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PROIECTE DE CERCETARE 

 
În trimestrul patru al anului 2018: 

 

 În Departamentul de lexicologie–lexicografie s-au derulat cercetările 

planificate din cadrul programului prioritar al Academiei Române Tezaurul 

lexical al limbii române, cu cele două proiecte de cercetare: Dicţionarul limbii 

române (DLR). Serie nouă. Litera C, în variantă informatizată şi CLRE. 

Corpus lexicografic românesc electronic. Au fost redactate, într-o primă 

formă, articole din porţiunea C – CALA-. Au fost excerptate 2.603 de contexte 

din tipărituri chirilice din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Alte activităţi 

ale membrilor echipei: un cercetător a fost antrenat în organizarea unor 

manifestări științifice naționale și internaționale. Paralel, cercetătorii 
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departamentului şi-au continuat activitatea în proiecte de cercetare cu finanţare 

extrabugetară. 

 La Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică continuă etapa 

reviziei materialului pentru volumul al V-lea din seria NALR. Moldova şi 

Bucovina; în acest sens, în trimestrul al treilea din anul 2018 a fost realizată 

prima revizie a unui număr de 12 hărţi analitice şi a hărţilor sintetice 

corespunzătoare (cuprinzând materialul lingvistic aferent întrebărilor cu 

numerele 1679, 1682, 1690, 1692–1697, 1699–1701 din Chestionarul NALR), 

precum şi pentru 12 planşe cu material necartografiat (corespunzătoare 

întrebărilor cu numerele 1548–1550, 1571, 1583–1588, 1593, 1597 din 

Chestionarul NALR), pentru întreg acest material dialectal fiind redactat şi 

indicele de cuvinte şi forme; în cadrul activităţii de digitalizare a arhivei audio 

de etno- şi sociotexte a Departamentului, au fost transferate în format digital un 

număr de 20 de benzi de magnetofon şi a fost prelucrată parţial informaţia 

digitalizată de pe un număr de 5 benzi de magnetofon aferente proiectului 

NALR. Moldova şi Bucovina; de asemenea, au fost transferate în format digital 

un număr de 25 de benzi de magnetofon şi casete audio şi a fost prelucrată 

parţial informaţia digitalizată de pe un număr de 5 casete audio din cadrul 

arhivei constituite în urma derulării, în perioada 1992–1995, a proiectului 

Graiurile româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi sociotexte, în care au fost 

implicaţi cercetători din centrele academice Iaşi şi Chişinău. 

 La Departamentul de istorie literară s-a continuat lucrul la proiectul 

fundamental şi prioritar al Academiei Române − ediţia a II-a a Dicţionarului 

general al literaturii române (DGLR) − şi la proiectul departamentului, 

respectiv Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti (ESMR). Pentru 

DGLR au fost actualizate o parte din articolele proprii, precum şi ale 

colegilor indisponibili, publicate în prima ediţie a DGLR, şi s-a lucrat la noi 

articole despre autori şi periodice. S-a făcut revizia finală şi pregătirea pentru 

tipar a unor articole la DGLR ediţia a II-a (Remus Zăstroiu, Gabriela Drăgoi, 

Victor Durnea). Remus Zăstroiu s-a ocupat de revizia şpaltului la litera M (p. 

1–881); a făcut actualizări, completări şi verificări la literele N, O, P, articole 

de scriitori şi periodice (aproximativ 1000 pagini), a refăcut şi a actualizat şi 

alte articole. Pentru obţinerea unor informaţii biobibliografice s-a luat 

legătura prin email cu persoane din ţară şi din străinătate care pot avea acces 

la astfel de informaţii, precum şi cu instituţii (Ofelia Ichim). Nicoleta Borcea 

a trimis scrisori către Arhivele Naţionale şi alte instituţii  competente în 

vederea completării cu informaţii biografice. În cadrul departamentului se 

cer informaţii (Remus Zăstroiu) şi se arhivează răspunsurile provenite de la 

Arhivele Naţionale, primării, oficii de stare civilă, biblioteci, muzee etc.; se 

asigură accesul cercetătorilor la Arhiva Institutului: predare-restituire de fişe 

(Nicoleta Borcea). A continuat excerptarea informaţiilor pentru proiectul 

ESMR, precum şi redactarea de articole. Sunt gestionate şi actualizate listele 
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cu scriitori şi alte materiale de specialitate care vor intra în cuprinsul 

Enciclopediei scrierilor memorialistice româneşti; se ţine evidenţa 

repartizării articolelor către membrii departamentului (Ofelia Ichim). CS I dr. 

