Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

MANEA, MONA-LAURA

Adresa

Iaşi, 700238, Str. Şoseaua Naţională, nr. 53, bl. C1, sc. B, et. VI, ap. 28, cod 700238

Telefon

Fix:

E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil: +40740 028853

l_manea2002@yahoo.com
lauramanea2014@gmail.com
Română
12 decembrie 1968
femeiesc

Locul de muncă vizat /
Poziţia în cadrul proiectului
Atribuţii/responsabilităţi
Experienţa profesională
Perioada

2014, pînă în prezent
Cercetător ştiinţific gradul I doctor
Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei-lexicografiei, potrivit standardelor cerute de gradul
ştiinţific I. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă.
Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro
Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
2008, pînă în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cercetător ştiinţific gradul II doctor
Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de gradul
ştiinţific III. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă.

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

noiembrie 2001–2007

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gradul III

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de
cercetător ştiinţific. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie
nouă.

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

martie 1998–noiembrie 2001

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de
asistent de cercetare. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române (DLR). Serie
nouă.

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală
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Perioada

1995–1998

Funcţia sau postul ocupat

Asistent de cercetare

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de
asistent de cercetare stagiar. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române
(DLR). Serie nouă.

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

1993-1998

Funcţia sau postul ocupat

Asistent de cercetare stagiar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul lexicologiei – lexicografiei, potrivit standardelor cerute de postul de
asistent de cercetare stagiar. Proiectul prioritar al Academiei Române Dicţionarul limbii române
(DLR). Serie nouă

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2002-2003

Funcţia sau postul ocupat

Lector Universitatea Konstanz (Germania)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Limba română pentru studenţii străini

Perioada

1995-1998

Funcţia sau postul ocupat

Asistent suplinitor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Facultatea de Litere, Facultatea de
birotică)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Seminarii de Istoria limbii române, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă

Educaţie şi formare
Perioada

1994-2001

Calificarea / diploma obţinută

Magna cum laudae/Diploma de Doctor în filologie

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Domeniul: limba română
Titlul tezei: „Viaţa şi petreacerea svinţilor”. Studiu lingvistic

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

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

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii postuniversitare (doctorat)

Perioada

1988-1993

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Licenţă

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Profilul: filologie
Specializarea: Limba şi literatura română – limba şi literatura germană

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

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

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii universitare
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Aptitudini şi competenţe personale

Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lexicografie, lexicologie, lingvistică şi filologie
românească, lingvistică computaţională, toponimie.

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba germană

C Utilizator
1 experimentat

C Utilizator
1 experimentat

C Utilizator
1 experimentat

C Utilizator
1 experimentat

C Utilizator
1 experimentat

Limba engleză

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
1 independent

Limba francează

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Vorbire

Scriere

Expertă în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist,
formată într-un institut de cercetare al Academiei Române.
Membru în comitetele de organizare a Simpozioanelor, Atelierelor, Workshop-urilor si Meselor rotunde
internaţionale şi naţionale organizate de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia
Culturală „A. Philippide” din Iaşi: 22-23 septembrie 2006 – Identitatea culturală românească în contextul
integrării europene; 25-27 septembrie 2008 – Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi
etnofolclorică românească şi contextul european; 5-7 noiembrie 2009 – Diaspora culturală românească –
paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice; 16 ianuarie 2014 – Seminarul de semantică şi lexicolgie;
23 ianuarie 2014 – Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică (45 de ani de existenţă a
Departamentului de Toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi); 15−16 mai
2014 – Lexicografia academică românească. Provocările informatizării; 30 aprilie 2015 – Terminologia
meteorologică românească (ştiinţific versus popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic; 14-15
mai 2015 – Lexicografia academică românească. provocările informatizării; 2 iunie 2015 – Aspecte
etimologice în terminologia românească ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice; 10 iunie 2016
– masa rotundă din cadrul proiectului Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular) a
stărilor atmosferice. Studiu lingvistic; 21-23 septembrie 2016 – Denumirile româneşti ale fenomenelor
atmosferice - deschideri exegetice; 23-24 mai 2019 – Lexicografia academică românească. Provocările
informatizării, Ediția a VIII-a; , 28-29 mai 2020 – Lexicografia academică românească. Provocările
informatizării, Ediţia a IX-a. Membru în comitetele de organizare a Simpozioanelor internaţionale
organizate de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”
din Iaşi: 22-23 septembrie 2006 – Identitatea culturală românească în contextul integrării europene; 2527 septembrie 2008 – Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi
contextul european; 5-7 noiembrie 2009 – Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice,
literare şi etnofolclorice.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţele şi cunoştinţele personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi utilizarea procesoarele de texte şi a altor
aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt după cum urmează:
– o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™);
– utilizarea Internetului.
Distincţii
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Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007
şi Premiul „Cartea anului” la Salonul internaţional de carte românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI),
Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007:
Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe anul 2008, pentru volumul Dicţionarul limbii
române. Serie nouă. Tom IV. Litera L (l-lherzolită), Bucureşti, 16 decembrie 2010.
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Participare la proiecte naţionale şi
internaţionale

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale:
Proiecte obţinute, în calitate de director:
–
Membru în echipa de cercetare la proiectele:
2021-2023: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și
constelații (proiect cu finanţare UEFISCDI numărul PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277; cercetător cu
experienţă; director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu).
2011-2014: Terminologia românească meteorologică ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice.
Studiu lingvistic (grant CNCSIS; cercetător; director: CS I dr. Cristina Florescu).
2010-2013: CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate
la nivel de intrare şi la nivel de sens (proiect cu finanţare CNCSIS-UEFISCSU; cercetător; director: CS I
dr. Elena Tamba).
2008 –2014: Fontes Traditionis. Colecţie de texte vechi bisericeşti, sursă de finanţare: Mitropolia
Moldovei şi a Bucovinei, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Director de
proiect: prof. univ. dr. Eugen Munteanu.
2007-2010: eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic (grant CNMP, cercetător;
director: prof. univ. dr. Dan Cristea).
2007-2008: DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate (grant CNCSIS, cercetător: director: CS I dr.
Cristina Florescu).
2003-2005: Dicţionarul limbii române (DLR) în format electronic. Studii privind achiziţionarea (grant
CNCSIS, cercetător; director: CS I dr. Cristina Florescu).
2001-2004: Tezaurul Toponimic al României. Moldova. Toponimia Moldovei în documente scrise în limbi
străine (exclusiv slavona) 1332-1850 (proiect naţional, fundamental şi prioritar al Academiei Române,
cercetător).
1991-2001: Biblia 1688 (proiect naţional, obţinut în urma unui concurs; finanţator: Fundaţia pentru o
Societate Deschisă - România).
1993-2021: Dicţionarul limbii române (DLR) (proiect naţional, fundamental şi prioritar al Academiei
Române, cercetător).

Data ultimei actualizări: 18.10.2021
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