatologie, semasiologie, didactică, biomedicină 

etc., care ar folosi la: a) studii de terminologie (ghidează activități de actualizare, ordonare, 

unificare a terminologiei de specialitate, oferă explicații referitoare la mecanismul de formare, 

stabilire, funcționare a terminologiei, elucidând procesul de creare conștientă a termenilor de 

către doctus cum libro); b) studii de lingvistică (inventarierea elementelor terminologice medicale 

și a dubletelor terminologice prezintă un material faptic, analiza acestora implicând aspectele 

etimologic, morfologic, disciplinar etc.); c) studii de pedagogie (studierea problemelor de 

terminologie în crearea unei metodologii de însuşire conştientă a termenilor). A fost promovată și 

a fost demonstrată ideea disoluţiei limbii latine în română, spaniolă, portugheză, franceză etc., 

care a generat formarea terminologiilor naţionale, iar limba greacă, conservată, a fundamentat 

terminologia internaţională.  

4. A fost revăzut și completat studiul monografic Terminologia ecologică în limba română. 

Analiză lexical-funcțională (dr. D. Macovei, 2020).  

Studiul monografic reprezintă o cercetare cοmplеxă și multidimensională а tеrminοlοgiеi 

еcοlοgicе în limba română (este explicat mеcаnismul dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, căile dе 

pătrundеrе а tеrmеnilοr neologici, rеlаțiilе sеmаnticе stabilite etc.). Lucrаrеа propune o tratare in 

еxtеnsο а pаrticulаrităţilοr lеxicο-funcţiοnаlе аlе tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, având drept reper  

sursеle actuale de fοrmаrе а tеrmеnilοr ecologici (dеrivаrе, cοmpunеrе, cοmpunеrе sintаgmаtică, 

împrumuturi, cаlcuri еtc.), rеlаţiile sеmаnticе (sinοnimiе, аntοnimiе, pοlisеmiе, οmοnimiе etc.), 

dar și rаpοrtul limbаj spеciаlizаt versus lеxic cοmun etc., ceea ce demonstrează caracterul 

inovator al prezentului studiu.   
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5. Au fost stabilite conceptele definitorii ale ELA: tipurile fundamentale ale cunoașterii, 

raportul subiect – obiect în cunoașterea artistic-estetică, raportul operă – cititor, principiile 

constitutive ale ELA, principiile regulative ale ELA, teleologia ELA, conținuturile ELA, 

metodologia ELA (dr. hab. V. Pâslaru. Dicționar de termeni ELA, destinat profesorilor de 

LLR/limbi și literaturi, 2023). 

6. A fost conceput, a fost elaborat și a fost făcut public site-ul LogosPlus (logosplus.ifr.md) (în 

colaborare cu drd. C. Ivanov). Site-ul are drept obiectiv promovarea limbii române.  

La tema proiectului, s-au publicat 27 de lucrări (inclusiv, 2 studii monografice), s-au 

susținut 17 comunicări în cadrul manifestărilor științifice, au fost înregistrate 21 de  

participări pasive la conferințe, 3 participări la webinare, 18 participări la formări, 2 

participări la workshopuri și 1 participare la concursul „Doctorandul anului”. Au fost 

elaborate 27 de tablete video și 15 tablete (format word). 

La nivel de proiect, are loc dezvoltarea site-lui LogosPlus.  

Acesta conține tablete video, de etimologizare (12) și de cultivare a limbii române (16),  

realizare: E. Mincu, I. Druță, N. Rotaru; de asemenea, 67 de tablete de cultivare a limbii (format 

word); autori: dr. A. Vulpe, dr. hab. A. Savin, dr. M. Onofraș, dr. hab. I. Druță, dr. hab. V. 

Molea, dr. hab. E. Mincu. Secțiunile Articole recente, Noutăți editoriale, 20 de emisiuni TV (în 

colab. cu AXIAL TV) etc.  

    Secțiunea Dicționare on-line va pune curând la dispoziție varianta electronică a Dicționarului 

de uz general, elaborat de către cercetătorii Institutului, care este destinat publicului larg. 

Biblioteca on-line va oferi posibilități de lecturare a lucrărilor de specialitate, semnate de către 

cercetătorii implicați în proiect, având drept obiective: popularizarea, formarea și cultivarea 

cunoștințelor de specialitate. Secțiunea Cultivarea limbii române va propune articole de cultivare 

a limbii române, promovând norma și estetica lingvistică românească. Curând va fi posibilă 

accesarea serviciilor Consultații lingvistice on-line: Întreabă și Răspundem!;  Exerciții practice 

on-line: Chibzuiește și rezolvă! etc. 

5. Rezultatele obținute  

Obiectul de cercetare este limba română: revalorificarea elementului static al limbii 

române, a fundamentelor greco-latine, reactualizarea patrimoniului onomastic și toponimic, 

identificarea elementelor dinamice ale limbii, elucidarea fenomenelor lingvistico-

terminologice, generatoare de modificări în limba română la diverse niveluri: morfologic, 

lexical, semantic, funcțional etc.  

Subtema 1. A fost editat Dicționarul explicativ tematic: Universul. Natura. Omul (lucrare 

colectivă) (2020), inclus în seria de dicționare tematice explicative de uz didactic. Sunt în curs 

de elaborare lucrările: a) Dicționarul explicativ de uz general (2021), lucrare colectivă  

(realizare 50%), care se face util în procesul de predare – învățare a limbii române (elevi, 

studenți, inclusiv alolingvi, profesori), în actul de traducere (traducători), în diverse acte 

comunicative (ziariști etc.); b) monografia Tipurile de varietăți de limbă și funcționarea 

acestora în limba română (L. Botnari, 2022, realizare 33%). Au fost scanate circa 350 de 

pagini (parțial, literele A, L, M, N, O, P) din Dicționarul explicativ uzual al limbii române, 

Chișinău, 2009. S-a efectuat convertirea în Document Word a circa 650 de pagini scanate din 

dicționarul respectiv. S-a efectuat confruntarea paginilor convertite în Word cu originalul 
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(restabilirea stilurilor pierdute în procesul de convertire în Word, eliminarea erorilor). Au fost 

stocate paginile procesate pe https://cloud.math.md/s/5oXSFgPoD4r85fD. Au fost stabilite 

reperele de identificare și de selectare a inovațiilor lexicale. S-au analizat materiale din mass-

media, în vederea identificării și a excerptării inovațiilor lexicale. Au fost identificate și au fost 

excerptate o serie de inovații ultrarecente (aproximativ 100). S-a completat Indicele 

bibliografic „Lingvistica în Republica Moldova” (2012- 2019) cu circa 100 de titluri (an. 2019; 

parțial, 2020). 

Subtema 2. Au fost în vizor două lucrări importante: 1) studiul monografic Structurile 

fundamentale ale limbii române și actualizările lor discursive, lucrare colectivă, 2021. Pe baza 

informaţiei extrase din literatura de specialitate şi pornind de la analiza faptelor de limbă, au 

fost elaborate paragrafele 1-6: au fost analizate două tipuri de conversație – dialogul socratic și 

interviul de explicitare; au fost selectate din opere literare şi din alte surse structurile sintactice 

folosite în limba română pentru realizarea actelor de vorbire indirecte (aserțiunea, întrebarea şi 

cererea indirectă); au fost stabiliți factorii extralingvistici ce contribuie la formarea actelor de 

vorbire indirecte. A fost cercetat fenomenul transferului ilocuţionar în cazul actelor de vorbire 

indirecte; 2) Dicţionarul de structuri fundamentale ale limbii române, lucrare colectivă, 2022: 

a fost scrisă partea introductivă a lucrării, Inventarierea și descrierea lexicografică a 

construcțiilor fundamentale ale limbii române; au fost selectate structurile fundamentale care 

să servească drept bază pentru realizarea dicționarului respectiv. Au fost înregistrate 

construcţiile sintactice specifice verbelor limbii române, literele A-U.  

Subtema 3. A fost conceput și a fost dezvoltat Dicționarul de unități polilexicale stabile 

motivate în limba română (dr. hab. A. Savin, 2023): articole de dicţionar, unităţi polilexicale 

stabile extralingvistice, însoțite de explicarea ideogramei şi de exemple preluate  din  surse 

literare (4 c.a.). A fost redactat capitolul privind specificul fonetico-grafic al textului romanului 

popular Sandipa de la 1799 (ms. rom. 824, Moscova) (dr. G. Verebceanu, Sandipa. Un vechi 

manuscris românesc, 2023). Au fost consultate fișierele bibliografice din fondul Bibliotecii 

Arhivei Naționale a Republicii Moldova (1924-1940) și cele din fondul secției Carte Rară a 

Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (1924-1940). A fost stabilit și a fost prezentat 

cadrul sociocultural în implementarea construcției lingvistice în RASSM. Au fost inventariate, 

clasificate și analizate unele verbe din vocabularul limbii române, care au derivat de la 

antroponime (nume de familie, prenume, nume biblice, nume mitologice etc.) (dr. V. Răileanu. 