Victor Durnea a continuat lucrul la ediţia critică G. Ibrăileanu, Opere, sub 

egida Academiei Române. 

 Departamentul de etnografie şi folclor a continuat valorificarea datelor din 

Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei pentru realizarea proiectului 

fundamental Tipologii şi corpusuri de texte. Adina Ciubotariu a continuat 

redactarea articolului Parcurs bibliografic, ca parte a studiului introductiv 

pentru volumul Arhitectura ţărănească din Moldova. Tipologie şi corpus de 

documente. S-a terminat redactarea articolului Protectori zoomorfi ai casei și a 

început redactarea aparatului critic. Lucrările recente au fost introduse în 

analiza excursului bibliografic din studiul introductiv. Ioana Repciuc a redactat 

capitolul despre teatrul haiducesc, pentru volumul Credinţe şi obiceiuri din 

ciclul sărbătorilor de iarnă din Moldova. Tipologie şi corpus de texte. În 

vederea realizării unei ediţii a răspunsurilor primite de B.P. Hasdeu la 

Chestionarul lingvistic Dotaţiunea Carol I (Programa pentru adunarea 

datelor privitoare la limba română, mss. BAR 3418–3436), Astrid Cambose a 

continuat documentarea asupra edițiilor critice de texte de sec. XIX, 

transcrierea mss. rom. 3418, BAR Bucureşti, redactarea glosarului şi a 

aparatului critic. Paralel, a continuat pregătirea tezei de doctorat în vederea 

publicării. 

 În Departamentul de toponimie, la tema Micul dicţionar toponimic al 

Moldovei, structural şi etimologic. Partea a 2-a. Toponime descriptive au 

fost rezolvate problemele apărute în structurarea şi în clarificarea etimologiei 

toponimice pentru articolele redactate (160 pagini), concomitent cu 

completarea bazei de date a lucrării cu noi atestări, cerute de ilustrarea 

câmpurilor toponimice în lucru şi de rezolvarea etimologiei unor 

toponime-nucleu (cca 300 fişe). La porţiunea M–R au fost redactate  articole 

noi (30 pagini). La tema Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol. 

III. Dicţionarul toponimic al bazinului Moldovei. Partea 1. Moldova 

superioară, la care se lucrează cu ½ normă de cercetare, au fost redactate 25 

de pagini, concomitent cu verificarea şi completarea documentării şi revizia 

parţială a redactărilor anterioare în vederea finalizării articolelor de dicţionar . 

 

 

GRANTURI, PROIECTE, BURSE 

 
 CS I dr. Gabriela Haja (MC Substitute), CS I dr. Elena Isabelle Tamba şi CS 

II dr. Marius-Radu Clim au continuat colaborarea la proiectul COST Action 

CA16105 European Network for Combining Language Learning with 
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Crowdsourcing Techniques (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16105). 

Din echipa de cercetare din România fac parte 8 cercetători de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Informatică şi Facultatea de Litere, de la 

Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială din Bucureşti şi de la 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Filialei din Iaşi a Academiei  

Române. 

 CS I dr. Cristina Florescu a continuat colaborarea la proiectul internaţional 

Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase: le noyau 

panroman (subvenţionat ANR şi DFG; 2008 – prezent), efectuând, în vederea 

publicării volumului DÉRom 3, revizia pentru Romania de sud-est a unor 

articole (cf. http://www.atilf.fr/DERom); CS dr. Alina-Mihaela Pricop a 

continuat activitatea la acelaşi proiect, în calitate de colaborator (publicarea 

articolului */ˈnʊr-u/: http://www.atilf.fr/DERom/entree/'nUr-u; redactarea 

articolului */'gɛner-u/); CS I dr. Florin-Teodor Olariu și CS I dr. Elena Tamba 

au continuat colaborarea la același proiect. 

