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3. Studiile universitare 

Nr. 

Crt

. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi 

Filologie 1997-2001 Diplomă de 

licenţă 

2 Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi 

Filologie 2001-2003 Diplomă de 

master 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

Crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi 

Filologie 2002-2006 Doctor în filologie 

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

 Nu - - - 

 

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 
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1. Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti 

Filologie 2007-2016 Lector univ. dr. 

 

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice 

 

Relevanţa şi 

impactul 

rezultatelor 

ştiinţifice ale 

candidatului 

(Recomandare: se fac referiri la elementele de noutate aduse de lucrările 

ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările altor autori) 
 

• Ca elemente de noutate/originalitate, pot fi menţionate: perspectiva inedită 

asupra sinonimiei (prin apelul la lingvistica integrală coşeriană, perspectivă 

dezvoltată în teza de doctorat), cercetările privind originea şi clasificarea 

frazeologismelor şi/sau a enunţurilor aparţinând discursului repetat, studiile 

referitoare la onomastică (antroponimia literară); lucrări de exegeză privind 

ideile despre limbaj ale unor gânditori şi/sau savanţi precum Platon, Aristotel, 

Quintilian, Pseudo-Hermogenes, Demetrios, John Dewey, R.G. Collingwood, 

Eugeniu Coşeriu, Constantin Noica, G. Ivănescu, Umberto Eco etc.; re-

evaluarea conceptului de „decodare aberantă” (în semiotică), abordarea unor 

aspecte ale textului jurnalistic (virtuţile stilistice ale acestuia şi titlurile 

jurnalistice atipice) ş.a.m.d. De subliniat şi activitatea de editor, care a presupus 

şi elaborarea unor ample studii introductive cu privire la concepţiile unor 

personalităţi ca Tobias Peucer (în cazul editării critice a primei teze de doctorat 

din lume dedicată jurnalismului: De relationibus novellis, Leipzig, 1690), B.P. 

Hasdeu şi Eugeniu Coşeriu. 

 

• Aprecierea activităţii mele ştiinţifice este dovedită de zecile de citări ale 

studiilor mele, citări existente în volume de profil şi în articole de specialitate 

aparţinând altor cercetători, precum şi de recenzarea cărţilor mele în reviste din 

ţară şi din străinătate. 

 

    Citări: 

 

(a) • Teza mea de doctorat, în varianta publicată, Sinonimia frazeologică în 

limba română din perspectiva lingvisticii integrale, Editura „Independenţa 

Economică”, Piteşti, 2007, este citată şi/sau menţionată în următoarele lucrări 

(cărţi sau articole): 

 
• Liviu Groza, Probleme de frazeologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti, 2011, la p. 73, 75, 179; 

• Adriana Maria Robu, Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică, 

Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2015, p. 515. 

• Dorel Fînaru, Lingvistica limbilor lumii, Institutul European, Iaşi, 2015, p. 65. 

• Simina Terian, Textemele româneşti. O abordare din perspectiva lingvisticii 

integrale, Institutul European, 2016, Iaşi, p. 81. 

• Daniela Lucia Ene, Traduttore, traditore. Incursiune în teoria şi practica 

traducerii unităţilor frazeologice, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, p. 287. 
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• Antoanela Marta Mardar, Idiomacity vs. “Repeated Discourse”: Comparative 

Approaches in English and Romanian, în „Communication interculturelle et 

littérature”, nr. 2 (14), Editura Europlus, Galaţi, 2011, la p. 214, 217, 218 (ISSN: 1844 

– 6965) [http://www.cil.ugal.ro/]; 

• Alina Podaru, Idiomaticitatea şi expresiile idiomatice în italiană şi română, în 

„Philologica Jassyensia”, An VIII, nr. 1 (15), 2012, la p. 312, 317 (ISSN: 1841-5377) 

[http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VIII_1_Podaru.pdf]; 

• Petronela Savin, Romanian Phraseological Dictionary. The Onomasiological 

Field of Human Nourishment, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, la p. 218; 

• Dana-Luminiţa Teleoacă, Aspecte lexicale arhaice în textul biblic actual, în 

Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu (editori), Limba română. Direcţii actuale în 

cercetarea lingvistică. II. Lexic, semantică, terminologii. Stilistică, pragmatică, 

retorică şi argumentare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, la p. 175. 

 

(b) Articolul meu Forme ale discursului repetat ca tradiţii literare europene 

inserate în tradiţia lingvistică românească, publicat în vol. Identitatea 

culturală românească în contextul integrării europene, Editura ALFA, Iaşi, 

2006, p. 235-240, se află menţionat în bibliografia următoarelor lucrări: 

 
• Constantin Manea, Further Remarks on a Number of Phraseological and 

Apophthegmatic Units in English and Romanian – Convergent and Divergent Points, 

în „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (ISSN: 2065-7161), Anul II, Nr. 1-

2, 2009, la p. 157 

[http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2009/ 

constantin_manea.pdf]; 

• Constantin Manea, Dimensions of Figurative Expression in English 

Phraseology, în „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie” (ISSN: 2065-7161), 

Anul V, Nr. 1-2, 2012, la p. 170 

[http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2012/ 

lexicologie/manea.pdf]. 