Tipologia numelui de familie: semantică și structură, 2022). Au fost inventariate noi obiective 

onimice în vederea cercetării lor sub aspect onomastic. Au fost acumulate date informative 

întru descrierea obiectivelor onimice, aspecte administrativ-teritorial și geografic. A fost scanat 

volumul I, Texte dialectale, editat în alfabet chirilic (240 de pagini). Au fost elaborate regulile 

de transliterare a caracterelor chirilice în caractere latine, reguli necesare pentru elaborarea 

programului de transliterare. A fost redactată Introducerea la volumul I, Texte dialectale 

(versiune digitalizată şi transliterată în alfabet latin). Au fost elaborate capitolele I și II ale 

monografiei Unități sintactice din perspectiva categoriei gramaticale a predicației, dr. P. 

Butuc, 2021 (realizare  50%). 

Subtema 4. Au fost identificate și au fost consultate surse relevante referitoare la 

limbajele specializate (manuale, reviste, lucrări specializate). S-au analizat dicționare 

terminologice realizate în Republica Moldova, România și în alte ţări europene. A fost elaborat 

https://cloud.math.md/s/5oXSFgPoD4r85fD
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conceptul Dicționarului poliglot de marketing. A fost realizat arborele conceptual al 

domeniului marketing în vederea aplicării acestuia în dicționar. Au fost selectați termeni din 

domeniul marketingului în limba română din dicționare, manuale și reviste specializate; în 

total: 3146 de termeni (Dicționarul poliglot de marketing, lucrare colectivă, 2022). 

Subtema 5. A fost elaborat și a fost dezvoltat conceptul Dicționarului poliglot de 

aforisme savante (lucrare colectivă, 2022, realizare 33%): a fost inventariat corpusul aforistic 

savant (20 de litere: A-V: 3613 de aforisme latine și echivalentele acestora în limbile română, 

engleză, franceză, rusă, greacă (selectiv), italiană etc. (8 litere: A-H). Au fost revăzute, 

completate studiile monografice: a) Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. 

Mic dicționar de elemente și dublete terminologice greco-latine (dr. hab. E. Mincu, 2020). 

Lucrarea constituie o cercetare științifică  aprofundată  și comparativă a terminologiei medicale 

– dimensiunile naţional şi internaţional – și implică cunoștințe interdisciplinare: terminologie, 

istorie a limbii, lexicologie, sociolingvistică, derivatologie, semasiologie, didactică, 

biomedicină etc.; b) Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcțională (dr. 

D. Macovei, 2020). Studiul monografic reprezintă o cercetare cοmplеxă și multidimensională а 

tеrminοlοgiеi еcοlοgicе în limba română.  

Au fost stabilite conceptele definitorii ale ELA: tipurile fundamentale ale cunoașterii, 

raportul subiect-obiect în cunoașterea artistic-estetică etc. (dr. hab. V. Pâslaru, 2023). A fost 

conceput, elaborat și a fost făcut public site-ul LogosPlus (logosplus.ifr.md) (în colaborare cu 

drd. C. Ivanov). Site-ul are drept obiectiv promovarea limbii române. Conține tablete video, de 

etimologizare (12) și  de cultivare a limbii române (16); de asemenea, 67 de tablete de cultivare 

a limbii (format word). 

La tema proiectului, s-au publicat 105 lucrări științifice (inclusiv, 2 studii 

monografice, un dicționar) și s-au susținut 41 de comunicări în cadrul manifestărilor 

științifice. Totodată, au fost înregistrate 39 de participări pasive la conferințe, 4 – 

webinare, 32 – formări, 3 – workshop-uri, 2 – participări la concurs, 20 de emisiuni în 

colaborare cu Axial TV și 1 interviu acordat pentru o emisiune radio.  

În cadrul proiectului au fost editate 3 ediții (nr. 1-2, nr. 3-4, nr. 5-6) ale revistei 

Philologia, care reflectă rezultatele științifice ale cercetătorilor.  

În octombrie 2020, a avut loc Colocviul științific cu participare internațională 

(eveniment preconizat în cadrul proiectului), desfășurat on-line, Filologia modernă: 

realizări şi perspective în context european, cu genericul: Paul Goma In memoriam. Est-

etica rezistenței prin adevăr și a fost editată culegerea materialelor prezentate. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații  

Lista lucrărilor științifice, științifico-metodice și didactice 

publicate în cadrul proiectului 

 

1. Monografii (2) 

 

1.1. monografii monoautor (2) 

1. MACOVEI, D. Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-funcțională. 

Chișinău: Î.I. Bansai-Vătavu, Tip. „Reclama”, 2020, 147 p. ISBN  978-9975-3387-1-4. 
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2. MINCU, E. Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. Mic dicționar de 

elemente și dublete terminologice. Chișinău: Î.I. Bansai-Vătavu, Tip. „Reclama”, 2020, 

194 p. ISBN 978-9975-3387-2-1. 

2. Articole  în reviste ştiinţifice (37) 

2.2. în reviste din străinătate recunoscute (3) 

1. PAVEL, V. Imaginile primare în procesul creării cuvintelor: varietate şi similitudine. 

În: Studii şi cercetări lingvistice. 2020, LXXI, nr. 1, pp. 46-49. ISSN 0039-405X. 

2. RĂILEANU, V. Nume de familie derivate din toponime. În: Studii și cercetări de 

onomastică și lexicologie (SCOL). Craiova, 2020, nr. 1-2. ISSN 2065-7161. (în curs de 

apariție) 

3. BAHNARU, V. Limba română în R. Moldova în raport cu limba română din Serbia. În:  

Vorba noastră. D. Turnu-Severin. (în curs de apariție) 

 

2.3. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei 

(23) 

1. BĂRBUŢĂ, I. Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română.  

În: Akademos. Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2020, nr. 3, pp. 133-137. 

ISSN 1857-0461. http://akademos.asm.md/files/Akademos_3_2020_web.pdf Categoria 

B.  

2. BOTNARI, L. Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii. În: Studia  

Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, Nr. 10 (130), Chișinău: CEP USM, 

2019. pp. 72-76. ISSN 1811-2668, ISSN online 2345-1009. Categoria B. Disponibil: 

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/11.-p.72-76.pdf 

3. BOTNARI, L. Considerații privind varietatea diafazică a limbii române. În: Studia 

Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Umanistice, Nr. 4(134), Chișinău: CEP USM, 

2020, pp. 8-11. ISSN 1811-2668. Categoria B. Disponibil: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/02.%20p.08-11.pdf 

4. BOTNARI, L Cursulu I. Abecedâ Rumânâ” a lui Ioan Doncev, promotor al limbii 

române. În:  Philologia. Nr. 5-6, Categoria B. (în curs de apariție) 

5. BRĂGUȚĂ, E. Valențe textuale ale nominalizărilor verbale în acatistele românești. În: 

Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe Umanistice. Categoria B. (în curs de 

apariție) 

6. BUTUC, P. Aspecte ale raportului dintre părţile principale ale propoziţiei. În: 

Philologia. 2020, nr. 5-6, Categoria B. (în curs de apariție) 

7. CODREANCA, L. Utilizarea limbii române în tribunalul regional civil al Basarabiei 

(1818-1869). În: Philologia. 2020, nr. 3-4, pp. 103-108. ISSN 1857-4300. Categoria B. 

8. COSMESCU, A. Dialogul socratic ca practică discursivă. În: Philologia. Categoria B, 

(în curs de apariție) 

9. MINCU, E. Unităţile terminologice și corpusul medical. În: Philologia. 2020, nr.1-2, 

pp. 35-47. ISSN 1857-4300. Categoria B. 

10. MINCU, E. Denominații metaforice ale părților corpului uman. În: Studia Universitatis 

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/11.-p.72-76.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/02.%20p.08-11.pdf
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Moldaviae. Nr. 4 (134), 2020, pp. 53-56. ISSN 1811-2668. Categoria B. 

11. MINCU, E. Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo. În: Akademos. Revistă de 

Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2020, nr. 3, pp. 128-132. ISSN 1857-0461. Categoria 

B. 

12. ONOFRAȘ, M., VULPE, A. Probleme de lexicologie şi lexicografie în lucrările 

cercetătorului Vasile Bahnaru. În: Philologia. 2019, nr. 5-6, pp. 16-22. ISSN 1857-

4300. Categoria C. 

13. PAVEL, V. Arhiva dialectologică: scurt istoric. În: Philologia. 2020, LXII, nr. 1-2, pp. 

78-82. ISSN 1857-4300. Categoria B. 

14. PÂSLARU, VL. „Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară. Partea II. În: 

Philologia. 2020, nr. 3-4, pp.165-177. ISSN 1857-4300. Categoria B. 

15. PÂSLARU, VL. Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice. În: 

Akademos. Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2020, nr. 3, pp. 112-120. ISSN 

1857-0461. Categoria B. 

16. PÂSLARU, VL. Florile primăverii pedagogice. În: Didactica Pro. 2020, coperta 2. 

ISSN 1810-6455. Categoria C. 

17. RĂILEANU, Viorica. Derivate verbale de la antroponime. În: Akademos. Revistă de 

Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2020, nr. 3, pp. 133-137. ISSN 1857-0461. 

http://akademos.asm.md/files/Akademos_3_2020_web.pdf Categoria B. 

18. SAVIN-ZGARDAN, Angela. Enantiosemia. Influența contextului. În: Philologia. Nr. 

3-4, pp. 109-114. ISSN 1857-4300.  E-ISSN 2587-3717. Categoria B.   