 În cadrul proiectului Migraţie şi identitate în spaţiul cultural românesc. 

Abordare multidisciplinară (coordonator: Academia Română, Filiala Iaşi; cod: 

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116), ce se derulează în perioada 2018–2020 prin 

intermediul instrumentului de finanţare Proiecte complexe realizate în consorţii 

CDI (UEFISCDI), cercetătorii Ioana Baskerville, Adina Ciubotariu, Alexandru-

Laurenţiu Cohal (coordonator), Florin-Teodor Olariu şi Veronica Olariu, 

membri ai sub-proiectului intitulat Componenta etnolingvistică a identităţii în 

contextul migraţiei: comunităţile românofone din Europa Occidentală, 

(website: www.miro.acadiasi.ro), au continuat cercetările de teren, prin 

desfăşurarea unor anchete de profil la emigranţii români din Spania (Florin-

Teodor Olariu, Veronica Olariu) şi din Italia (Adina Ciubotariu, Alexandru 

Laurenţiu Cohal); de asemenea, au continuat anchetele de teren cu foștii 

migranți care se întorc din aceste țări (toți membrii din proiect). 

 CS III dr. Dinu Moscal este colaborator la proiectul Etnoarheologia sării în 

spaţiul intracarpatic al României, grant PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759; 

1.10.2017–30.09.2020; director de proiect: conf. univ. dr. Marius Alexianu. 

 Manuel de linguistique roumaine, proiect al Editurii De Gruyter Mouton din 

seria Manuals of Romance Linguistics (2014–2019). Coordonatori Wolfgang 

Dahmen şi Eugen Munteanu. Proiect internaţional (35 de colaboratori din 

România, Germania, Austria, Spania şi Italia). Colaboratori din cadrul 

Institutului de Filologie Română „A. Philippide”: Luminiţa Botoşineanu, 

Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Vlad Cojocaru, Cristina Florescu, 

Laura Manea, Dinu Moscal, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Ana-

Maria Prisacaru, Ioana Repciuc, Elena Tamba. 
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

 

Toate manifestările ştiinţifice organizate de Institutul de Filologie Română 

„A. Philippide” în anul 2018 sunt dedicate aniversării Centenarului Marii 

Uniri. 

 

Masa rotundă „Activitatea de cercetare din Institutul de Filologie 

Română «A. Philippide»” 
Iaşi, 15 noiembrie 2018 

 

În data de 15 noiembrie 2018, la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române, a 

avut loc Masa rotundă „Activitatea de cercetare din Institutul de Filologie 

Română «A. Philippide»” la care au participat 22 de cadre didactice de la cinci 

licee din judeţul Neamţ, în contextul activităţilor desfăşurate de Cercul 

pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, coordonat de Colegiul 

Tehnic ,,Ion Creangă” din Tg. Neamț. După susţinerea unei comunicări 

ştiinţifice privitoare la lexicografia academică românească, a fost prezentată 

activitatea de cercetare din cele cinci departamente ale Institutului, precum şi 

principalele lucrări realizate de cercetătorii ieşeni în cadrul temelor din planul 

aprobat de Academia Română. 

Au fost prezentate şi alte lucrări lexicografice sau monografice, elaborate sub 

egida Academiei Române ori de cercetători din celelalte institute subordonate 

Secţiei de Filologie şi Istorie literară, utile fie în activităţile de 

autoperfecţionare ale cadrelor didactice, fie în procesul didactic din 

învăţământul preuniversitar.  

Au urmat o serie de intervenţii şi discuţii ale profesorilor participanţi, 

subliniindu-se necesitatea unei comunicări mai susţinute între specialiştii 

angajaţi în cercetarea fundamentală şi mediul educaţional preuniversitar. S-a 

stabilit un protocol de colaborare pentru viitor, prin continuarea activităţilor din 

cadrul programului „Academia altfel”, iniţiat de Filiala din Iaşi a Academiei 

Române. 