 

(c) Articolul meu Tehnica utilizării frazeologismelor expresive, publicat în 

„Limba română”, Chişinău, anul XVI, nr. 7-9, 2006, p. 150-158, apare citat şi 

menţionat în lucrarea: 

 
• Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Competenţa expresivă şi «discursul 

repetat» în etno- şi sociotexte: efecte ale «cunoaşterii elocuţionale» şi ale 

«competenţei idiomatice», în „Communication interculturelle et littérature”, nr. 2 (14), 

Editura Europlus, Galaţi, 2011, la p. 171, 184, 185, 187 (ISSN: 1844-9476) 

 

[http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Romana/LEXIC_COMUN-

LEXIC_SPECIALIZAT/02-LCLS-NumereRevista.htm]. 

 

(d) Articolul meu Ut poesis linguistica (sau despre relaţia lingviştilor cu 

discursul repetat), publicat în Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coord.) Rezultate şi 

perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 275-287, apare citat şi menţionat în 

articolele: 

 

http://www.cil.ugal.ro/
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VIII_1_Podaru.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2009/%20constantin_manea.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2009/%20constantin_manea.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2012/%20lexicologie/manea.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/litere/onomastica_lexicologie/revista_scol_2012/%20lexicologie/manea.pdf
http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Romana/LEXIC_COMUN-LEXIC_SPECIALIZAT/02-LCLS-NumereRevista.htm
http://www.lit.ugal.ro/docint/CERCETARE/Publicatii/Romana/LEXIC_COMUN-LEXIC_SPECIALIZAT/02-LCLS-NumereRevista.htm
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• Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Retorică şi pragmatică publicistică. „Figuri de 

construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească 

actuală, în „Philologica Jassyensia”, an IV, nr. 1, 2008, la p. 50 şi 59 (ISSN: 1841-

5377) 

[http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/IV_1_hoartacarausu.pdf]; 

• Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Ipostaze ale „discursului repetat” în discursul 

publicistic românesc actual, în „Lexic comun/Lexic specializat”, nr. 2, 2011, la p. 375, 

376, 377 (ISSN: 1844-9476). 

 

(e) Articolul meu Un vechi precursor al lui Eugeniu Coşeriu în privinţa 

tehnicii colajului: (Pseudo)Hermogenes din Tarsus, publicat în Cristinel 

Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum 

omagial Stelian Dumistrăcel, Editura Institutul European, Iaşi, 2008, p. 175-

197, apare citat în: 

 
• Andreea Răşcanu, Citarea ca tehnică persuasivă în predica părintelui Cleopa, 

în „Text şi discurs religios”, nr. 3, 2011, la p. 364 (ISSN: 2066-4818) 

[http://www.cntdr.ro/sites/default/files/c2010/c2010a37.pdf]. 

 

(f) Articolul meu Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera 

literară, publicat în „Limba română”, Chişinău, anul XVIII, nr. 7-8, 2008, p. 

65-80, apare citat şi menţionat în: 

 
• Maria Cosniceanu, Probleme de onomastică reflectate în revista „Limba 

română”, în „Limba română”, Chişinău, anul XXI, nr. 3-6, 2011, la p. 95, 97 (ISSN: 

0235-9111) 

[http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1174]. 

 

(g) Articolul meu Frazeologia în primele texte literare româneşti, publicat în 

„Limba română”, Chişinău, anul XIX, nr. 9-10, 2009, p. 184-192, apare citat 

sau menţionat în următoarele lucrări/articole: 

 
• Dana-Luminiţa Teleoacă, Conservatorism şi expresivitate în literatura 

religioasă. Posibile repere de definire a unui stil ştiinţific (didactic) în context 

religios, în „Limba română” (Bucureşti), LXII, 1/2013, la p. 56 (ISSN 0024-3523); 

http://www.lingv.ro/LR%201%202013.pdf  

• Dana-Luminiţa Teleoacă, Aspecte lexicale arhaice în textul biblic actual, în 

Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu (editori), Limba română. Direcţii actuale în 

cercetarea lingvistică. II. Lexic, semantică, terminologii. Stilistică, pragmatică, 

retorică şi argumentare, Editura Universităţii din Bucureşti (ISBN: 978-606-16-0199-

8), 2012, la p. 176; 

• Dana-Luminiţa Teleoacă, Conservatisme et expressivité dans la littérature 

religieuse. Quelques rèperes dans la définition d‟un style scientifique (didactique) au 

niveaux religieux, în “Biblicum Jassyense”. Romanian Journal for Biblical Philology 

and Hermeneutics (ISSN: 2068-7664), vol. 3, 2012, la p. 69, 78 

 