19. SAVIN-ZGARDAN, Angela. Păstrarea sensurilor lexicale ale componentelor la 

unitățile polilexicale stabile. În:  Philologia. nr. 5-6, Categoria B. (în curs de apariție) 

20. SÎMBOTEANU, T. Mijloace de exprimare a actelor de vorbire în limba română. În: 

Philologia. 2020, nr. 1-2 (307–308), Chişinău: Editura Pro Libra, 2020, pp. 178-184. 

ISSN 1857-4300. Categoria B. 

21. VEREBCEANU, G. Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1). În: 

Philologia.  2020, nr. 3-4, pp. 93-102. ISSN 1857-4300. Categoria B. 

22. VEREBCEANU, G. Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2). În: 

Philologia.  2020, nr. 5-6, Categoria B. (în curs de apariție) 

23. VULPE, A. Descrierea sistemului lexical din perspectiva actului de comunicare. În: 

Philologia. 2020, nr. 5-6, Categoria B. (în curs de apariție) 

 

2.4. în alte reviste naționale și ale Institutului (11) 

1. BAHNARU, V. Considerente lexico-semantice asupra limbajului poetic eminescian. În: 

Viața Basarabiei. Nr. 1, 2020, pp. 43-64. ISSN 2345-1629. 

2. BĂRBUŢĂ, I. Observaţii privind paradigma comunicativă a enunţului în limba română. 

În: Buletin de lingvistică. 2018-2019 (editat în iunie 2020), nr. 19-20, pp. 76-82. ISSN 

1857-1948. 

3. BUTUC, P. Tudor Cotelnic, consecvent adept al principiilor metodologice de 

lingvistică funcţională”. În: Buletin de lingvistică. Nr. 19-20, Anul XVI-XVII, 2018-

2019, pp. 118-122. ISSN 1857-1948. 
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4. CONSTANTINOVICI, E. Despre câteva delimitări tranșante în utilizarea verbelor 

pronominale în limba română. În: Buletin de lingvistică. 2018-2019 (editat în iunie 

2020), anul XVI-XVII, nr. 19-20, pp. 3-8. ISSN 1857-1948. 

5. CONSTANTINOVICI, E. Puncte de onoare în moștenirea științifică a prof. Vitalie 

Marin. În: Limbă, literatură și folclor. Nr. 1-2, 2020, Chișinău: Prut Internațional, pp. 

73-74. ISSN 2587-3881. 

6. EREMIA, A. Relevanța istorică a toponimelor de proveniență socială. În: Buletin de 

lingvistică. 2018-2019, nr. 19-20, pp. 90-97. ISSN 1857-1948.  

7. EREMIA, A. Considerații onomasiologice privind istoria cuvintelor. În: Limba română. 

2020, nr. 1, pp. 211-220. ISSN 0235-9111.  

8. EREMIA, A. Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților 

(I). În: Limba română. 2020, nr. 2-3, pp. 90-99. ISSN 0235-91112.  

9. EREMIA, A. Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților 

(II). În: Limba română. Chișinău, 2020, nr. 4-5, pp. 112-121. ISSN 0235-91112. 

10. MINCU, E. Unităţile terminologice în tridimensionalitatea limbii. În: Buletin de 

Lingvistică. Nr. 19-20, 2018-2019 (editat în iunie 2020), pp. 83-89. ISSN 1857-1948. 

11. MINCU, E. In memoriam. Nicolae Raevschi sau destin umbrit de savant basarabean. 

În: Limbă, Literatură și Folclor. Nr. 1-2, 2020, Chișinău: Prut Internațional, pp. 75-76. 

ISSN 2587-3881.  

 

3. Articole  în culegeri ştiinţifice (37) 

 

3.1. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) (9) 

1. BOTNARI, L. Varietățile diamezică și diegenică – noi dimensiuni variaționale? În: 

Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale „Sextil Pușcariu”, ediția a 

IV-a, 12-13 septembrie 2019, Cluj-Napoca: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară 

„Sextil Pușcariu”, 2019. pp. 82-91. ISSN 2393 ‒ 526X. ISSN‒L 2393 ‒ 526X.  [citat 

05.02.2020]. Disponibil: http://www.inst-

puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20[Pages%2082%20-%2091].pdf 

2. BOTNARU, L. Indices of the diaphasic variation in the RSSM Soviet press. În: 

Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives. Language and discourse. Iulian 

Boldea, Cornel Sigmirean (Editors), Tîrgu Mureș: „Arhipelag XXI” Press, 2020, pp. 

294-299. ISBN: 978-606-8624-10-5. 

3. DRUȚĂ, I. The Zeugma and the Chiasmus: two novel Figures of Speech. În: Identities 

in Globalisation. Intercultural perspectives. Section: Language and Discourse. 

Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, 2020, pp. 73-77. ISBN 978-606-8624-10-5. 

https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-07%20Language.pdf 

4. MACOVEI, D. Particularități lexico-funcționale ale sintagmelor terminologice din 

metalimbajul ecologiei. În: Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale 

„Sextil Pușcariu”, ediția a IV-a, 12-13 septembrie 2019, Cluj-Napoca: Institutul de 

Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, 2019, pp. 151-156, ISSN 2393 ‒ 526X, 

ISSN‒L 2393 ‒ 526X. 

http://www.inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20%5bPages%2082%20-%2091%5d.pdf
http://www.inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20%5bPages%2082%20-%2091%5d.pdf
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-07%20Language.pdf
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5. MACOVEI, D. Terminologia în domeniul ecologiei. Definiție și istoric”. În: Identities 

in Globalisation. Intercultural Perspectives. Language and discourse. Iulian Boldea, 

Cornel Sigmirean (Editors), Tîrgu Mureș: „Arhipelag XXI” Press, 2020, pp. 274-278. 

ISBN: 978-606-8624-10-5. 

6. MINCU, E. Statutul elementelor savante greco-latine în sistemul  morfematic al limbii. 

În: Caietele Sextil Pușcariu. Actele Conferinței Internaționale „Sextil Pușcariu”, ediția 

a IV-a, 12-13 septembrie 2019, Cluj-Napoca: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară 

„Sextil Pușcariu”, 2019, pp. 200-207, ISSN 2393 ‒ 526X, ISSN‒L 2393 ‒ 526X. 

Disponibil: http://inst-

puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20[Pages%20200%20-

%20208].pdf 

7. MINCU, E.  Elementul terminologic – unitate compozantă a terminologiei. În Identities 

in Globalisation. Intercultural Perspectives. Language and discourse. Iulian Boldea, 

Cornel Sigmirean (Editors), Tîrgu Mureș: „Arhipelag XXI” Press, 2020, pp. 24-29. 

ISBN: 978-606-8624-10-5. https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-

07%20Language.pdf 

8. NEGRU, C. The Semantic and Etymological Analysis of the Lexical-Semantic Field of 

Intelectual Traits, În: Identities in globalization. intercultural perspectives. language 

and discourse, Tîrgu Mureș: Arhipelag XXI Press, 2020. pp. 265-273.  ISBN: 978-606-

8624-10-5 

9. ROTARI, N. Categorii estetice ale metaforei în limbahul românesc. În Identities in 

globalization. intercultural perspectives. language and discourse, Section: Language 

and Discourse, Tîrgu-Mureș: „Arhipelag XXI” Press, 2020, pp. 278-284. ISBN: 978-

606-8624-10-5. 

 

3.2. în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) (3) 

1. BRĂGUȚĂ, E. Textul religios cantabil (acatistul) - origine, structură, particularități. În: 

Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience). ROTARU, I.-

Gh.; MUȘAT, Dr. (eds.), vol. 8, nr.2, France: Editions IARSIC, Les Arsc, 2020, pp. 

306-327.  ISSN 2495-1757, indexat ERIH PLUS, CEEOL. 

2. MINCU, E. Anghelicul și serafimicul universului existențial basarabean. În: Jurnalul 

Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience). ROTARU, I.-Gh.; 

MUȘAT, Dr. (eds.), vol. 8, nr.1, France: Editions IARSIC, Les Arsc, 2020, pp. 254-

259.  ISSN 2495-1757, indexat ERIH PLUS, CEEOL. 

3. ROTARI, N. Fenomenul de metaforizare în limbajul religios românesc. În: Jurnalul 

Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience). ROTARU, I.-Gh.; 

MUȘAT, Dr. (eds.), vol. 8, nr.1, France: Editions IARSIC, Les Arsc, 2020, pp. 368-

374.  ISSN 2495-1757, indexat ERIH PLUS, CEEOL. 

 

3.3. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare naţională (8) 

1. BAHNARU, V. Ce este paronimia? sau locul paronimiei în sistemul fenomenelor 

http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20%5bPages%20200%20-%20208%5d.pdf
http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20%5bPages%20200%20-%20208%5d.pdf
http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPIV/pagini/CSP%20IV%20%5bPages%20200%20-%20208%5d.pdf
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-07%20Language.pdf
https://old.upm.ro/gidni/GIDNI-07/GIDNI-07%20Language.pdf
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lexico-semantice. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Materialele 

Colocviului științific național. Coordonator: CENUȘĂ, F., vol. IV, 12 noiembrie 2019, 

Chișinău: Pro Libra, pp. 7-18. ISBN 978-9975-3392-1-6. 