 

 

CĂRŢI 

 

 Elena Isabelle Tamba, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a 

comunei Filipești, județul Bacău, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, 2018, 236 p., ISBN 978-606-714-507-6. 

 Stelian Dumistrăcel, Spații pragmatico-discursive. Volum omagial oferit 

autorului la împlinirea a 80 de ani, editor Oana Magdalena Cenac, Cluj-Napoca, 

Casa Cărții de Știință, 2017, 490 p., ISBN 978-606-17-1248-9. 

 Fabian Doboş, Daniela Butnaru, Luminiţa Botoşineanu, Anton Coşa, 
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Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă, Cătălin-George Fedor, Istoria catolicilor din 

Săbăoani, Iaşi, Editura Sapientia, 2018, 270 p., ISBN 978-606-578-350-8. 

Dan Mănucă 80. In memoriam, Ofelia Ichim, Emanuela Ilie 

(coordonatori), Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (editori), 

Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2018, 382 p., ISBN 978-606-023-027-4. 

 

 

STUDII,  ARTICOLE,  RECENZII 

 

 Șerban Axinte, Despre disperare și dragoste, în „Dilema veche”, nr. 

766/2018; Dumnezeu este copil, ibidem, nr. 772/2018; Umanitatea în 

crepuscul, în „Astra”, nr. 3–4/2018. 

 Luminița Botoșineanu (în colaborare), „Atlasul lingvistic audiovizual al 

Bucovinei” (ALAB) – probleme ale elaborării chestionarului, în „Fonetică şi 

dialectologie”, an XXXVII, 2018, p. 99–114; Primus inter pares. Ipostaze ale 

unui altfel de lider, în „Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură” (Chişinău), 

nr. 5–6 (247–248), 2018, p. 157–161. 

 Daniela Butnaru, O analiză diacronică a câmpului hidronimului Crasna, 

în „Diacronia” nr. 8, 2018; prezentarea celui de-al XVIII-lea Colocviu de 

onomastică organizat de Societatea Franceză de Onomastică şi de Universitatea 

Jean Jaurées din Toulouse (Toulouse, 17–19 ianuarie 2018), în „Studii și 

cercetări de onomastică și lexicologie”, Anul XI, nr. 1–2/2018, p. 302–303; 

[recenzie la:] „Nouvelle revue d’onomastique”, nr. 58/2016, în „Studii și 

cercetări de onomastică și lexicologie”, ibidem, p. 276–278; [recenzie la:] 

„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”, Anul X, nr. 1–2/2017, în 

„Diacronia”, nr. 8, 2018, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A128/ro/pdf. 

 Adina Ciubotariu, Perspectiva lui Mihai Eminescu asupra culturii 

tradiţionale. Note pe marginea antologiei „Despre limbă, cultură, teatru”, în 

„Studii eminescologice 20”, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2018, p. 95–103. 

 Vlad Cojocaru, O diferenţiere atipică: Vaslui vs Vasluieţ, în „Diacronia” 

nr. 8, 2018, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A122/ro/pdf. 

 Stelian Dumistrăcel, Ştiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul 

unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – Petrovici, în „Limba 

română”, Chişinău, nr. 7–8 (249–250), 2018, p. 9–58; 14 articole de cultivare a 

limbii şi de pragmatică a comunicării, la rubrica intitulată „Cuvinte acoperite”, 

din „Ziarul de Iaşi”. 

 Cristina Florescu, Nachruf (Necrolog) Marius Sala, în „Zeitschrift für 

romanische Philologie”, volume 134, Issue 4, p. 1289–1292; 

https://www.degruyter.com/view/j/zrph.2018.134.issue-4/zrp-2018-0099/zrp-

2018-0099.xml?format=PAP&rskey=ieyvl6&result=2. 

 Ofelia Ichim, Directorul Dan Mănucă, în vol. Dan Mănucă 80. In 

memoriam, Ofelia Ichim, Emanuela Ilie (coordonatori), Ofelia Ichim, 
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Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (editori), Bucureşti, Editura Tracus Arte, 

2018, p. 69–70.  