[http://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/BIBLICUM_JASSYENSE3_2012.pdf];  

• Liliana Iuliana Sasu, Unităţile frazeologice, marcă a temporalităţii şi a 

spaţialităţii unei colectivităţi, în traducere, în „Lexic comun/Lexic specializat”, nr. 2, 

http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/IV_1_hoartacarausu.pdf
http://www.cntdr.ro/sites/default/files/c2010/c2010a37.pdf
http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1174
http://www.lingv.ro/LR%201%202013.pdf
http://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/BIBLICUM_JASSYENSE3_2012.pdf
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2011, la p. 155, 156 (ISSN: 1844-9476). 

 

(h) Articolul meu Applying Eugenio Coseriu‟s Linguistic Organon to 

Synonymy, publicat în „Philologica Jassyensia”, An V, Nr. 2 (10), 2009, p. 51-

61, este citat în: 

 
• Adriana Robu, Relația „cadru” pragmatic – univers semantic, cu referire la 

discursul publicitar, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul LI, 2011, la p. 

351 şi 359 (ISSN: 1583-7017) 

[http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/34_ROBU.pdf]. 

 

(i) Articolul meu Reflecţii privind „funcţia criptică” a limbajului medical, 

publicat în „Limba română”, Chişinău, anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 120-128, 

apare citat sau menţionat în lucrările: 

 
• Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminiţa Botoşineanu, Variaţie 

diastratică şi variaţie diafazică în comunicarea specializată: paliere terminologice. 

Spaţiul discursiv al publicaţiilor româneşti de instruire şi educaţie medico-sanitară 

(I), în „Lexic comun / Lexic specializat”, nr. 2, 2011, la p. 233 (ISSN: 1844-9476); 

• Adriana Robu, Expresii ale funcţiei metalingvistice a limbajului în discursul 

religios catolic. Abordare pragmalingvistica, în „Lexic comun/lexic specializat”, Anul 

IV, Nr. 2 (6), 2011, la p. 352, 361 (ISSN: 1844-9476). 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2011.pdf  

 

(j) Articolul meu Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu 

Coşeriu, publicat în „Limba română”, Chişinău, anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 115-

119, apare citat în: 

 
• Alina Bursuc, Terminologia botanică din perspectivă coşeriană, în „Anuar de 

lingvistică și istorie literară”, tomul LI, 2011, la p. 117 şi 119 (ISSN: 1583-7017) 

[http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/13_BURSUC.pdf]. 

 

(k) Articolul meu Problema terminologiei în concepţia lingvistică a lui 

Eugeniu Coşeriu, publicat în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din 

Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul III, Nr. 1 (3), Lexic comun / Lexic specializat, 

Editura Europlus, Galaţi, 2010, p. 66-76, apare citat în: 

 
• Cristina Florescu, Eugeniu Coşeriu şi chestiunea relaţiei dintre terminologiile 

ştiinţifice şi cele populare, în ALIL, 2011, la p. 188, 195 (ISSN: 1583-7017) 

[http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/20_FLORESCU.pdf]; 

• Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminiţa Botoşineanu, Variaţie 

diastratică şi variaţie diafazică în comunicarea specializată: paliere terminologice. 

Spaţiul discursiv al publicaţiilor româneşti de instruire şi educaţie medico-sanitară 

(I), în „Lexic comun/Lexic specializat”, nr. 2, 2011, la p. 256 (ISSN: 1844-9476); 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2011.pdf  

• Alice Toma, Terminology in Second Language Acquisition, în International 

Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges 

http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/34_ROBU.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/13_BURSUC.pdf
http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/20_FLORESCU.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
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(ISLC) (Proceedings of the ISLC-2012, Held in İzmir, 10th-13th June 2012), Mega 

Press, Erzurum, 2012 (ISBN 978-605-86867-0-0), la p. 2723, 2729 

[http://www.inlcs.org/online/Book18.pdf]. 

 

(l) Articolul meu Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa 

biologiei asupra lingvisticii), publicat în revista „Communication 

interculturelle et littérature”, nr. 2 (14), Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 230-

239, apare citat şi/sau menţionat în: 

 
• Neculai Muscalu, A.D. Xenopol între metafora revelatorie şi metafora 

plasticizantă (sau despre utilizarea analogiei în scrierea Istoriei românilor), în 

„Lexic comun/Lexic specializat”, anul V, nr. 1 (7), 2012, la p. 227, 228, 246 (ISSN: 

1844-9476). 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-

lcls-2012-1.pdf  

 

(m) Articolul meu Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în 

socioterminologie (cu o privire specială asupra sintagmei „apă minerală”), 

publicat în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula 

XXIV, Anul IV, Nr. 2 (6), „Lexic comun / Lexic specializat”, Editura Europlus, 

Galaţi, 2011, p. 219-230, apare citat în: 

 
• Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminiţa Botoşineanu, Variaţie 

diastratică şi variaţie diafazică în comunicarea specializată: paliere terminologice. 

