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InformaŃii personale  

Nume / Prenume FLORESCU, Cristina 

Adresa Iaşi, str. Donos E A 

Telefon  Fix: +40332 140 670 Mobil: +40722466616  

E-mail cristinafl24@yahoo.fr 

CetăŃenia română 

Data naşterii 24 decembrie 1950 

Sex femeiesc 
 
 
 
 

ExperienŃa profesională 

 
Perioada 2018 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Cercetător științific gr. I asociat cu 1/2 normă 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.  
 Activitate de cercetare desfăşurată potrivit standardelor cerute de gradul ştiinŃific,  
 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare, revizie, îndrumare a tinerilor cercetători conform normativului în vigoare, lectură finală. 
 

Perioada  1999 - 2017  

FuncŃia sau postul ocupat  Cercetător ştiinŃific gradul I doctor în filologie 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi  Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.  
 Activitate de cercetare desfăşurată potrivit standardelor cerute de gradul ştiinŃific,  
 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare, revizie, îndrumare a tinerilor cercetători conform normativului în vigoare, lectură finală. 
  

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare ştiinŃifică fundamentală desfăşurată în instituŃie publică, respectiv într-un  
institut academic de cercetare fundamentală 

 
Perioada 1999-2008 

FuncŃia sau postul ocupat  Cercetător ştiinŃific gradul I doctor în filologie 
 Responsabil al Departamentului de lexicologie-lexicografie din institutut: organizarea și gestionarea 
finalizării a șase (6) volume DLR; tom XIII V2, V3, tom IV L1, tom V L2: organizare, gestionare și 
finalizare; tom I E1, E2 organizare și gestionare. 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniile: lexicologie – lexicografie, istoria limbii.  
 Activitate de cercetare desfăşurată potrivit standardelor cerute de gradul ştiinŃific,  
 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare, revizie, îndrumare, lectură finală. 
 Management al volumelor ieşene finalizate în Departamentul de lexicologie-lexicografie în cadrul 
proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă. 
 Îndrumare a tinerilor cercetători în domeniul lexicografiei și lexicologiei. 
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Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare ştiinŃifică fundamentală desfăşurată în instituŃie publică, respectiv într-un institut 
academic de cercetare fundamentală 
Activitate de management al Departamentului de lexicologie-lexicografie din institut. 
Activitate de îndrumare a tinerilor cercetători conform normativului proiectului DLR. 
 

 
 
Perioada 1997-1999 

FuncŃia sau postul ocupat Cercetător ştiinŃific gradul II doctor în filologie 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.  
 Activitate de cercetare desfăşurată potrivit standardelor cerute de gradul ştiinŃific,  
 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare, revizie, 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare ştiinŃifică fundamentală desfăşurată în instituŃie publică, respectiv într-un  
institut academic de cercetare fundamentală 

 
Perioada 1991-1997 

FuncŃia sau postul ocupat  Cercetător ştiinŃific doctor în filologie 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.  
 Activitate de cercetare desfăşurată potrivit standardelor cerute de gradul ştiinŃific,  
 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare ştiinŃifică fundamentală desfăşurată în instituŃie publică, respectiv într-un  
institut academic de cercetare fundamentală 

 
Perioada 1973 – 1991 

FuncŃia sau postul ocupat Filolog  în Institutul academic de filologie;  
din 1986 doctor în filologie 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi   Cercetare în domeniul : lingvistică. Subdomeniul: lexicologie – lexicografie.  
 Activitate de cercetare desfăşurată din 1986 peste standardele cerute de gradul ştiinŃific,  

 în cadrul proiectului prioritar  al Academiei Române DicŃionarul limbii române (DLR). Serie nouă: 
redactare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare ştiinŃifică fundamentală desfăşurată în instituŃie publică, respectiv într-un  
institut academic de cercetare fundamentală 

 
 
 
 
EducaŃie şi formare 

 
Perioada  1978-1986 

Calificarea / diploma obŃinută  Stagiu pregătire doctorat. SusŃinerea tezei de doctorat în 1986 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Domeniul: istoria limbii române literare 
Titlul tezei: Proza artistică istorică românească din secolul al 19-lea. Analiză stilistică. Metafora, 
conducător Membru Corespondent al Academiei Române G. Ivănescu. Anul susŃinerii : 1986. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii postuniversitare (doctorat) 
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Perioada  1996-1997 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat de absolvire a cursului 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 limba albaneză: a. 1996 – 1997, curs facultativ la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii postuniversitare  

 
 

Perioada  1976-1977 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat de absolvire a cursului 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 limba germană : curs facultativ la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 
 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  –  Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii postuniversitare 

 
 

Perioada  1969-1972 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat de absolvire a cursului pe diploma de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 limba spaniolă: a. 1969-1970, curs obligatoriu la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi. 
                         a. 1970-1972: curs facultativ la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii universitare  

 
 

Perioada  1970-1973 

Calificarea / diploma obŃinută  Diploma de absolvire, dublă specializare română şi engleză 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Limba română: a. 1970-1973, specializare obligatorie la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi. 
Limba engleză: a. 1970-1973, specializare obligatorie la Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. 
Cuza”, Iaşi. 
                         