 Cecilia Maticiuc, Рецепция творчества А. Солженицына в Румынии, 

în vol. Александр Исаевич Солженицын на постсоветском 

пространстве: история и современность, под общ. ред. М.П. 

Жигаловой, Брест, БрГТУ, 2018, p. 198–201. 

 Doris Mironescu, Escritos primerizos. Nuevas vías de acceso a la obra de 

Max Blecher, prefață la Max Blecher, La ciudad de los condenados y otros 

relatos, Traducción del rumano Joaquín Garrigós, Prólogo Doris Mironescu, 

Apostillas Ioana Zlotescu, Rocafort (Valencia), Libros de Trapisonda, 2018, 

p. 23–31; „Titu Maiorescu, reîntemeietorul”, în vol. Ștefan Baghiu și 

Cosmin Borza (cord.), Antologiile revistei Cultura. Dosare tematice 2016-

2017. Literatură, arte, societate, București, Editura Muzeul Literaturii 

Române, 2018, p. 16–19; Dan Mănucă. Despre materialitatea literei, în vol. 

Dan Mănucă 80. In memoriam, Ofelia Ichim, Emanuela Ilie (coordonatori), 

Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (editori), Bucureşti, Editura 

Tracus Arte, 2018, p. 67–68; Al. Călinescu, B. Crețu, A. Corbea-Hoișie, M. 

Martin, D. Mironescu, C. Moraru, A. Terian, masă rotundă: Literatura 

română în rețeaua literaturii mondiale, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2 

(28) 2018, p. 277–293. 

 Dinu Moscal, Despre traducerea propriu-zisă a toponimelor în traduceri 

românești de la începutul secolului al XIX-lea, în „Diacronia”, nr. 8, 2018, A 

116, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A116/ro/pdf; [recenzie la:] 

Popa Gh. et al., Dicţionarul asociativ al limbii române, I, Junimea, Iași, 2016, 

365 p., în „Diacronia”, nr. 8, 2018, A 123, 

http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A123/ro/pdf. 

 Eugen Munteanu, Decesul studiului limbii latine în învățământul 

românesc, în „Ziarul de Iaşi”, 27 octombrie 2018 (I), 03 noiembrie 2018 (II);  

A cui patrie nu este România, ibidem, 10 noiembrie 2018; Mocanii, în 

ibidem, 17 noiembrie 2018 (I), 24 noiembrie 2018 (II), 8 decembrie 2018 

(III), 15 decembrie 2018 (IV), 22 decembrie 2018 (V). 

 Florin-Teodor Olariu, (în colaborare), „Atlasul lingvistic audiovizual al 

Bucovinei” (ALAB) – probleme ale elaborării chestionarului, în „Fonetică şi 

dialectologie”, an XXXVII, 2018, p. 99–114; Primus inter pares. Ipostaze ale 

unui altfel de lider, în „Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură” (Chişinău), 

nr. 5–6 (247–248), 2018, p. 157–161. 

 Veronica Olariu (în colaborare), „Atlasul lingvistic audiovizual al 

Bucovinei” (ALAB) – probleme ale elaborării chestionarului, în „Fonetică şi 

dialectologie”, an XXXVII, 2018, p. 99–114; Primus inter pares. Ipostaze ale 

unui altfel de lider, în „Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură” (Chişinău), 

nr. 5–6 (247–248), 2018, p. 157–161. 

 Ana-Maria Prisacaru, Configurarea câmpurilor toponimice de tip 
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polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1-2 / The configuration of 

polarizing toponymic fields illustrated by examples from TTRM, II1-2, în 

„Diacronia”, nr. 8, 2018, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/8/A117/ro/pdf. 

 Ioana Repciuc, Hrana cea de toate zilele și politicile culturale, în 

„Mozaicul”, serie nouă, 2018, anul XXI, nr. 11–12 (241–242), p. 21; Patrie 

și patriotism în folclorul românesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al 

Moldovei”, vol. XVIII, Iași, Editura Palatului Culturii, 2018, p. 59–78. 