Spaţiul discursiv al publicaţiilor româneşti de instruire şi educaţie medico-sanitară 

(I), în „Lexic comun / Lexic specializat”, nr. 2, 2011, la p. 239, 256 (articolul meu a 

fost consultat în manuscris, cu trimitere la paragraf) (ISSN: 1844-9476).  

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2011.pdf  

 

(n) Articolul meu Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în 

viziunea lui Eugeniu Coşeriu, publicat în „Analele Universităţii «Dunărea de 

Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 1 (5), Lexic comun/Lexic 

specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 145-152 apare citat şi menţionat 

în: 

 
•  Adriana Maria Robu, Specificul funcţiilor textuale coşeriene în discursul 

publicitar, în în „Limba română”, Chişinău, anul XXIII, nr. 1-4, 2013, la p. 137-138  

(ISSN: 0235-9111) 

[http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2248]. 

 

      Pentru mai multe informaţii legate de numărul de citări, pot fi luate în 

evidenţă şi următoarele baze de date: 

• http://www.diacronia.ro/en/indexing  

•https://scholar.google.ro/citations?user= 

_VdwUhMAAAAJ&hl=ro&oi=sra  

 

http://www.inlcs.org/online/Book18.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2012-1.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2012-1.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2248
http://www.diacronia.ro/en/indexing
https://scholar.google.ro/citations?user=_VdwUhMAAAAJ&hl=ro&oi=sra
https://scholar.google.ro/citations?user=_VdwUhMAAAAJ&hl=ro&oi=sra
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     Recenzii la volumele de autor şi la volumele editate: 

 

(1) Cristinel Munteanu, Sinonimia frazeologică în limba română din 

perspectiva lingvisticii integrale, Editura „Independenţa Economică”, Piteşti, 

2007; 

 

   • Ioan S. Cârâc, în „Limba română”, Chişinău, anul XVII, nr. 10-12, 2007, p. 

183-186; http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=625  

   • Alice Toma, [La synonymie phraséologique dans la perspective de la 

linguistique intégrale] în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, 

Fascicula XXIV, Anul V, Nr. 2 (6), Lexic comun / Lexic specializat, Editura 

Europlus, Galaţi, 2011, p. 419-422. 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2011.pdf  

 

(2) Cristinel Munteanu (editor), Discursul repetat între alteritate şi creativitate. 

Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Editura Institutul European, Iaşi, 2008; 

 

   • Dan S. Stoica, Comuniune în jurul valorii, în „Limba română”, Chişinău, 

anul XVIII, nr. 11-12, 2008, p. 185-187; • idem, în „Studia Universitas Babeş-

Bolyai. Ephemerides”, anul LIII, 2008, nr. 2,  p. 180-182;  

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=94  

   • Oana Cenac, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tom XLIX-L 

(2009-2010), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 199-202; 

http://www.alil.ro/?p=493  

   • Idem, în “Communication interculturelle et litterature”, Supliment: Cultura 

şi presa în spaţiul european, nr. 4/2010, Editura Europlus, Galaţi, 2010, p. 621-

622. https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-nr-4-12-2010-vol-ii.pdf  

   • Mona Moldoveanu Pologea, în „Limba română” (Bucureşti), LXIX, nr. 2, 

2010, p. 282-283. http://www.lingv.ro/LR%202%202010.pdf  

 

(3) Tobias Peucer, De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice 

[Leipzig, 1690 – prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului], 

prologul editorului, studiu introductiv şi postfaţă de Cristinel Munteanu, text 

latin stabilit, versiune românească şi note de Cristian Bejan (ediţie bilingvă), 

Editura „Independenţa Economică”, Piteşti, 2008; 

 

   • Stelian Dumistrăcel, La izvoarele jurnalismului modern, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XVIII, nr. 11-12, 2008, p. 188-190; 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=96  

   • idem, în „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Ephemerides”, anul LIII, 2008, 

nr. 2, p. 187-189;  

http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=EPHEMERIDES 

&nr=2&an=2008&id_art=6000  

   • idem, În dialog peste timp, în „Dacia literară”, anul XVIII, nr. 6, 2008, p. 

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=625
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2011.pdf
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=94
http://www.alil.ro/?p=493
https://revistacil.files.wordpress.com/2016/02/cil-nr-4-12-2010-vol-ii.pdf
http://www.lingv.ro/LR%202%202010.pdf
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=96
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=EPHEMERIDES%20&nr=2&an=2008&id_art=6000
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract.php?editie=EPHEMERIDES%20&nr=2&an=2008&id_art=6000
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49-50;  

https://www.bjiasi.ro/wp-content/uploads/2014/01/Dacia-literara-2000-

2009.pdf  

   • Marian Petcu în „Revista română de istoria presei”, anul III, nr. 1 (5), 2009, 

p. 30;  

   • Doina Marta Bejan, în “Communication interculturelle et litterature”, 

Supliment: Cultura şi presa în spaţiul european, nr. 4/2010, Editura Europlus, 

Galaţi, 2010, p. 196-197. 