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii universitare  

 
 
 

Perioada  1969-1973 

Calificarea / diploma obŃinută  Diploma de LicenŃă 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Limba şi literatura română, limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  –  Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăŃământ / formare 

 Studii universitare 
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Aptitudini şi competenŃe personale Specialist cu preocupări şi publicaŃii în domeniile: lingvistică şi filologie românească, istoria limbii 
române (literare), etimologie, lexicografie, lexicologie, romanistică, stilistică, poetică, semiotică. 

 
 
Limba maternă 

Româna 

 
 
Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba spaniolă  B
2 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
experimentat 

B
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba germană  B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CompetenŃe şi abilităŃi sociale 

Expertă în activitatea ştiinŃifică de performanŃă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist, 
formată într-un institut de cercetare al Academiei Române. 
 
Spirit organizatoric, de echipă, de bună planificare și apreciată finalizare: 
− a proiectului prioritar al Academiei Române : Dicționarul limbii române. Serie nouă,  
− a patru granturi CNCSIS, UEFISCDi și RSS/HESP. 
Spirit de colaborare în cadrul a 6 proiecte instituționalizate internaționale și naționale. 
Spirit didactic  
− în cadrul predării unor cursuri de lexicologie, lexicografie și stilistică la Universitatea „Al. I. Cuza” − 
Iași și Universitatea din Cahul,  
− în susținerea unor prelegeri și îndrumare seminarială strict specializată (DÉRom), în cadrul a două 
școli de vară din ATILF (Nancy - Franța). 
- îndrumarea Biancăi Mertens (iunie 2015, IFRI) în studiul limbii române în scopul redactării adecvate 
a tezei sale de doctorat: Mertens, Bianca (2014-2018) : Le renouvellement du lexique protoroman : 
recherches sur la création lexicale par suffixation (cotutelle entre l'Université de Liège, sous la 
direction de Marie-Guy Boutier, et l'Université de Lorraine, sous la direction d'Éva Buchi). 
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CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- Responsabilă a Departamentului de Lexicologie-lexicografie 1999-2008 (perioadă în care au 
fost finalizate pentru tipar și publicate patru volume DLR). 
 

- Director de grant:  
Spe  1) Specific versus European Thinking of a Romanian Verb. (nr. 27/1995, RSS/HESP, a. 1995-1997, 

Praga Budapesta)( Individual) 
         2) DicŃionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziŃionarea 2003-2005 (grant 

CNCSIS 3/31/44, a. 2003-2005, contract nr. 1614,           
DL   3) DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate (director de proiect). Proiect finanŃat CNCSIS (cod 1609) 

pentru perioada 2007-2008 şi realizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi în colaborare 
cu Facultatea de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

         4) Terminologia românească meteorologică (ştiinŃific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic
[Romanian meteorological scientific and popular terminology of the atmospheric phenomena. Linguistic 
approach] proiect finanŃat UEFISCDi (program IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0656)  a. 2011-2016 

             - Membră în echipa unor proiecte instituționalizate internaționale și naționale: 

  1)    2008 - prezent: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase : le noyau panroman. 
Proiect franco-german finanŃat de ANR (Agence Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). (revizie pentru Romania de sud-est, şi redactare. (membru al echipei). 
  2)  2007-2010: eDTLR – DicŃionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP, 
cercetător; director: prof. univ. dr. Dan Cristea). 
   3)  2001– prezent : DicŃionarul limbii române (DLR) (proiect naŃional al Academiei Române, cercetător). 

         4)  2003-2004: Proiectul NaŃional de Monitorizare Radio a emisiunilor radiofonice ale postului Radio 
Iaşi, proiect finanŃat de Societatea Română de Radiodifuziune; douăsprezece studii de sinteză şi analiză 
lingvistică. 
   5)  1999-2001: DicŃionarul limbajului poetic eminescian, proiect finanŃat de CNCSIS, Facultatea de 
Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (membru al echipei). 
   6)  1991-1993: FuncŃionalitatea stilisticii diacronice în registrul semantic figurat, proiect în planul 
Institutului “A.Philippide”, a. 1991-1993 – (½ normă)  în cadrul temei colective Istoria limbii române 
literare şi stilistică; cercetare valorificată în studiul din RRL, XLI, 1996 nr. 1-2, 3-4, p. 33-59 şi 100-126 
(proiect individual). 