 Remus Zăstroiu, O „scrisoare” deschisă. N. Gane şi Anatole France, în 

vol. Dan Mănucă 80. In memoriam, Ofelia Ichim, Emanuela Ilie 

(coordonatori), Ofelia Ichim, Emanuela Ilie, Marius-Radu Clim (editori), 

Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2018, p. 367–371. 

 

COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE 
 

 Astrid Cambose, Whose Property Are My Letters? Ethical and 

Deontological Issues Regarding the Recovery, Reception and Public 

Exploitation of Monica Lovinescu and Virgil Ierunca’s Archive / Cui aparţin 

scrisorile mele? Chestiuni etice și deontologice privind preluarea, recepția și 

exploatarea publică a arhivei Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, la 

workshopul Archives and Politics of Memory in Central and Eastern Europe: 

from Informal Practices to Formal Methodologies / Arhivele și politica 

memoriei din Europa Centrală și de Est: de la practici informale la 

metodologii formale, Muzeul Țăranului Român, București, 11–12 octombrie 

2018; Petre Ispirescu, inedit, la Conferința Națională ASER, Blaj, 14–16 

noiembrie 2018. 

 Adina Ciubotariu, Sărbătorile tradiţionale şi rolul lor în întărirea 

legăturilor de familie, în cadrul Conferinţei „Toamnă româno-italiană”, 

organizată de Asociaţia „Cenaclul de la Roma” şi Asociaţia „Universul 

Prieteniei”, Iaşi, în colaborare cu Ambasada României în Republica Italiană şi 

Federaţia Organizaţiilor Româneşti din Italia, Roma, 4 octombrie 2018; 

Romanian progress in implementing the 2003 Convention, în cadrul 

conferinţei „12th annual meeting of the regional network of experts on 

intangible Cultural Heritage in South-East Europe”, organizat de Ministerul 

Culturii al Republicii Slovenia, Biroul Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi 

Cultură în Europa, Veneţia, în colaborare cu Centrul Regional pentru 

Salvgardarea Patrimoniului în sud-estul Europei, Sofia şi Muzeul Etnografic al 

Sloveniei, Ljubljana, 25–26 octombrie 2018; „The snake of the house” in the 

documents from The Folklore Archive of Moldova, în cadrul „Antrozoology 

Symposium”, organizat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. 

Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi, Facultatea de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 

Univesitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj–Napoca, în Iaşi, 2 noiembrie 2018; 
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Childbirth customs from Moldavia in a changed scenery: Migrants and their 

cultural demeanour, în cadrul conferinţei „City Rituals”. 13th bi-annual 

conference of The Ritual Year Working Group (SIEF), organizată de Societatea 

Internaţională de Etnologie şi Folclor, în colaborare cu  Institutul de Etnografie 

şi Folclor „C. Brăiloiu”, Institutul de Studii Sud-Est Europene, Academia 

Română,  Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în Bucureşti, România, 7–9 

noiembrie 2018; (în colaborare) De la periferie către centru. O reprezentare 

multimedia a românilor din afara granițelor, prezentată în cadrul Atelierelor 

„Brăiloiu”: „România și românii în sunet și imagine”, organizate de Institutul 

de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, 

București, 17 octombrie 2018. 

 Marius-Radu Clim (în colaborare), Universul dicţionarelor. Lexicografia 

academică românească – tradiţie şi inovaţie, la Masa rotundă „Activitatea de 

cercetare din Institutul de Filologie Română «A. Philippide»”, organizată şi 

moderată de dr. Gabriela Haja, desfăşurată la sediul Academiei Române, Filiala 

din Iaşi, în data de 15 noiembrie 2018. 

 Alexandru-Laurenţiu Cohal, Cercetări asupra limbii române vorbite în 

diaspora (2000–2018), în cadrul Simpozionul internațional „Comunicarea 

transculturală în diacronie”, organizat de Catedra de Limba Română pentru 

Studenţi Străini, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iași, 3 noiembrie 2018.  

 Stelian Dumistrăcel, Suportul lingvistic al Marii Uniri; Sesiunea de 

comunicări a Institutului, la Filiala Iași a Academiei Române, 17 octombrie 

2018; Spațiul dacoromânesc de la est de Carpați: repere din memoria limbii, 

la Conferința internațională „Lexic comun / Lexic specializat: Limba și cultura 

română în context european: evaluări și perspective la Centenarul Unirii”, 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere, 26–27 

octombrie 2018.  

