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INFORMAŢII 
PERSONALE 

Dr. Gabriela Haja  

 

  

Strada T. Codrescu, nr. 2, Iași, România, 700481  

0332106508     0740630358l        

gabi.haja@acadiasi.ro 
gabihaja@gmail.com 

http://philippide.ro/persoane/gabriela_haja.html  

WhatsApp 

Sexul femeiesc | Data naşterii 01.04.1968 | Naţionalitatea română  
 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

POZIŢIA PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ 

Postul de director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al 
Academiei Române – Filiala Iași, pentru perioada septembrie 2022 - 
august 2026  

2006 – prezent  Cercetător ştiinţific gr. I / Coordonator al Departamentului de 
Lexicologie – Lexicografie (din 2008) 

 

Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, 
România, 700505, https://acadiasi.org/ 

 

Activități de coordonare și de cercetare științifică în cadrul 
proiectelor din programul Academiei RomâneTezaurul 
lexical al limbii române: Dicționarul limbii române (DLR). 
Litera C, ediția a doua 

 

Tipul sau sectorul de activitate: cercetare fundamentală, 
lexicografie, lexicologie, e-lexicografie 

 

2005 – 2006  Cercetător ştiinţific gr. II / coresponsabil de proiect  

 Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, 
România, 700505, https://acadiasi.org/ 

 

 Activități de coordonare și de cercetare științifică în cadrul 
proiectului Dicționarul limbii române (DLR). Serie nouă 

 

 Tipul sau sectorul de activitate: cercetare fundamentală, 
lexicografie, lexicologie 

 

2001 – 2005  Cercetător principal gr. III  

 Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, 
România, 700505, https://acadiasi.org/ 

 

 Activități de cercetare științifică în cadrul proiectului 
Dicționarul limbii române (DLR). Serie nouă 

 

 Tipul sau sectorul de activitate: cercetare fundamentală, 
lexicografie, lexicologie 

 

1997 – 2001  Cercetător ştiinţific  

 Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, 
România, 700505, https://acadiasi.org/ 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 Activități de cercetare științifică în cadrul proiectului 
Dicționarul limbii române (DLR). Serie nouă 

 

 Tipul sau sectorul de activitate: cercetare fundamentală, 
lexicografie, lexicologie 

 

1994 – 1997  Asistent de cercetare  

 Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, 
România, 700505, https://acadiasi.org/ 

 

 Activități de cercetare științifică în cadrul proiectului 
Dicționarul limbii române (DLR). Serie nouă 

 

 Tipul sau sectorul de activitate: cercetare fundamentală, 
lexicografie, lexicologie 

 

23.01.1993 – 26.09.1995  Redactor   

 Trustul de presă „24:ORE” SRL, Iași,  CIF 1991220, Strada 
Elena Doamna nr. 25. Iaşi, România 

 

 Activități de documentare pe teren, de redactare și 
publicare de articole, reportaje, interviuri, știri 

 

1991 – 1993  Profesor I debutant   

 Liceul cu program de Educație fizică și sport, Calea 
Moldovei nr. 18 Bistrița, 420096 România, http://lps-
bistrita.ro/ 

 

 Limba și literature română, Literatură universală  

 Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică  

2021 – 2022  Profesor asociat  

 Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, 
Facultatea de Teatru, Strada Costache Negruzzi 7-9, Iași 
700126, https://www.arteiasi.ro/ 

 

 Teoria dramei (Licență, I), 
Cultură și civilizație (Master, II). 
Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică 

 

2006 – 2008  Profesor asociat  

 Universitatea de Arte „George Enescu”, Departamentul 
Teatru, Strada Costache Negruzzi 7-9, Iași 700126, 
https://www.arteiasi.ro/ 

 

 Introducere în teoria dramei (Licență, I), 
Istoria teatrului universal (Licență, II și III). 

 

 Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică 
 
 

 

 

  

2001 - 2003  Studii masterale   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Informatică  

https://acadiasi.org/
http://lps-bistrita.ro/
http://lps-bistrita.ro/
https://www.arteiasi.ro/
https://www.arteiasi.ro/
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COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

 

 

 Materii studiate: Lingvistică computațională, Limbaje de programare, gramatici 
formale. Am înțeles modul de gândire al specialiștilor din domeniu și am 
identificat oportunități de colaborare. Grație acestei experiențe am început 
colaborarea cu specialiști din domeniul informaticii și am început seria proiectelor 
de digitalizare în domeniul lexicografiei și al resurselor textuale vechi.  

1994 - 2001  Doctorat în domeniul Filologie   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere  

Cu teza Formarea terminologiei româneşti privitoare la teatru, coordonată de 
prof. univ. dr. Alexandru Andriescu.  

1986 - 1991  Licență în Litere   

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Litere  

Dublă specializare: Limba și Literatura română și Limba și Literatura latină.  

1982 - 1986  Bacalaureat  

Liceul Industrial nr. 9, Secția Filologie – Istorie, Baia Mare  

 

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Alte limbi străine cunoscute Latina – utilizator experimentat (traduceri); greaca (biblică) – utilizator 
experimentat (traducere), engleză, franceză, italiană – utilizator independent. 