             − Organizatoare  
                          a) de seminarii  şi simpozioane naŃionale de lingvistică si de stilistică; 
                          b) a 17 Ateliere de lucru de diseminare a proiectelor mai sus menționate 

− Membră în comitetele de organizare a o serie de simpozioane organizate de Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, de AsociaŃia Culturală „A. Philippide” din Iaşi (2001, 
2018), organizate de Universitatea „Al. I. Cuza”- Iași, de Asociația „Limba noastră cea română”
Chișinău, de Universitatea din Chișinău. 
 
− Membră în 37 comisii de susŃinere a tezei de doctorat în domeniul ştiinŃific: Filologie română. 
 
− Membră fondatoare în Asociația culturală „A. Philippide” − Iași 
   Membră a Societății Române de Filologie  
   Membră a Societății Române de Terminologie (TermRom) 
   Membră a Consorțiului de Informatizare a Limbii Române (CONSILR) 
   Membră a Societății de Lingvistică Romanică 
 
 
 
 

 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

CompetenŃele şi cunoştinŃele personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi 
utilizarea procesoarelor de texte şi a altor aplicaŃii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt 
după cum urmează:  
– o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™);  
− redactarea unor proiecte on line. 
– utilizarea Internetului. 
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DistincŃii Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române (pe anul 1989) pentru colaborare la lucrarea: 
H. Tiktin, Rumänisch deutsches Wörterbuch, 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, hrsg. von Paul 
Miron, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 3 vol., 1985-1987 

Diploma Meritul Academic conferită Colectivului de lexicografi de la Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Iaşi „Pentru merite şi devotament în realizarea DicŃionarului limbii române”, 
Bucureşti, 21 aprilie 2010. 

Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române (pe anul 2008) pentru volumul Dicționarul 
limbii române. Serie nouă. Tom. IV, Litera L (l-lherzolită)(redactare și revizie), București, Editura 
Academiei Române, 2008. 

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe anul 2015 pentru volumul: 
Cristina  Florescu (ed.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuş,  Liviu Apostol, 
Florin-Teodor Olariu, Mădălin Patraşcu, Dan-Adrian Chelaru şi Maria Iliescu, Rodica Zafiu, Mariana 
NeŃ, Bardu Nistor, Terminologia meteorologică românească a fenimenelor atmosferice (ştiinŃific versus 
popular). Editura UniversităŃii « Alexandru Ioan Cuza », 2015 (ISBN: 978-606-714-203-7), 714 p. (prim 
autor şi coordonator) ─  

 

Participare la proiecte naŃionale şi 
internaŃionale 

Proiecte ştiinŃifice instituŃionale internaŃionale: 
 1) Specific versus European Thinking of a Romanian Verb. (nr. 27/1995, RSS/HESP, a. 1995-1997, 

Praga Budapesta)( Individual) 
2)     2) Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Première phase : le noyau panroman (a. 2008 – 2010). 

Proiect franco-german finanŃat de ANR (Agence Nationale de la Recherche) şi DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft). (revizie pentru Romania de sud-est, şi redactare. (membru al echipei). 

   
Proiecte naționale obŃinute, în calitate de director: 

         1) DicŃionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziŃionarea 2003-2005 (grant 
CNCSIS 3/31/44, a. 2003-2005, contract nr. 1614,           

DL       2) DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate (director de proiect). Proiect finanŃat CNCSIS (cod 
1609) pentru perioada 2007-2008 şi realizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi în 
colaborare cu Facultatea de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.  

               3) Terminologia românească meteorologică (ştiinŃific vs popular) a stărilor atmosferice. Studiu 
lingvistic [Romanian meteorological scientific and popular terminology of the atmospheric phenomena. 
Linguistic approach] proiect finanŃat UEFISCDi (program IDEI PN-II-ID-PCE-2011-3-0656)  a. 2011-2016 
 
Membră în echipa de cercetare la proiectele naŃionale: 
   1)  2007-2010: eDTLR – DicŃionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP, 
cercetător; director: prof. univ. dr. Dan Cristea). 
   2)   2001– prezent : DicŃionarul limbii române (DLR) (proiect naŃional al Academiei Române, 
cercetător). 

         3)   2003-2004: Proiectul NaŃional de Monitorizare Radio a emisiunilor radiofonice ale postului Radio 
Iaşi, proiect finanŃat de Societatea Română de Radiodifuziune; douăsprezece studii de sinteză şi analiză 
lingvistică. 
   4)   1999-2001: DicŃionarul limbajului poetic eminescian, proiect finanŃat de CNCSIS, Facultatea de 
Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (membru al echipei). 
   5)   1991-1993: FuncŃionalitatea stilisticii diacronice în registrul semantic figurat, proiect în planul 
Institutului “A.Philippide”, a. 1991-1993 – (½ normă)  în cadrul temei colective Istoria limbii române 
literare şi stilistică; cercetare valorificată în studiul din RRL, XLI, 1996 nr. 1-2, 3-4, p. 33-59 şi 100-126 ( 
proiect individual). 
 
 

  

Data ultimei actualizări: 
22.03.2020 