 Cristina Florescu, The impact of metaphorical and metonymic elements 

from the lexical group of atmospheric phenomena, la FTL4. 4
th

 

International Conference on Figurative Thought and Language, Catholic 

University of Portugal, Braga, 23–26 October 2018; Proiecții lexicografice 

asupra gândirii contemporane, la Facultatea de Litere, Universitatea din 

Cluj, Cercul DiaLex, 22 noiembrie 2018. 

 Gabriela Haja (în colaborare), Universul dicţionarelor. Lexicografia 

academică românească – tradiţie şi inovaţie, la Masa rotundă „Activitatea de 

cercetare din Institutul de Filologie Română «A. Philippide»”, organizată şi 

moderată de dr. Gabriela Haja, desfăşurată la sediul Academiei Române, Filiala 

din Iaşi, în data de 15 noiembrie 2018. 

 Cecilia Maticiuc, Рецепция творчества А.Солженицына в Румынии, 

la Conferinţa Internaţională „А. Солженицын на постсоветском 

пространстве: история и современность”, organizată de Catedra de Limba 
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bielorusă şi de Limba rusă, Universitatea de Stat din Brest, Belarus, 11–12 

decembrie 2018. 

 Alina-Mihaela Pricop, Dicționare terminologice multilingve în 

postcomunism, la Colocviul Internațional „Filologia secolului al XXI-lea”, 

Ediția a VI-a: Limba și literatura română în postcomunism, organizat de 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Facultatea de Litere, Bălți (Republica 

Moldova), 26–27 octombrie 2018. 

 Ioana Repciuc, Tradiții fără granițe. Imaginarul etnic al migranților 

moldoveni din perspectiva transnaționalismului, prezentată la Colocviul cu 

participare internațională „Filologia modernă: realizări și perspective în context 

european”, ediția a XII-a, organizat de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 

Chișinău, 4–5 octombrie 2018; Vrăjile munţilor. Corespondenţe magice 

româno-americane, prezentată la Sesiunea de comunicări ,,Comparatismul 

literar, abordări pluridisciplinare”, organizată de Catedra de Literatură 

Comparată a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

26 octombrie 2018; Between Shuba, Sarma and Pasta. The Hybrid Identity of 

Moldovans in the West, prezentată în cadrul Conferinței internaționale „Re-

Learning to be Human for Global Times: Cultural Borders and Border 

Cultures”, organizat de Iași Center for Research in Values and Philosophy, 

Washington D.C., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Academia Română, 

Filiala Iaşi, 2–3 noiembrie 2018; The Great Urban Intrusion: Changes and 

Challenges of Traditional mumming, prezentată în cadrul „City Rituals”, 13th 

bi-annual conference of The Ritual Year Working Group (SIEF), organizată de 

International Society for Ethnology and Folklore și Institutul de Sociologie al 

Academiei Române, București, 7–9 noiembrie 2018; (în colaborare) De la 

periferie către centru. O reprezentare multimedia a românilor din afara 

granițelor, prezentată în cadrul Atelierelor „Brăiloiu”: „România și românii în 

sunet și imagine”, organizate de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin 

Brăiloiu” al Academiei Române, București, 17 octombrie 2018. 

 Elena Isabelle Tamba (în colaborare), Universul dicţionarelor. 

Lexicografia academică românească – tradiţie şi inovaţie, la Masa rotundă 

„Activitatea de cercetare din Institutul de Filologie Română «A. Philippide»”, 

organizată şi moderată de dr. Gabriela Haja, desfăşurată la sediul Academiei 

Române, Filiala din Iaşi, în data de 15 noiembrie 2018. 

 

PREMII, DISTINCŢII 

 
 Pe data de 5 decembrie 2018, CS III dr. Doris Mironescu a obținut premiul 

„Perpessicius” pentru ediții critice acordat de Muzeul Național al Literaturii 

Române, București, pentru ediția critică M. Blecher, Opere, îngrijită și studiu 



 11 

introductiv de Doris Mironescu, postfață de Eugen Simion, Fundația 

Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 

București, 2017. 