 

(4) Cristinel Munteanu, Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi 

interviuri, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2012; 

 

   • Tatiana Curmei, Lingvistica integrală între exegeză şi creaţie, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XXII, nr. 11-12, 2012, p. 154-159;  

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1751  

   • Ioan S. Cârâc, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, 

Fascicula XXIV, Anul V, Nr. 2 (8), Lexic comun/Lexic specializat, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2013, p. 478-480; 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2013.pdf  

   • Adriana Robu, [recenzie în limba franceză] în „Zeitschrift für romanische 

Philologie”, Issue 129 (4/2013), p. 992-995. 

https://www.degruyter.com/view/j/zrph-2013-129-issue-4/zrp-2013-0100/zrp-

2013-0100.xml?format=INT  

 

(5) Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, 

Editura Institutul European, Iaşi, 2013; 

 

   • Adina Dragomirescu, în „Limba română” (Bucureşti), 2013, LXII, 4, 2013, 

p. 530. 

http://www.lingv.ro/images/LR%204%202013.pdf  

   • Oana Cenac, în „Analele Universității «Dunărea de Jos” din Galați», 

Fascicula XXIV: Lexic comun / lexic specializat, anul VII, nr. 1-2 (11-12) / 

2014, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2014, p. 179-180; 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2014.pdf  

   • Cristina Bleorţu, Alba García Rodríguez, [recenzie în limba spaniolă; sub 

tipar] în Onomázein. Revista de lingüística, filología y traducción (Chile), nr. 

(?), 2017. 

 

(6) B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii, Prologul editorului, studiu introductiv 

şi note de Cristinel Munteanu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013; 

 

   • Petronela Savin, „Cu Hasdeu dincolo de Hasdeu”, în „Studii şi cercetări 

ştiinţifice. Seria filologie”, nr. 29/2013, p. 125-126; 

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/nr-17-2007/Home/30-2014/29-

https://www.bjiasi.ro/wp-content/uploads/2014/01/Dacia-literara-2000-2009.pdf
https://www.bjiasi.ro/wp-content/uploads/2014/01/Dacia-literara-2000-2009.pdf
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1751
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2013.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2013.pdf
https://www.degruyter.com/view/j/zrph-2013-129-issue-4/zrp-2013-0100/zrp-2013-0100.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/zrph-2013-129-issue-4/zrp-2013-0100/zrp-2013-0100.xml?format=INT
http://www.lingv.ro/images/LR%204%202013.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2014.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2014.pdf
https://sites.google.com/site/studiisicercetari/nr-17-2007/Home/30-2014/29-2013-1
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2013-1  

   • Adina Dragomirescu, în „Limba română” (Bucureşti), 2013, LXII, 4, 2013, 

p. 530; http://www.lingv.ro/images/LR%204%202013.pdf  

   • Cristian Moroianu, în vol. Lexic comun / lexic specializat, „Analele 

Universității «Dunărea de Jos» din Galați”, Fascicula XXIV, Anul VII, nr. 1-2 

(11-12), 2014, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014, pp. 180-182; 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-

2014.pdf  

   • Ioan S. Cârâc, în „Limba română”, Chişinău, anul XXIV, nr. 4, 2014, p. 

208-211; http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2477  

   • Alina Gioroceanu, Despre sciinţa limbei, în revista „Ramuri”, nr. 6, 2015, 

p... 

http://revistaramuri.ro/index.php?id=3091&editie=107&autor=de%20 

Alina%20Gioroceanu  

 

(7) Eugeniu Coşeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, 

Traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii şi postfaţă de 

Cristinel Munteanu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 

2016. 

 

   • Ioan S. Cârâc, O introducere în semantica structurală coşeriană [în curs de 

publicare], în „Limba română” (Chişinău), nr. 3-4, 2016. 

 

Capacitatea 

candidatului 

de a îndruma 

studenţi sau 

tineri 

cercetători şi 

competenţele 

didactice ale 

candidatului 

(se pot face referiri la: evaluările studenţilor, ale membrilor 

departamentului, la rezultate obţinute la cursuri de formare 

didactică, la îndrumarea şi colaborarea cu tineri cercetători, 

la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători etc...) 

 
 Aprecierile studenţilor şi ale membrilor departamentului de la universitatea la 

care am activat până acum au fost pozitive; de asemenea, am îndrumat tineri 

cercetători (ce şi-au confirmat ulterior valoarea), care mi-au mulţumit pentru 

ajutorul acordat în prefaţa cărţilor publicate sau în interviuri. 