Competenţe de 
comunicare  

Competențe de comunicare foarte bune, obținute prin îndelungata activitate de 
coordonare de echipe de cercetare, prin activitățile organizatorice la care am 
participat în calitate de secretar științific cu delegație. 
Datorită faptului că am studiat și înțeles modul de gândire al specialiștilor în 
lingvistică computațională și informatică, am dobândit capacitatea de a face 
legătura între specialiștii mai multor domenii, ceea ce a condus la reușita 
proiectelor de cercetare interdisciplinară în care m-am implicat. 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

Competențe organizatorice și de coordonare: 

▪ În prezent, îndeplinesc onorific atribuțiile de secretar științific al Institutului de 
Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași și sunt 
coordonatoarea Departamentului de Lexicologie – Lexicografie care cuprinde 
9 cercetători. De asemenea, sunt președintă a Subcomisiei pentru studierea 
originii poporului și a limbii române a Acadmiei Române – Filiala Iași, în cadrul 
căreia am dezbătut probleme grave ale învățământului actual și am identificat 
posibile măsuri. 

▪ Am coordonat, în calitate de responsabil pentru Institutul de Filologie Română 
„A. Philippide” într-un proiect de tip Parteneriate, director de proiect, manager 
assistant proiecte de cercetare finanțate prin competiție, ceea ce m-a făcut să 
înțeleg mai bine dinamica echipelor interdisciplinare și să am capacitatea de 
adaptare și de reacție la diferite situații. 

▪ Prin activitățile specifice postului de secretar științific m-am familiarizat cu 
procedurile interne ale Academiei Române – Filiala Iași, cu legislația privitoare 
la activitatea de cercetare, cu elemente ce țin de gândirea strategică, pe 
termen mediu și lung. 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 
 

 

Competenţe informatice  O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™, Google și altele. Am 
dobândit aceste cunoștințe în practica de zi cu zi, prin utilizarea acestora în 
activitatea de cercetare (documentare, redactare etc.) și de comunicare cu 
mijloacele informatice. Stăpânesc formatul XML sau HTML al unui text, grație 
studiilor masterale făcute și experienței din proiectele de cercetare 
interdisciplinare la care am participat. Folosesc cu ușurință aplicațiile care 
facilitează comunicarea la distanță pentru organizarea de (sau participarea la) 
ședințe de lucru, evenimente științifice online etc. 

Alte activități Membru în colectivul de redacție al revistei „Anuar de lingvistică și istorie 
literară”, revistă a Academei Române. http://alil.academiaromana-is.ro/  

Membru în colectivul de redacție al trimestrialului „Buletinul Institutului de 
Filologie Română A. Philippide” în perioada 2000-2010 
http://www.philippide.ro/pages/arhiva.html  

Proiecte 

Lucrări 

 

Vezi Anexa la CV. Lista proiectelor de cercetare 
Dicționarul limbii române (DA/DLR), 1907-2010, coautor la 6 din cele 37 de 
volume ale primei ediții. 
Dicționarul limbii române (DA/DLR) 37 de volume în format electronic  publicate 
online în luna mai 2022, https://clre.solirom.ro/, coordonator și coautor al variantei 
electronice din Corpus lexicografic românesc electronic (CLRE) 
Dicționarul limbii române în format electronic. Studii privind achiziționarea, 2005, 
prim autor https://solirom.ro/publications/DLR-achizitionarea.pdf 
Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, 2017, editor și coautor. 
Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II, 
prima ediție critică a unui text românesc vechi publicată și în format electronic ce 
permite căutarea  https://biblia1688.solirom.ro/7/, coordonator și coautor 

 

Proiecte Vezi Anexa la CV. Lista proiectelor de cercetare 

Conferinţe ▪ Conferința din seria „Conexiuni” patronată de Academia Română cu titlul 
Dicționarul tezaur al limbii române  
https://www.youtube.com/watch?v=dUhY5yC4ATU  

▪ Delegată de Președintele Academiei Române, am prezentat Situația 
informatizării lexicografiei academice românești, la Prima întâlnire a Academiei 
de Litere a Braziliei cu Academii de limbă latină / Ist Lexicography Meeting of the 
Brazilian Academy of Letters with Latin Language Academies, manifestare 
organizată online, la inițiativa acad. Marco Luchesi, Președintele Academiei 
Braziliene de Litere, în data de 19 aprilie 2021 

http://alil.academiaromana-is.ro/
http://www.philippide.ro/pages/arhiva.html
https://clre.solirom.ro/
https://solirom.ro/publications/DLR-achizitionarea.pdf
https://biblia1688.solirom.ro/7/
https://www.youtube.com/watch?v=dUhY5yC4ATU
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ANEXE 
  

 

 
 
 

Distincţii 

 

Premiul „Vasile Pogor” acordat de Primăria Municipiului Iași, în cadrul manifestării 
anuale „Seara valorilor 2019ˮ, Iași, 14 octombrie 2020, la propunerea 
Președintelui Academiei Române – Filiala Iași. 
Diploma de excelenţă a Salonului de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară, 
premiu asociat expoziţiei EUROINVENT 2019, pentru volumul Lexicografia 
academică românească. Studii. Proiecte, editor Gabriela Haja, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018, 270 p., ISBN: 978-606-714-406-2. 
Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru volumul Dicţionarul limbii 
române (DLR). Serie nouă. Tom IV. Litera L (L- LHERZOLITĂ), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2008. 
Diploma „Meritul Academic” acordată colectivului de redactori ai Dicţionarului limbii 
române (DLR), de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, pentru 
contribuţia la finalizarea marelui dicţionar, aprilie 2010. 
Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler”, acordat de Președintele României 
prin Decretul 902 din 10 septembrie 2010.  

Premiul de excelenţă al Salonului naţional de carte, Iaşi, 2009, pentru volumul 
Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum 
II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008. 

 1. Lista lucrărilor publicate 

2. Lista proiectelor de cercetare 

3. Lista comisiilor 