 Pe data de 7 decembrie 2018, CS I dr. Victor Durnea a fost nominalizat la 

Cartea Anului 2018, pentru ediția C. Stere, Publicistică, vol. V, Editura PIM,  

de către România Literară în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România.  

 

VARIA 
 

 Din luna noiembrie 2018 CS I dr. Luminiţa Botoşineanu este membru în 

comitetul ştiinţific al revistei „Philologica Banatica”, Timişoara 

(http://philologica-banatica.ro/welcome). 

 CS II dr. Adina Ciubotariu a reprezentat România la conferința „12th Annual 

Meeting of the Regional Network of Experts on Intangible Cultural Heritage in 

South-East Europe”, organizat de Ministerul Culturii al Republicii Slovenia, 

Biroul Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa, Veneţia, în 

colaborare cu Centrul Regional pentru Salvgardarea Patrimoniului în sud-estul 

Europei, Sofia şi Muzeul Etnografic al Sloveniei, Ljubljana, 25–26 octombrie 

2018. 

 În data de 7 noiembrie 2018, CS I dr. Cristina Florescu, CS I dr. Gabriela 

Haja și CS I dr. Elena Tamba au fost membre titulare în Comisia de concurs 

pentru ocuparea unui post de CS III în cadrul Departamentului de 

lexicologie–lexicografie, de la Institutul de Filologie Română 

„A. Philippide”, Iași. 

 Prof. univ. dr. Eugen Munteanu a fost preşedinte al comisiei de acordare a 

titlului de doctor în filologie a domnului Ionuț-Iustin Irimiea, pentru teza 

Reconstrucţie filologică a genezei romanului Nacht de Edgar Hilsenrath, 

elaborată sub conducerea ştiinţifică a domnului prof. dr. Andrei Hoişie 

(octombrie 2018, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). 

 Prof. univ. dr. Eugen Munteanu este membru în comisii de experţi: 

îndrumător de doctorat şi membru al comitetului doctoral româno-israelian 

(PhD supervisor, on behalf of Romanian-Israeli Doctoral Commitee) de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, octombrie–decembrie 2018; 

îndrumarea a şapte teze de doctorat la Şcoala Doctorală de Studii Filologice, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, octombrie–decembrie 2018. 

 Începând cu data de 1 octombrie 2018, CS I dr. Florin-Teodor Olariu 

continuă să predea, ca profesor invitat, cursul de Sociolingvistică la 

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru 

anul universitar 2018–2019. 

 De la data de 1 decembrie 2018, dr. Alina-Mihaela Pricop ocupă, în urma 
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validării rezultatelor concursului din 7 noiembrie, postul de CS III în cadrul 

Departamentului de lexicologie–lexicografie de la Institutul de Filologie 

Română „A. Philippide” din Iaşi. 

 CS I dr. Elena Isabelle Tamba a participat, în calitate de observator invitat, la 

Conferința 2018 a Federației Europene a Institutelor Naționale ale Limbilor 

(European Federation of National Institutions for Language – EFNIL), în 

vederea includerii României, prin Institutul nostru, în această Federație, 

Amsterdam, 10–12 octombrie 2018 (http://efnil.org/conferences/amsterdam-

2018). 

 A fost prezentat volumul Povestea unor locuri. Monografia toponimică a 

comunei Filipești, județul Bacău, de Elena Isabelle Tamba, apărut la Editura 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2018), de către CS I dr. 

Gabriela Haja, în cadrul manifestării „Radu Beligan – 100 de ani de la 

naștere”, comuna Filipești, județul Bacău, 9 decembrie 2018. 

 Departamentul de dialectologie și sociolingvistică a organizat, împreună cu 

Catedra de limba română pentru studenți străini de la Facultatea de Litere a 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Simpozionul internațional 

„Româna ca limbă străină. Comunicarea transculturală în diacronie: practici 

didactice și educaționale, teoretizare filologică și lingvistică”, Iași – Chișinău 

– Varese, 3 noiembrie 2018. 
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