 

     Exemple:  

 

•Fost doctorand (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi): „Ţin să le 

mulţumesc aici domnilor prof. dr. Stelian Dumistrăcel (Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), prof. dr. Eugen Munteanu (Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) şi lect. dr. Cristinel Munteanu 

(Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti) pentru sugestiile de 

lectură, dar şi pentru observaţiile făcute pe marginea tezei de doctorat, în ceea 

ce priveşte forma şi conţinutul acesteia.” (Adriana Maria Robu, Discursul 

publicitar din perspectivă pragmalingvistică, Editura Universităţii „Al.I. 

Cuza”, Iaşi, 2015, p. 14). 

 

• Doctorand la Universităţile din Zürich şi Oviedo: „«Spre norocul meu, am 

https://sites.google.com/site/studiisicercetari/nr-17-2007/Home/30-2014/29-2013-1
http://www.lingv.ro/images/LR%204%202013.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2014.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/03/cuprins-lcls-2014.pdf
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2477
http://revistaramuri.ro/index.php?id=3091&editie=107&autor=de%20%20Alina%20Gioroceanu
http://revistaramuri.ro/index.php?id=3091&editie=107&autor=de%20%20Alina%20Gioroceanu
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întâlnit şi oameni foarte pregătiţi la noi acasă, cu care am colaborat în ultimii 

ani (mă gândesc, de pildă, la domnul profesor Turculeţ, cu care voi publica o 

traducere ale unor interviuri – peste o săptămână le trimitem la editură – oferite 

de Eugen Coşeriu domnilor Johannes Kabatek şi Adolfo Murguía, la doamna 

Sanda Maria Ardeleanu, la doamna Ioana Crina Coroi, la doamna Niculina 

Iacob, la domnul Cristinel Munteanu etc.).», mai spune Cristina Bleorțu, care 

este și câștigătoarea Marelui Premiu al Ligii Studenților Români din 

Străinătate, SLRS pe anul 2017, acordat în data de 5 ianuarie în cadrul unei 

ceremonii desfășurată la Palatul Parlamentului din Bucureşti” (interviu  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid= 

418601601814485&id=194014374273210&pnref=story  

 

 • Universitar şi specialist consacrat: „Cristinel Munteanu este unul dintre 

liderii «noului val» din lingvistica românească actuală, o lingvistică influenţată 

din ce în ce mai mult, aşa cum e şi firesc, de principiile generale ale lingvisticii 

coşeriene. Volumele sale [...], precum şi câteva zeci de studii şi articole îl 

plasează pe autor în fruntea curentului integralist, care, în mod normal, ar 

trebui să domine autoritar următoarele decenii ale lingvisticii româneşti.” 

(Dorel Fînaru, Lingvistica limbilor lumii, Institutul European, Iaşi, 2015, p. 65). 

 

• deţin mai multe scrisori de recomandare din partea unor personalităţi ale 

ştiinţei filologice şi lingvistice (atât din ţară, cât şi din străinătate – Spania şi 

Germania); totodată, menţiuni laudative exprimate de diverşi profesori 

universitari cu privire la cercetările mele se găsesc într-o serie de cărţi şi 

interviuri de specialitate (vezi, printre altele, partea finală a cărţii mele, 

Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, practică şi aplicaţii, Editura 

Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2012). 

Capacitatea 

candidatului 

de a conduce 

proiecte de 

cercetare-

dezvoltare 

(se precizează: participarea la proiecte de cercetare/dezvoltare) 
 

• Am participat (în calitate de co-director) la două proiecte câştigătoare 

(în 2012 şi 2013), depuse la ANCS, privind atragerea de granturi pentru 

organizarea unor manifestări ştiinţifice organizate de Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi: 

(1) Conferinţa Internaţională „Lexic comun/Lexic specializat: Lexicul 

politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate din 

lumea contemporană” realizată (şi desfăşurată la 11-12 octombrie 2012) 

cu sprijinul ANCS (obţinut prin competiţie), contract nr. 78 M / 

07.07.2012,  

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-

lcls-2012.pdf  

şi  

(2) Conferinţa Internaţională „Lexic comun/Lexic specializat: Limba 

română în timp şi spaţiu” realizată (şi desfăşurată la 11-12 iulie 2013) în 

cadrul POSDRU (Continuitatea şi calitatea formării în cadrul ciclului de 

studii doctorale), cod proiect POSDRU/CPP/DMI 1.5/S/7682. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=%20418601601814485&id=194014374273210&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=%20418601601814485&id=194014374273210&pnref=story
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-lcls-2012.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-lcls-2012.pdf
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https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-

lcls-2013.pdf  

• în prezent, fac parte (în calitate de membru şi/sau expert) din două 

proiecte „Tinere echipe” (TE), aflate în curs de evaluare la UEFISCDI 

(unul propus de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi altul înaintat de 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău). 

