Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

BOTOŞINEANU, Luminiţa Dana

Adresa

Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, România, cod poştal 700 481

Telefon

0040 332 106508

E-mail

lumi.botosineanu@gmail.com

Cetăţenia

Română

Sex

femeiesc

Locul de muncă vizat /
Poziţia în cadrul proiectului
Atribuţii/responsabilităţi

Experienţa profesională
Perioada

din 2014

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gradul I doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător
ştiinţific gradul I. Proiectul prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni.
Moldova şi Bucovina (NALR-Mold. Bucov.).

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 publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2007–2014

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gradul II doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător
ştiinţific gradul II. Proiectul prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni.
Moldova şi Bucovina (NALR-Mold. Bucov.).

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 publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2003–2007

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gradul III doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător
ştiinţific gradul III. Proiectul prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni.
Moldova şi Bucovina (NALR-Mold. Bucov.).

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 publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2002–2003
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Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul dialectologiei, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător
ştiinţific. Proiectul prioritar al Academiei Române Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi
Bucovina (NALR-Mold. Bucov.).

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 publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2000–2002

Funcţia sau postul ocupat

Redactor de carte

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi editoriale, potrivit standardelor cerute de postul de redactor de carte.

Numele şi adresa angajatorului

Editura Polirom, Bulevardul Carol I, nr. 4, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.polirom.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie privată, editare de carte

Perioada

1995-2000

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul dialectologiei şi foneticii.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.uaic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada

1996-2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor în filologie, cu distincţia Magna cum laude

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Domeniul: limba română
Titlul tezei: Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii postuniversitare (doctorat)

Perioada

1993-1994

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de studii aprofundate

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Modulul de stilistică şi poetică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii postuniversitare (masterat)

Perioada

1989-1993

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă

Domenii principale studiate /
competente dobândite

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

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506

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: dialectologie, fonetică, lingvistică computaţională,
lexicografie, pragmatică.
Competenţe tehnoredacţionale aplicate în activitatea desfăşurată ca membru în colegiile de redacţie
ale unor reviste de specialitate: „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (secretar ştiinţific de redacţie) şi
„Philologica Jassyensia” (redactor-şef adjunct).
Traducător autorizat din limba franceză; domenii de interes: lingvistică şi psihologie.

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba franceză

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 italiană

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

Limba spaniolă

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

Experienţă în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare, ca cercetător profesionist.
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: 17-18 mai 2002 –
Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării; 23-24 mai 2003 – Limba şi literatura
română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora; 1-2 octombrie 2004 – Spaţiul lingvistic şi
literar românesc din perspectiva integrării europene; 11-12 noiembrie 2005 – Comunicare interculturală şi
integrare europeană; 22-23 septembrie 2006 – Identitatea culturală românească în contextul integrării
europene; 19-21 septembrie 2007 – Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări
lingvistice, literare şi etnologice; 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; 22-24 septembrie 2010 – Cultură şi identitate
românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora; 21-23 septembrie 2011 – Metafore ale
devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română; 1-2
noiembrie 2012 – Gheorghe Ivănescu – 100 de ani de la naştere; 18–19 septembrie 2012 – Tradiţie/
inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române; 25–26 septembrie 2013 –
Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română:
evaluări, perspective; 17–19 septembrie 2014: Limba şi cultura română: abordări interne şi perspective
externe;16-18 septembrie 2015: Contacte lingvistice şi culturale în spaţiul românesc - contacte lingvistice
şi culturale româneşti în spaţiul european.
Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional La variation de l’intonation dans le
domaine roumain et roman, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi în perioada 20-21 octombrie 2008.
Membru în comitetul de organizare a Simpozioanelor Naţionale, organizate de Institutul de Filologie
Română „A. Philippide” în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”: 15 mai 2009 – Alexandru
Philippide – 150 de ani de la naştere; 12 iunie 2012 – I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei; 20 iunie 2013
– Doi ctitori ai literaturii române: Gh. Asachi şi Bogdan Petriceicu-Hasdeu; 6 iunie 2014 – Repere peste
timp: Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ion Creangă – 125 de ani de la moarte; 9–10 iunie 2015:
Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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.
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Distincţii

Premiul „Octav Mayer” al Filialei Iaşi a Academiei Române pentru lucrarea Aplicaţii software pentru
realizarea Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni şi editarea de texte dialectale, Iaşi, 8 septembrie
2006.
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.

Participare la proiecte naţionale şi
internaţionale

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale:
Membru în echipa de cercetare la proiectele:
2007-2008: Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom) (grant CNCSIS; cercetător; director:
prof.univ.dr. Adrian Turculeţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
2005-2007: Etnonimie românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română
(grant CNCSIS; cercetător; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi).
Din 2003: Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina (NALR-Mold. Bucov.) (proiect
fundamental şi prioritar al Academiei Române; cercetător).
Proiecte ştiinţifice instituţionale internaţionale:
1997-2002: Limba română vorbită în Moldova istorică („ProDrum”) (proiect realizat, în colaborare, de
Universitatea din Leipzig, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Lingvistică al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Universitatea „Ion Creangă” din Bălţi şi sponsorizat de
Fundaţia Volkswagen din Hanovra, din fondurile programului Căi spre Europa; cercetător; coordonator:
prof. Klaus Bochmann, Universität Leipzig).
Din 2003 : Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER) (proiect internaţional la care
participă cercetători din toate ţările vorbitoare de limbi romanice; cercetător; coordonatori: prof. Michel
Contini, Centre de Dialectologie, Université Stendhal, Grenoble III, şi prof. Antonio Romano, Dipartimento
di Scienze del Linguaggio, Università degli Studi di Torino).

Data ultimei actualizări:
15.09.2015
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