2. COSTIN, V., MINCU, E. Sinonimia în terminologia medicală. În: Lecturi in memoriam 

acad. Silviu Berejan. Materialele Colocviului științific național. Coordonator: 

CENUȘĂ, F., vol. IV, 12 noiembrie 2019, Chișinău: Pro Libra, pp. 37-40. ISBN 978-

9975-3392-0-9. 

3. PAVEL, V. Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul 

Ucrainei. În:  Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Materialele Colocviului 

științific național. Coordonator: CENUȘĂ, F., vol. IV, 12 noiembrie 2019, Chișinău: 

Pro Libra, pp. 76-79. ISBN  978-9975-3392-1-6. 

4. RĂILEANU, V. Nume proprii cu „pace”. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu 

Berejan. Materialele Colocviului științific național. Coordonator: CENUȘĂ, F., vol. IV, 

12 noiembrie 2019, Chișinău: Pro Libra, pp. 88-93. ISBN 978-9975-3392-0-9; ISBN 

978-9975-3392-1-6. 

5. ROTARI, N. Metafora aforistică în limbajul românesc. În: Probleme ale științelor 

socioumanistice și modernizării învățământului. Materialele conferinței științifice 

internaționale, 8-9 octombrie 2020, Chișinău: CEP UPS „Ion Creangă”, vol. 3, 2020, 

pp. 207-211, 355 p. ISBN 978-9975-46-449-9. 

6. ROTARI, N. Structura lingvistică a metaforei conceptuale. În: Tendințe contemporane 

ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Materialele Conferinței 

științifice a doctoranzilor, volumul II, edița a IX-a, Chișinău: Tipogr. „Biotehdesign”, 

2020, pp. 121-124. ISBN: 978-9975-108-66-9. 

7. SAVIN-ZGARDAN, A. Componentele unităților polilexicale stabile ce exprimă 

fenomene din domeniul superstiţiilor. În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. 

Materialele Colocviului științific național. Coordonator: CENUȘĂ, F., vol. IV, 12 

noiembrie 2019, Chișinău: Pro Libra, pp. 94-100. ISBN 978-9975-3392-1-6. 

8. VEREBCEANU, G. Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular. 

În: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Materialele Colocviului științific 

național. Coordonator: CENUȘĂ, F., vol. IV, 12 noiembrie 2019, Chișinău: Pro Libra, 

pp. 101-110. ISBN 978-9975-3392-1-6. 

 

3.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale cu participare internațională (17) 

1. BĂRBUŢĂ, I. Premise pentru elaborarea „Dicţionarului de structuri fundamentale al 

limbii române”. În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: 

Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 18-24. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

2. BOTNARI, L. Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova. În: 

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Paul Goma In 

memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica RĂILEANU, ediţia a 14-a, 

6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 25-31. ISBN 978-9975-3392-9-2. 
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3. COLESNIC-CODREANCA L. Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în 

RASSM (1926-1932). În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european: Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 67-74. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

4. CONSTANTINOVICI, E. Tranzitivarea și intranzitivarea verbelor – forme ale derivării 

actanţiale în limba română. În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european: Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 75-80. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

5. COSMESCU, A. Funcții ale reformulării în dialog: cazul interviului de explicitare. În: 

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Paul Goma In 

memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica RĂILEANU, ediţia a 14-a, 

6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 81-87. ISBN 978-9975-3392-9-2. 

6. DRUȚĂ, I., VIERU, L., VLAS, M. Definiții specializate ale termenilor de marketing. În: 

Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL 

GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr, vol. 14, 2020, Chișinău: Pro 

Libra, pp. 94-100. ISBN 978-9975-3392-9-2. 

7. DRUȚĂ, I., VIERU, L., VLAS, M. Considerații privind arborele conceptual în 

elaborarea dicționarelor specializate. În: Probleme ale Științelor Socioumanistice și 

Modernizării Învățământului. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. UPS 

„Ion Creangă”, Seria XXII, volumul III, Chişinău, 2020, pp. 201-207. ISBN 978-9975-

46-452-9. 

8. MINCU, E. Didactica aforismelor savante. În: Probleme ale științelor socioumanistice și 

modernizării învățământului. Materialele conferinței științifice internaționale, 8-9 

octombrie 2020, Chișinău: CEP UPS „Ion Creangă”, vol. 3, 2020, pp. 244-248, 355 p. 

ISBN 978-9975-46-449-9. 

9. MINCU, E. Afixoidarea: fenomen lingvistic în germene (litere grecești în formarea 

cuvintelor afixoidate). În: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context 

european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr, 

vol. 14, 2020, Chișinău: Pro Libra, pp. 136-140. ISBN 978-9975-3392-9-2. 

10. NEGRU, C. Lexicul referitor la intelectul omului – obiect de studiu în lingvistica 

contemporană. În: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, cu 

genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr, vol. 14, 2020, 

Chișinău: Pro Libra, pp.149-154. ISBN 978-9975-3392-9-2. 

11. PÂSLARU, VL. Interrelația conceptelor „dezvoltare personală - educație pentru 

societate”. În: Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri 

epistemologice actuale. Mat. conf. șt. internaț., Chișinău 19-20 noiembrie 2020, 

Chișinău: CEP USM, 2020. (în curs de apariție) 

12. POPOVSCHI, L. Conceptualizări metonimice ale realităţii (pe baza „Atlasului limbilor 

Europei”). În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Spiritus 

loci: interferenţe, confluenţă, rezistenţă. Colocviul ştiinţific cu participare internaţională, 

ediţia a 13-a. Chişinău, 10-11 octombrie 2019. Coord.: Viorica RĂILEANU, Liliana 
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BOTNARI. Chişinău: Pro Libra, 2019, pp. 143-149. ISBN  978-9975-3289-6-8. 

13. RĂILEANU, Viorica. Chestiuni de terminologie onomastică în lingvistica românească.  

În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Paul Goma In 

memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica RĂILEANU, ediţia a 14-a, 

6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 161-169. ISBN 978-9975-3392-9-2. 

14. ROTARI, N. Rolul metaforei în formarea conceptelor și definirea termenilor. În: 

Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL 

GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr, vol. 14, 2020, pp. 170-174. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

15. SAVIN-ZGARDAN, Angela. Enantiosemia. (Schimbul de bunuri materiale. Aprecierea 

subiectivă a vorbitorului). În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european: Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020,  pp. 175-179. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

16. SÎMBOTEANU, T. Modalităţile de exprimare directă şi indirectă a actului de vorbire 

rugăminte în limba română. În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context 

european: Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020,  pp. 191-199. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

17. VEREBCEANU, G. Trăsături caracteristice ale scrierii chirilice (pe baza unor texte 

vechi românești). În: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: 

Paul Goma In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr. Coord.: Viorica 

RĂILEANU, ediţia a 14-a, 6 octombrie 2020, Chișinău: Pro Libra, 2020, pp. 200-205. 

ISBN 978-9975-3392-9-2. 

 

4. Teze în culegeri ştiinţifice (2) 

1. MINCU, E. Repere etimologice ale termenilor medicali. În: Culegeri de rezumate. 

Abstract books. Congresul internațional consacrat aniversării a 75-a de la fondarea 

USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-22 octombrie 2020, p. 751, congres.usmf.md (în curs 

de editare). 

2. VULPE, A. Structura semantică a cuvintelor: abordare din perspectivă lexicografică. În: 

Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare 

și inovare”: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: CEP USM, 2020, pp. 38-41. ISBN 

978-9975-152-48-8. 

 

5. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) (1) 

5.2. Dicţionare (1) 

1. ONOFRAȘ M., PAHOMI, T., SCLIFOS, V., VRABIE, L., VULPE, A. Dicționar 

explicativ tematic. Chișinău: Tipogr. Reclama, 2020, 460 p. ISBN 978-9975-58-232-2.2. 

 

 

http://congres.usmf.md/
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6. Articole de popularizare (19) 

1. BAHNARU, V. Politicienii socialiști din Chișinău și „eliberatorii” din Transnistria – 

continuatori consecvenți ai aberațiilor identitare și lingvistice sovietice. În: Timpul, 5 

aprilie, 2020. 

2. BAHNARU, V.  Qui vadis, Academia. În: Timpul, 6 mai 2020. 

3. BAHNARU, V.  Limba română și baba care se piaptănă. 11 martie, În: 

http://poeziaacasa.uslr.md/dr-vasile-bahnaru-limba-romana-si-baba-care-se-piaptana/ 

4. BUTUC, P. Distins lingvist cu tentă de filosof. În: Cahulul Literar şi Artistic,  nr. 2, 

aprilie – iunie 2020, pp. 23-26.  ISSN 2345-1416. 

5. DRUȚĂ, I. Trandafirul de plastic al limbii. În: Moldova, 2020, nr. 1, pp. 70-71. ISSN 

0132-6635. 

6. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Balasinești (Briceni).  În: Natura. 2020, nr. 1, 

pp. 7. 

7. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Cubolta (Sângerei). În: Natura. 2020, nr. 2, 

pp. 15. 

8. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Bocani (Fălești). În: Natura. 2020, nr. 3, pp. 7. 

9. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Budăi (Telenești). În: Natura. 2020, nr. 5, pp. 

7. 

10. EREMIA, A. Revista ,,Natura” – împreună de trei decenii.  În: Natura. 2020, nr. 6, pp. 

9.  

11. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Bilicenii Vechi (Sângerei). În: Natura. 

Chișinău, 2020, nr. 7, pp. 7. 

12. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Cărpineni (Hâncești). În: Natura. Chișinău, 

2020, nr. 8, pp. 7. 

13. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Criuleni. În: Natura. Chișinău, 2020, nr. 9, 

pp.7. 

14. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Cimișlia. În: Natura. Chișinău, 2020, nr. 10, 

pp. 7.   

15. EREMIA, A. Botna – râul, vechi păduri și vetre românești.  În: Natura. Chișinău, nr. 10, 

pp. 3. 

16. EREMIA, A. Vetrele noastre strămoșești: Cobâlea (Șoldănești). În: Natura. Chișinău, 

2020, nr. 11, pp. 7.  

17. EREMIA, A. Regionalisme entopice.  În: Realități Culturale. 2020,  nr. 1, pp. 10-11.  

18. EREMIA, A. Toponime din regionalisme. În: Realități Culturale. 2020, nr. 2, pp. 8-9. 

19. PAVEL, V. Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa (80 de ani de la raptul sovietic). În:  

Literatura şi arta. Nr. 22 (3899), 11 iunie, p. 7. 

 

7. Articole de popularizare, format electronic  (2) 

1. RĂILEANU, V. Limba Română – candelă a identității noastre naţionale. „E o datorie 

patriotică să ne vorbim limba corect” (Grigore Vieru). Despre Limba Română, vorbesc 

specialiștii… Disponibil: https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-

corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc 

http://poeziaacasa.uslr.md/dr-vasile-bahnaru-limba-romana-si-baba-care-se-piaptana/
https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc
https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc
https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc
https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc
https://asm.md/e-o-datorie-patriotica-sa-ne-vorbim-limba-corect-grigore-vieru-despre-limba-romana-vorbesc
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2. SAVIN-ZGARDAN, A. Rezultatele monitorizării posturilor de televiziune din 

Republica Moldova. Erori privind sintaxa. 0,5 c.a. Disponibil: 

https://krudit.wixsite.com/logosplus/biblioteca-online 

 

8. Capitole în culegeri internaționale (1) 

1.  BAHNARU, V. Limbajul poetic. În: Mărgăritare de dincolo de Prut. Resp.: ALEF G., 

MACHEDON, I., București. (în curs de apariție)  

 

9. Capitole în culegeri naționale (1) 

1. POPOVSCHI, L. Motivaţia – concept-cheie al cognitivismului în lingvistică şi în 

glotodidactică. În: Dinamica limbilor moderne: tendinţe contemporane, orientări 

valorice, experienţe/ Modern languages dynamics: contemporary tendencies, valuable 

views, experiences (culegere de articole ştiinţifice). Chişinău: IRIM (Tipogr. „Print 

Caro”), 2020, pp. 47-52. ISBN 978-9975-3076-8-0. 

 

10. Recenzii (4) 

1. BUTUC, P. Savin-Zgardan Angela. Motivația unităților polilexicale stabile în limba 

română. Chișinău: „Dira AP”, 2019, 274p.. În:  Philologia. Ianuarie-Aprilie 2020, LXII, 

pp. 187-191. Categoria B. 

2. ONOFRAȘ M. Recenzie la Ana Vulpe, Lidia Vrabie. Dicţionar de paronime (cu 

exemple). Chișinău: Pro Libra, 2018., 315 p. În: Philologia. Nr. 1-2, pp. 185-187. ISSN 

1857-4300. Categoria B.   

3. SAVIN-ZGARDAN, A. Gânduri pe marginea lecturării romanului Orizonturi de 

Eugenia Mincu. În: Buletin de Lingvistică. nr. 19-20, 2018-2019, pp. 122-123. ISSN 

1857–1948.   

4. VRABIE L. Recenzie la Maria Onofraș. Lingvistica în Republica Moldova Indice 

bibliografic (1991-2011) Chişinău: Editura ProLibra, 2018, 327 p. În: Philologia. Nr. 1-

2, pp. 191-192. ISSN 1857-4300. Categoria B.   

 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

 

Lista forurilor la care au fost prezentate rezultatele obținute în cadrul proiectului de stat 

(41) 

 internaționale (14) 

1. BOTNARI, L. Conferinţa internaţională Globalization, intercultural dialogue and national 

identity - ediţia a şaptea (GIDNI 7), Târgu-Mureș, 23-24 mai 2020. Comunicarea: Indices of 

the diaphasic variation in the RSSM soviet press. 

2. BRĂGUȚĂ, E. Simpozionul Internațional Identitate și ideologie. Limba și literatura română 

în paradigma culturală contemporană. Iași, 16-18 septembrie 2020. Comunicarea: Valențe 

textuale ale nominalizărilor verbale în acatistele românești. 

https://krudit.wixsite.com/logosplus/biblioteca-online
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3. DRUȚĂ, I., VIERU, L., VLAS, M.  Conferința științifică internațională Probleme ale 

Științelor Socioumanistice și Modernizării Învățământului, 8-9 octombrie 2020, UPS „Ion 

Creangă”. Comunicarea: Considerații privind arborele conceptual în elaborarea dicționarelor 

specializate. 

4. DRUȚĂ, I. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue and 

national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: The Zeugma and 

the Chiasmus: two novel Figures of Speech.  

5. MACOVEI, D. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue and 

national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: Terminologia în 

domeniul ecologiei. Definiție și istoric.  

6. MINCU, E. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue and 

national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: Elementul 

terminologic – unitate compozantă a terminologiei. 

7. MINCU, E.  Conferința internațională Identitate şi ideologie. Limba şi literatura română în 

paradigma culturală contemporană, Institutul Philippide al Academiei Romane, Iaşi, 16–18 

septembrie 2020. Comunicarea:  Dubletul greco-latin < lat. oculus, i, m și < gr. ophthalmos 

„ochi”: valori existențiale și terminologie medicală. 

8. MINCU, E. Conferința internațională Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării 

învățământului, 8-9 octombrie 2020, UPS „Ion Creangă”. Comunicarea:  Didactica 

aforismelor savante.  

9. MINCU, E. Congresul internațional consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu”, 21-22 octombrie 2020. Comunicarea: Mincu E. Repere etimologice 

ale termenilor medicali. 

10. NEGRU, C. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue and 

national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: Analiza 

semantică și etimologică a câmpului lexical-semantic al însușirilor intelectuale. 

11. RĂILEANU, V. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue 

and national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: Derivate 

verbale de la nume proprii. 

12. ROTARI, N. Conferința internațională  Probleme ale științelor socioumanistice și 

modernizării învățământului, 8-9 octombrie 2020, UPS „Ion Creangă”. Comunicarea: Metafora 

aforistică în limbajul românesc.  

13. ROTARI, N. Conferința științifică internațională Globalization, intercultural dialogue and 

national identity, ediția a VII-a, Târgu-Mureș, 23 mai 2020. Comunicarea: Categorii estetice 

ale metaforei în limbahul românesc. 

14. ROTARI, N. Congresul internațional consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF 

„Nicolae Testemițanu” 21-22 octombrie 2020. Comunicarea: Rolul metaforelor în discursul 

terapeutic. 

 cu participare internațională (22) 

1. BAHNARU, V.  Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 
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rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Principii de prezentare a etimologiei unităților de vocabular în dicționarul explicativ. 

2. BĂRBUŢĂ, I. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Premise pentru elaborarea Dicţionarului de structuri fundamentale al limbii române. 

3. BOTNARI, L. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova. 

4. BRĂGUȚĂ, E. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Diversitatea semantică a substantivelor deverbale referențiale/non-evenimențiale (pe corpus 

de text religios).  

5. COLESNIC-CODREANCA, L. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: 

Realizări şi perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-

etica rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie 

Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. 

Comunicarea: Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în RASSM (1926-1932). 

6. CONSTANTINOVICI, E. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: 

Realizări şi perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-

etica rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie 

Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. 

Comunicarea: Tranzitivarea / intranzitivarea verbelor – forme ale derivării actanţiale în 

limba română. 

7. COSMESCU, A. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Funcții ale reformulării în dialog: cazul interviului de explicitare. 

8. DRUȚĂ, I., VIERU, L., VLAS, M. Colocviul cu participare internaţională Filologia 

modernă: Realizări şi perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL 

GOMA. Est-etica rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de 

Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-

a. Comunicarea: Definiții specializate ale termenilor de marketing. 

9. MACOVEI, D. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 
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„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Tipologii ale termenilor ecologici din punct de vedere conceptual 

10. MINCU, E. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Afixoidarea: fenomen lingvistic în germene (litere grecești în formarea cuvintelor afixoidate) 

11. MINCU, E. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae 

Testemițanu”, 21-22 octombrie 2020. Comunicarea: Repere etimologice ale termenilor 

medicali. 