 

 
6. Îndeplinirea standardelor universităţii :  

 

a) deţinerea diplomei de doctor 

  DA: titlul de doctor în filologie (cu distincţia magna cum laude) mi-a fost conferit 

în anul 2006, prin Ordinul de Ministru nr. 5764 din 28.11.2006. 

 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei didactice de lector/şef de lucrări, prevăzute de metodologia universităţii: 

  

DA: îndeplinesc toate aceste standarde/condiţii. 

 

I. CĂRŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DIN CĂRŢI PUBLICATE (altele decât cursuri): 

 

 - carte/capitole publicate în edituri recunoscute CNCSIS sau 

• Cristinel Munteanu, Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii 

integrale, Editura „Independenţa Economică”, Piteşti, 2007, 271 pag. (ISBN: 978-973-7732-66-

8) [carte aflată în cel puţin 6 biblioteci din KVK]; 

 • Cristinel Munteanu, Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri, 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2012, 397 pag. (ISBN: 978-973-703-

802-9) [carte apărută la editură cu prestigiu recunoscut (categoria A2)]; 

• Cristinel Munteanu, Frazeologie românească. Formare şi funcţionare, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2013, 251 pag. (ISBN: 978-606-24-0000-2) [carte apărută la editură cu prestigiu 

recunoscut (categoria A2)]. 

 

De asemenea, am semnat studii introductive ,  prefeţe, note şi comentarii  în 

următoarele cărţi pe care le-am editat ori coordonat: 

• Cristinel Munteanu (editor şi coordonator), Discursul repetat între alteritate şi 

creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Editura Institutul European, Iaşi, 2008, 366 

pag. (ISBN: 978-973-611-509-7) [carte apărută la editură cu prestigiu recunoscut (categoria 

A2)]. 

• Tobias Peucer, De relationibus novellis/Despre relatările jurnalistice [Leipzig, 1690 – 

prima teză de doctorat din lume dedicată jurnalismului], prologul editorului, studiu introductiv şi 

postfaţă de Cristinel Munteanu, text latin stabilit, versiune românească şi note de Cristian Bejan 

(ediţie bilingvă), Editura „Independenţa Economică”, Piteşti, 2008, 167 pag. (ISBN: 978-973-

7732-89-7); 

https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-lcls-2013.pdf
https://lexiccomunlexicspecializat.files.wordpress.com/2016/05/program-lcls-2013.pdf
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• B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii, Prologul editorului, studiu introductiv şi note de 

Cristinel Munteanu, Editura Institutul European, Iaşi, 2013, 236 pag. (ISBN: 978-606-24-0010-

1). 

 - carte publicată în alte edituri (cu ISBN) sau 

 - carte publicată pe portaluri electronice sau 

 - dicţionar sau 

 - traducere 

• Eugeniu Coşeriu, Horst Geckeler, Orientări în semantica structurală, Traducere din 

limba engleză, notă preliminară, comentarii şi postfaţă de Cristinel Munteanu, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2016, 222 pag. (ISBN: 978-606-714-227-3). 

 

II. PUBLICAŢII DIDACTICE: 

 

- curs publicat în edituri recunoscute CNCSIS sau 

• Conf. dr. Gabriela Rusu-Păsărin (coordonator), lect. dr. Cristinel Munteanu, lect. dr. 

Daniela Barbonie, asist. drd. Cristina Munteanu, Fundamente ale comunicării, Editura 

„Independenţa Economică”, Piteşti, 2007 (ISBN: 978-973-7732-53-8) 

• Conf. univ. dr. Radu Gabriel Pârvu (coordonator), conf. univ. dr. Zamfir Bălan, lect. 

univ. dr. Cristinel Munteanu, asist. univ. drd. Cristina Munteanu, asist. univ. drd. Cristina 

Şerbănică, Tehnici de redactare în comunicare, Editura „Independenţa Economică”, Piteşti, 2008 

(ISBN: 978-973-7732-91-0). 

 - curs publicat pe portaluri electronice sau 

 - culegere de probleme/teste/exerciţii/studii de caz, publicate. 

 

III. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE: 

 

 -articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată 

ISI sau BDI) sau 

• (în colaborare cu Cristian Moroianu), Sur la polygenèse dans la terminologie 

linguistique: paronymes et homonymes terminologiques, în „Revue roumaine de linguistique”, 

No. 2/2016 [ISSN: 0035-3957; revista este indexată ISI: Thomson Reuters]. 