12. NEGRU, C. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Lexicul referitor la intelectul omului – obiect de studiu în lingvistica contemporană. 

13. PÂSLARU, Vl. Conferința științifică cu participare internațională Dezvoltarea personală și 

educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale, Chișinău, 19-20 noiembrie 2020. 

Comunicarea: Interrelația conceptelor „dezvoltare personală – educație pentru societate”.  

14. POPOVSCHI, L. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Despre necesitatea revitalizării Textelor dialectale publicate la Chişinău. 

15. RĂILEANU, V. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații. 

16. ROTARI, N. Conferinței științifice a doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării 

științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 2020. 

Comunicarea: Structura lingvistică a metaforei conceptuale.  

17. ROTARI, N. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Rolul metaforei în formarea conceptelor și definirea termenilor.  

18. SAVIN-ZGARDAN, A.  Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări 

şi perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Enantiosemia. (Schimbul de bunuri materiale. Aprecierea subiectivă a vorbitorului). 

19. SÎMBOTEANU, T. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 
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rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Modalităţile de exprimare directă şi indirectă a actului de vorbire rugăminte în limba 

română. 

20. VEREBCEANU, G. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Trăsături caracteristice ale scrierii chirilice (pe baza unor texte vechi românești). 

21. VULPE, A. Colocviul cu participare internaţională Filologia modernă: Realizări şi 

perspective în context european, cu genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, 6-7 octombrie 2020. Organizat de Institutul de Filologie Română 

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a. Comunicarea: 

Tratarea sistemului lexical din perspectivă didactică. 

22. VULPE, A. Conferința științifică cu participare internațională Integrare prin Cercetare și 

Inovare, USM, 10-11 noiembrie 2020. Comunicarea: Structura semantică a cuvintelor: 

abordare din perspectivă lexicografică.  

 

 cu participare națională (5) 

1. BOTNARI, L. Conferința științifică națională Profesorul Vitalie Marin – personalitate 

distinctă în mediul academic. In memoriam. 90 de ani de la naștere, 29 aprilie 2020, 

Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Comunicarea: Considerații privind 

varietatea diafazică a limbii române. 

2. BUTUC, P. Conferința științifică anuală a profesorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”, octombrie 2020. Organizată de UPS Ion Creangă. Comunicarea: Nicolae Mătcaș, 

distins lingvist. 

3. MINCU, E. Conferința științifică națională Profesorul Vitalie Marin – personalitate distinctă 

în mediul academic. In memoriam. 90 de ani de la naștere, 29 aprilie 2020, Facultatea de 

Litere a Universității de Stat din Moldova. Comunicarea:  Denominații metaforice ale 

părților corpului uman. 

4. RĂILEANU, V. Conferința științifică națională Profesorul Vitalie Marin – personalitate 

distinctă în mediul academic. In memoriam. 90 de ani de la naștere, 29 aprilie 2020, 

Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Comunicarea: Terminologie 

onomastică. 

5. RĂILEANU, V. Conferința Trecutul, prezentul și viitorul limbii române, eveniment 

dedicat Zilei Limbii Române, Biblioteca „Ștefan cel Mare”, 26 august 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEMtrFxTlEY&feature=share&fbclid=IwAR2e9_Mq

oA_f7DM_Ftah2zGUyepqKwux4ZeMWVAP60xM9MQkJ8Ag9SF6jm831 

Comunicarea: Sărbătoarea națională a Limbii Române: evoluție sau involuție? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEMtrFxTlEY&feature=share&fbclid=IwAR2e9_MqoA_f7DM_Ftah2zGUyepqKwux4ZeMWVAP60xM9MQkJ8Ag9SF6jm8
https://www.youtube.com/watch?v=AEMtrFxTlEY&feature=share&fbclid=IwAR2e9_MqoA_f7DM_Ftah2zGUyepqKwux4ZeMWVAP60xM9MQkJ8Ag9SF6jm8
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Participări pasive 

 Conferințe (39) 

1. BOTNARI, L. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul de 

Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020 (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 iulie, 

14 iulie – 5 participări). 

2. BOTNARI, L. Conferința on-line: „Limba română și diaspora”; invitați: Ala Mîndîcanu, 

Tatiana Ciobanu, Alexandru Cazacu, Vitalie Vovc. 

https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs. 

3. DRUȚĂ, I. Conferința online: „Limba română și diaspora”; invitați: Ala Mîndîcanu, Tatiana 

Ciobanu, Alexandru Cazacu, Vitalie Vovc. https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs 

4. MACOVEI, D. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul de 

Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020 (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 iulie, 

14 iulie – 5 participări). 

5. MINCU, E. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul de 

Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020, (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 

iulie, 14 iulie – 5 participări). 

6. NEGRU, C. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul de 

Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020, (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 

iulie, 14 iulie – 5 participări). 

7. NEGRU, C. Conferința online: „Limba română și diaspora”; invitați: Ala Mîndîcanu, 

Tatiana Ciobanu, Alexandru Cazacu, Vitalie Vovc. 

https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs 

8. POPOVSCHI, L. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul 

de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020, (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 

iulie, 14 iulie – 5 participări). 

9. ROTARI, N. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de Institutul de 

Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020, (17 iunie, 23 iunie, 25 iunie, 3 

iulie, 14 iulie – 5 participări). 

10. SÎMBOTEANU, T. Ciclul de conferințe științifice Diaspora filologică, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, 17 iunie-14 iulie 2020, (17 iunie, 23 iunie, 25 

iunie, 3 iulie, 14 iulie – 5 participări). 

11. SÎMBOTEANU, T. Conferința online: „Limba română și diaspora”; invitați: Ala 

Mîndîcanu, Tatiana Ciobanu, Alexandru Cazacu, Vitalie Vovc. 

https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs 

 

Link-uri: 

https://www.youtube.com/watch?v=WrLXhyW0k_0  

https://www.youtube.com/watch?v=xyfkPBs6U6A 

https://www.youtube.com/watch?v=7IhnTHHpINU 

https://www.youtube.com/watch?v=tWRx3WZ6PKA 

https://www.youtube.com/watch?v=wrFFDuS1kZA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs
https://www.youtube.com/watch?v=za4ypHpBpbs
https://www.youtube.com/watch?v=WrLXhyW0k_0
https://www.youtube.com/watch?v=xyfkPBs6U6A
https://www.youtube.com/watch?v=7IhnTHHpINU
https://www.youtube.com/watch?v=tWRx3WZ6PKA
https://www.youtube.com/watch?v=wrFFDuS1kZA
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Alte activități 

 

 Webinare (4) 

1. BOTNARI, L. MECC-Webinar 32: Scriitorul român între paradigma Gutenberg și noua 

paradigmă online; invitat: Daniel Cristea- Enache. 

2. MINCU, E. Participare webinar MECC 2020 (Certificat de participare nr. 45 din 30 august 

2020) 

3. MINCU, E. Participare webinar MECC 2020 (Certificat de participare nr. 32 din 22 august 

2020) 

4. NEGRU, C. MECC-Webinar 32: Scriitorul român între paradigma Guttenberg și noua 

paradigmă online; invitat: Daniel Cristea- Enache. 

 

 Formări, nivel național (4 formări/12 participări) 

 

1. MACOVEI, D. Masa rotundă: Perspectiva subregională a politicii de inovare, MECC, 16 

ianuarie 2020. 

2. MACOVEI, D. Seminar cu genericul Noile oportunități în cadrul programului EURAXESS. 

Mobilitatea cercetătorilor științifici, 23 ianuarie, 2020. 

3. MACOVEI, D. Ciclul de conferințe pedagogice Educație online, 6-11 iulie 2020. 

4. MINCU, E. Masa rotundă: Perspectiva subregională a politicii de inovare, MECC, 16 

ianuarie 2020. 

5. MINCU, E. Seminar cu genericul Noile oportunități în cadrul programului EURAXESS. 

Mobilitatea cercetătorilor științifici, 23 ianuarie, 2020. 

6. MINCU, E. Curs educațional. Competența interculturală: funcționalitate conceptual-practică, 

23  octombrie 2020, dr. hab. Viorica Goraș-Postică, ProDidactica. 

7. NEGRU, C. Masa rotundă: Perspectiva subregională a politicii de inovare, MECC, 16 

ianuarie 2020. 

8. POPOVSCHI, L. Formarea Tehnici de eficientizare a procedurii de digitalizare, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” în colaborare cu Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici”, februarie 2020. 

9. POPOVSCHI, L. Formarea Tehnici de eficientizare a procedurii de transliterare, organizat 

de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” în colaborare cu Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici”, martie 2020. 

10. ROTARI, N. Masa rotundă: Perspectiva subregională a politicii de inovare, MECC, 16 

ianuarie 2020. 

11. VULPE, A. Formarea Tehnici de eficientizare a procedurii de digitalizare, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” în colaborare cu Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici”, februarie 2020. 

12. VULPE, A. Formarea Tehnici de eficientizare a procedurii de transliterare, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” în colaborare cu Institutul de Matematică și 

Informatică „Vladimir Andrunachievici”, martie 2020. 
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 Formări, nivel internațional (6 formări/20 de participări) 

1. BRĂGUȚĂ, E. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources 

Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă și Institutul 

Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

2. BRĂGUȚĂ, E. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

3. BOTNARI, L. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources 

Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă și Institutul 

Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

4. BOTNARI, L. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

5. MACOVEI, D. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources 

Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă și Institutul 

Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

6. MACOVEI, D. Sesiunea plenară a evenimentului NexusLinguarum (Hybrid) Plenary 

Meeting, în cadrul acțiunilor COST, 26-27 octombrie. 

7. MACOVEI, D. Atelier al grupului de lucru 4 – Use cases and applications al acțiunii COST, 

European network for Web-centred linguistic data science, 27 octombrie. 

8. MACOVEI, D. Formarea Asigurarea unei gestiuni eficiente a resurselor umane (Institutele 

de cercetare), formator Marie Lopez (Toulon, Franța), noiembrie 2020. 

9. MACOVEI, D. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

10. MINCU, E. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources 

Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă și Institutul 

Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

11. MINCU, E. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

12. NEGRU, C. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

13. POPOVSCHI, L. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des 

Ressources Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, 

organizat de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă 

și Institutul Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

14. POPOVSCHI, L. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

15. RĂILEANU, V. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des 

Ressources Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, 

organizat de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă 

și Institutul Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 
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16. RĂILEANU, V. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

17. ROTARI, N. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources 

Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de 

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă și Institutul 

Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

18. ROTARI, N. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

19. SÎMBOTEANU, T. Ciclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des 

Ressources Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, 

organizat de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Agenția Universitară Francofonă 

și Institutul Francez de Guvernanță Universitară, 18, 19, 20, 25 noiembrie 2020. 

20. SÎMBOTEANU, T. Formarea Managementul Proiectelor cultural-lingvistice, formator Otilia 

Hedeșan, Universitatea de Vest din Timișoara, România, decembrie 2020. 

 

 Workshop-uri (3) 

1. NEGRU, C. Cea de-a IX-a ediţie a workshop-ului Lexicografia academică românească. 

Provocările informatizării, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și de 

Colectivul de limbaj natural, Institutul de Informatică Teoretică Academia Română, Filiala 

din Iași; 28-29 mai 2020.  

2. ROTARI, N. Cea de-a IX-a ediţie a workshop-ului Lexicografia academică românească. 

Provocările informatizării, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și de 

Colectivul de limbaj natural, Institutul de Informatică Teoretică Academia Română, Filiala 

din Iași; 28-29 mai 2020.  

3. VULPE, A. Cea de-a IX-a ediţie a workshop-ului Lexicografia academică românească. 

Provocările informatizării, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” și de 

Colectivul de limbaj natural, Institutul de Informatică Teoretică Academia Română, Filiala 

din Iași; 28-29 mai 2020. Comunicare: Preocupările Sectorului de lexicologie și lexicografie 

al IFR „B.P.-Hasdeu” în direcția informatizării lexicografiei românești. 

 

 Concursuri (2) 

1. ROTARI, N. Concursul Doctorandul Anului 2020, organizat de Institutul de Filologie 

Română „B. P.-Hasdeu”, 22 iunie. 

2. SÎMBOTEANU, T. Concursul Doctorandul Anului 2020, organizat de Institutul de Filologie 

Română „B. P.-Hasdeu”, 22 iunie 2020. 

 

 Emisiuni televizate (în colaborare cu Axial TV) (20) 

Sonorizare: drd. Natalia ROTARU; autori tablete: dr. hab. Inga DRUȚĂ, dr. hab. Eugenia 

MINCU; dr. hab. Angela SAVIN; dr. hab. Viorica MOLEA; dr. Ana VULPE, dr. Maria 

ONOFRAȘ. 
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 Emisiuni radio (1) 

1. RĂILEANU, V. Interviu pentru emisiunea Academia Radio – revistă de popularizare a 

cercetărilor din domeniul științei din Republica Moldova, realizată de Andrei Viziru; 

http://www.trm.md/ro/academia-radio/academia-radio-emisiune-din-6-februarie-2020, 6 

februarie 2020. 

 

8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală 

Cercetătorii implicați în proiect dețin ORCID. Revista Institutului, Philologia, este de categoria 

B și conține cercetări contrastive în: filologia romano-germanică, lingvistică teoretică şi aplicativă, 

istoria şi teoria literaturii, interacţiuni culturale în socium-ul polietnic al Republicii Moldova etc.; 

fiecare articol este indexat DOI. 

9. Materializarea rezultatelor obținute  

Rezultatele cercetării obținute în cadrul proiectului au fost 

valorizate cu succes și au fost materializate în mod 

corespunzător. În acest sens, au fost editate: -  2 

monografii de monoautor (MACOVEI, D. 

Terminologia ecologică în limba română. Analiză lexical-

funcțională. Chișinău: Î.I. Bansai-Vătavu, Tip. 

„Reclama”, 2020, 147 p. ISBN  978-9975-3387-1-4;  

MINCU, E. Arhitectonica terminologiei medicale în 

limba română. Mic dicționar de elemente și dublete 

terminologice. Chișinău: Î.I. Bansai-Vătavu, Tip. 

„Reclama”, 2020, 194 p. ISBN 978-9975-3387-2-1.), care vor fi utile specialiștilor în domeniu, 

precum și profesorilor universitari. Aceste monografii tratează și dezvoltă probleme care vizează 

standardizarea, unificarea, internaționalizarea terminologiilor (aici, terminologia medicală și 

terminologia ecologică), funcționarea terminologiei, axate pe fundamentele greco-latine, niveluri 

național și internațional; de asemenea, s-a insistat asupra elucidării procesului de integrare a 

corpusului terminologic internațional în funcționalitatea comunicativ-profesională din Republica 

Moldova.    

-  un dicționar colectiv (ONOFRAȘ, M., PAHOMI, 

T., SCLIFOS, V., VRABIE, L., VULPE, A. Dicționar 

explicativ tematic. Chișinău: Tipogr. Reclama, 2020, 460 p. 

ISBN 978-9975-58-232-2.2.), destinat publicului larg 

(traductologi, profesori, elevi – treptele de studiu, gimnazială 

și liceală etc.). 

 

http://www.trm.md/ro/academia-radio/academia-radio-emisiune-din-6-februarie-2020
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Un impact social considerabil îl 

are elaborarea site-ului 

LogosPlus, un site (deocamdată, 

în dezvoltare) destinat a reflecta 

rezultatele obținute, a promova 

imaginea Institutului, a elucida 

activitatea științifică în cadrul 

proiectelor. Site-ul LogosPlus 

tinde a fi un promotor al 

valorilor care ne identifică ca 

națiune: limbă și cultură; este 

bine structurat, înglobând mai 

multe componente. 

Tabletele de 

etimologizare și de cultivare a 

limbii (28 de tablete video și 67 

de tablete în format word), 

elaborate de către cercetătorii 

Institutului, promovează norma 

și estetica lingvistică, explicând 

și exemplificând uzul corect al limbii române.  

În pofida faptului că este un site în dezvoltare, tabletele atestă numeroase vizualizări, de 

exemplu, tableta „Aveți careva probleme?”, elaborată de către dr. hab I. Druță, înregistrează 6392 de 

accesări.  

Biblioteca on-line, 

care este preconizată a 

include lucrările 

Institutului în format 

electronic, ce vor 

putea fi consultate de 

publicul larg, serviciul 

Consultații 

Lingvistice on-line: 

Întreabă și 

Răspundem!, prin 

care, ulterior, vor  

putea fi adresate 

diverse întrebări 

cercetătorilor 

implicați în proiect, în vederea obținerii unor răspunsuri concrete. Serviciul Exerciții practice on-

line: Chibzuiește și rezolvă! va oferi o gamă largă de exerciții practice, destinate publicului larg 

(elevilor, studenților, profesorilor ș. a.), prin care acesta își va verifica, consolida cunoștințele (de 

limbă) teoretice acumulate.   



32 
 

Totodată, menționăm faptul că cercetătorii implicați în proiect au o frumoasă colaborare cu 

postul de televiziune Axial TV; în cadrul emisiunii Cultivarea limbii române sunt prezentate 

pastilele de limbă (20 de emisiuni). 

În cadrul proiectului, a fost editată culegerea Filologia 

modernă: Realizări şi perspective în context european, cu 

genericul In memoriam PAUL GOMA. Est-etica rezistenței 

prin adevăr și 3 ediții (nr. 1-2; nr. 3-4; nr. 5-6) ale revistei 

Philologia (a treia ediție este în curs de apariție). 

Culegerea sus-menționată are la bază comunicările 

susținute în cadrul Colocviului ştiinţific cu participare 

internațională Filologia Modernă: Realizări şi perspective în 

context european, cu genericul PAUL 

GOMA In memoriam. Est-etica 

rezistenței prin adevăr, ediţia a XIV-a, 

desfășurat (on-line) la Institutul de 

Filologie Română „Bogdan Petriceicu-

Hasdeu” al Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării din Republica 

Moldova, pe 6 octombrie 2020, în 

parteneriat cu Institutul de Filologie 

Română „Alexandru Philippide”, Iași, 

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie și 

Teorie Literară „George Călinescu”, București, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru 

Rosetti”, București. La Colocviu, au fost antrenați peste 50 de cercetători științifici, cadre didactice, 

doctoranzi și masteranzi atât din centrele universitare și de cercetare din Republica Moldova 

(Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Universitatea de Stat „Dimitrie 

Cantemir”, Chișinău, Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”, Chișinău), cât și din 

centrele universitare și de cercetare din România (Universitatea din București, Universitatea „Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, 

Iași).   

Un impact social deosebit este atestat prin oferirea de avize de etimologizare a numelui și a 

prenumelui, avize necesare în perfectarea actelor (aproximativ 700 de avize) și 15 expertize 

lingvistice. 

De asemenea, o formă de materializare a rezultatelor activității de cercetare o constituie 

susținerea publică a tezei de doctor a doamnei L. Botnari, cu titlul „Teoria variabilității și 

aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldova”. 

Rezultatele remarcabile obținute de cercetătorii Institutului sunt apreciate de întreaga comunitate 

științifică și nu numai, astfel, domnului dr. Ion Bărbuță și doamnei dr. hab. Inga Druță le-au fost 

conferite Diplome de Onoare de către Guvernul Republicii Moldova pentru contribuția substanțială 

la dezvoltarea științei, la promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării.  
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10. Dificultățile în realizarea proiectului 

        În procesul de implementare a proiectului respectiv s-au atestat următoarele deficiențe:  

1. Condiții de instalare a stării de urgență COVID 19 în Republica Moldova, 2020. 

2. Reducerea cu 30% din finanțarea preconizată inițial, în propunerea de proiect. O parte 

dintre cercetătorii au fost trecuți la 0,5 normă și chiar la 0,25 normă. 

11. Concluzii 

Realizările din cadrul proiectului (obiectul de cercetare – limba română) au vizat: 

revalorificarea elementului static al limbii române, a fundamentelor greco-latine în stabilirea  

profilului terminologic în limba română în contextul internaţionalizării, standardizării şi 

unificării terminologiilor; valorificarea textelor românești vechi; reactualizarea patrimoniului 

onomastic și a celui toponimic, identificarea elementelor dinamice ale limbii (inclusiv, 1924-

1940); elucidarea fenomenelor lingvistico-terminologice, generatoare de modificări în limba 

română la nivelurile: morfologic, lexical, semantic, funcțional etc.; salvgardarea arhivei 

dialectologice; digitalizarea și transliterarea în alfabet latin a textelor dialectale, a dicționarelor 

etc.  

La tema proiectului, s-au publicat 105 lucrări (inclusiv, 2 studii monografice de 

monoautor, 1 dicționar), s-au ținut 41 de comunicări în cadrul manifestărilor științifice (inclusiv, 

Colocviul Filologia Modernă 2020). 

Edițiile revistei Philologia 2020 (3), culegerea de articole Filologia Modernă 2020 

cuprind realizări menite: a integra cercetarea științifică în  practica de valorificare națională și 

internațională; a racorda aspectul teoretic la cel aplicativ în didactica limbii române (inclusiv, 

cea alolingvă);  a spori calitatea traducerilor în limba română etc.   

Site-ul LogosPlus, portal de resurse filologice, destinat publicului larg, promovează norma 

și estetica limbii române (tablete de cultivare a limbii române (95), Dicționare on-line etc.).  

Astfel, obiectivele și sarcinile propuse (etapa anuală 2020) au fost realizate.   

 

The scientific achievements of the project (the research object – the Romanian language) 

aimed at: revalorizing the static element of the Romanian language, the Greco-Latin foundations 

in establishing the terminological profile in Romanian in terms of the internationalization, 

standardization and unification of terminologies; making old Romanian texts available; updating 

the onomastic and toponymic heritage, identifying the dynamic elements of the language 

(including the period of 1924-1940); elucidation of linguistic-terminological phenomena, 

generating changes in Romanian at various levels: morphological, lexical, semantic, functional, 

etc.; preserving the dialectological archive; digitization and transliteration of dialectal texts and 

dictionaries in the Latin alphabet. 

Considering the topic of the project, 105 papers have been published (including, 2 

monographies, a dictionary) and 41 papers have been presented during scientific events 

(including, Modern Philology Colloquy 2020). 

The editions of the Philologia journal 2020 (3), the collection of scientific articles 

Filologia Modernă 2020 include scientific results, such as: integrating scientific research in the 

international revalorizing practice; connecting the theoretical aspect to the applicative one in the 

field of didactics of the Romanian language (including the non-linguistic one); increasing the 
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quality of Romanian translations, etc. 

The LogosPlus website, a portal of philological resources for the general audience, 

promotes the norm and the aesthetics of the Romanian language (linguistic tablets for language 

cultivating (95), On-line Dictionaries etc.). 

Consequently, the initial objectives and tasks (the annual plan for 2020) have been 

achieved. 

 

Conducătorul de proiect      MINCU Eugenia 

 

Data: _________________  

 

LŞ 
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Anexa 1A 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanţare 

Cifrul proiectului: 20.80009.1606.01 

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod Anul de gestiune 

Eco 

(k6) 
Aprobat 

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii angajaţilor conform 

statelor 

211180 2046.3  2046.3 1865.0 181.3 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 

212100 470.6  470.6 428.9 41.7 

Prime de asigurare obligatorie de asistenta 

medicală achitate de angajator şi angajaţi 

pe teritoriul ţarii 

212210 92.1  92.1 83.9 8.2 

Servicii informaționale 222210      

Deplasări în interes de serviciu peste hotare 222720 13.0 -13.0 0 0 0 

Servicii editoriale 222910 50.0 +13.0 63.0  63.0 

Servicii de protocol 222920 5.0  5.0  5.0 

Îndemnizaţii pentru incapacitatea 
temporară de muncă achitate de angajator 

273500 14.4  14.4 1.8 12.6 

Procurarea pieselor de schimb 332110      

Procurarea  materialelor didactice, 

științifice si alte scopuri.  

335110      

Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

şi rechizitelor de birou 

336110 5.0  5,0 3.0 2.0 

Total  2696.4  2696.4 2382.6 313.8 

  

  

Conducătorul organizației ___________/  Corcinschi Nina 

  

Contabil șef __________/ Palade Rodica 

 

Conducătorul de proiect __________/ Mincu Eugenia 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 
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Anexa 1B 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului nr. 20.80009.1606.01 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de muncă 

conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  Mincu Eugenia 1967 Dr. hab. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

2.  Răileanu Viorica 1971 Dr. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

3.  Botnari Liliana 1986 Dr. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

4.  Constantinovici Elena 1943 Dr. hab. 0,75 02.01.2020 31.12.2020 

5.  Bărbuță Ion 1960 Dr. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

6.  Cosmescu Alexandru 1985 Dr. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

7.  Sîmboteanu Tatiana 1985  1,0 02.01.2020 31.12.2020 

8.  Bahnaru Vasile 1949 Dr. hab. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

9.  Vulpe Ana 1954 Dr. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

10.  Onofraș Maria 1949 Dr. 0,75 02.01.2020 31.12.2020 

11.  Căruntu-Caraman Livia  1988 Dr. 0,5 03.02.2020 31.12.2020 

12.  Butuc Petru 1956 Dr. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

13.  Molea Viorica 1963 Dr. hab. 0 02.01.2020 31.12.2020 

14.  Eremia Anatol 1931 Dr. hab. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

15.  Pavel Vasile 1934 Dr. hab. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

16.  Savin Angela 1959 Dr. hab. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

17.  Verebceanu Galaction 1951 Dr. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

18.  Colesnic Lidia 1954 Dr. 0,75 02.01.2020 31.12.2020 

19.  Brăguță Ecaterina 1993 Drd. 0,25 03.02.2020 31.12.2020 

20.  Popovschi Liliana 1979 Dr. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

21.  Vlas Mariana 1965  1,0 02.01.2020 31.12.2020 

22.  Macovei Dorina 1981 Dr. 0,5 02.01.2020 31.12.2020 

23.  Druță Inga 1965 Dr. hab. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

24.  Vieru Lidia 1942  1,0 02.01.2020 31.12.2020 

25.  Rotari Natalia 1987 Drd. 1,0 02.01.2020 31.12.2020 

26.  Negru Cristina 1996  1,0 02.01.2020 31.12.2020 

27.  Serdeșniuc Cristian  1989 Drd. 0,25 03.02.2020 31.12.2020 

28.  Spînu Stela 1973 Dr. 0 02.01.2020 31.12.2020 

29.  Pușcaș Veronica 1995  0,25 03.02.2020 31.12.2020 

30.  Pâslaru Vlad 1948 Dr. hab. 0,50 03.01.2020 31.12.2020 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 30 % 
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Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.  Belei Ștefan (temporar, 

01.02.2020 – 31.05.2020, 

Modificare aprobat 

ANCD) 

1989  0,25 03.02.2020 

2.  Vrabie Lidia (temporar, 

01.02.2020 – 31.08.2020, 

Modificare aprobat 
ANCD) 

1952  0,5 03.02.2020 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 30 % 

 

 

Conducătorul organizației ___________/  Corcinschi Nina 

  

Contabil șef __________/ Palade Rodica 

 

Conducătorul de proiect _____________/ Mincu Eugenia 

 

Data: _________________  

 

LŞ 

 