• Un tezaur cultural on-line: Biblioteca Digitală a Bucureştilor, http://www.digibuc.ro, în 

„Zeitschrift für romanische Philologie” [ISSN (Online) 1865-9063, ISSN (Print) 0049-8661; 

revista este indexată ISI: Thomson Reuters], Volume 132, Issue 4, 2016, p. 1253-1259; 

• (în colaborare cu Rudolf Windisch), Züge sui generis der rumänischen Komposita des 

Typs frz. „coupe-papier“, în „Romanistisches Jahrbuch” [ISSN (Online) 1613-0413, ISSN 

(Print) 0080-3898], Volume 67, Issue 1, p. 67-102; 

• Eugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of Trust, în „Philologica Jassyensia” 

[ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377], An XII, Nr. 1 (23), 2016, p. 77-

86. [începând cu nr. 1/2015, această revistă este indexată ISI: Thomson Reuters]; 

• Metafora științifică în concepția lui Aristotel, în „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria 

filologie” [ISSN 1224-841X; revistă indexată BDI], Bacău, nr. 35/2016, p. 29-42; 

• On Motivated Literary Character Names. A Coserian Text Linguistics Perspective, în 

„Anadiss” [ISSN-L: 1842-0400; revistă indexată BDI] (Suceava), nr. 21/2016, p. 62-70; 

http://www.digibuc.ro/
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• Noematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. Coşeriu, în „Philologica 

Jassyensia” [ISSN 1841-5377], An IX, Nr. 2 (18), 2013, p. 85-94 [revista este indexată în 

CEEOL, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest]; 

 • An Ancient Forerunner of Eugenio Coseriu regarding the Collage Technique: (Pseudo) 

Hermogenes of Tarsus, in „Analele Ştiinţifice ale Universității «Ovidius»” – Seria Filologie/ 

“The Annals of «Ovidius» University” – Philology [ISSN 1223-7248], Volume XXIV/ no. 1, 

Ovidius University Press, Constanţa, 2013, p. 27-40 [revista este indexată în CEEOL, DOAJ, 

Index Copernicus]; 

 • Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original 

Concept), în “Procedia – Social and Behavioral Sciences” [ISSN 1877-0428], Volume 63, 2012, 

p. 229-241 [revista este indexată în Elsevier şi Scopus]; 

 • Eugenio Coseriu and his Disciples on the Issue of Synonymy, în „Diversité et identité 

culturelle en Europe / Diversitate şi identitate culturală în Europa” [ISSN 2067-0931], Editura 

Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2011, tome 8/1, p. 101-118 [revista este indexată în 

DOAJ şi Index Copernicus]; 

 • Applying Eugenio Coseriu‟s Linguistic Organon to Synonymy, în „Philologica 

Jassyensia” [ISSN 1841-5377], An V, Nr. 2 (10), 2009, p. 51-61 [revista este indexată în 

CEEOL, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest]. 

 -articol în revistă naţională de specialitate recunoscută CNCSIS tip B
+
, B sau 

• Despre etimologia frazeologică multiplă. Câteva distincţii suplimentare, în „Analele 

Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice”, nr. 53, 2015, p. 51-59. 

• John Dewey şi Eugeniu Coşeriu despre necesitatea exprimării (libere) în ştiinţă, în 

„Meridian critic”, Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, vol. XXIV, 

nr. 2, 2015, p. 133-138; 

• John Dewey cu privire la relaţia dintre «creativitate» şi «alteritate» în limbaj, în 

Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XXIV, Lexic comun / Lexic 

specializat, Anul VII, Nr. 1-2 (11-12), 2014, p. 39-45; 

• Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coşeriene, în „Meridian critic”, 

Analele Universității „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, vol. XXII, nr. 1, 2014, p. 149-

158; 

• On the Real Object of Linguistics, în „Energeia – Online-Zeitschrift für 

Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie”, Tübingen, nr. 5, 2013-2014, p. 43-56 (împreună cu 

răspunsurile la discuţii, la p. 58 şi 62). 

• Despre oameni şi stiluri, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, Seria Filologie, Bacău, nr. 

31, 2014, p. 33-40; 

• „Dezacordul” în caz al atributului adjectival în limba română. O explicaţie dintr-o 

perspectivă tipologică, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, 

Anul VI, Nr. 1-2 (9-10), Lexic comun / Lexic specializat, 2013, p. 142-148; 

• Problema „exprimării corecte” şi deontologia limbajului (cu un studiu de caz privind 

statutul cacofoniei în limba română), în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, 

Fascicula XXIV, Anul V, Nr. 2 (8), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Institutul European, 

Iaşi, 2012, p. 120-134; 

• Despre o semnificaţie „pierdută” a cuvântului român, în „Analele Universităţii 

«Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul V, Nr. 1 (7), Lexic comun / Lexic 

specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2012, p. 30-39; 
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• Ancheta dialectală ca dialectică sui generis (sau despre un alt fel de Socrate), în 

„Studii şi cercetări ştiinţifice”, Seria Filologie, Bacău, Nr. 28, 2012, p. 25-28; 

• De la Demetrios la Stelian Dumistrăcel cu privire la tratarea stilului/limbajului 

epistolar, în „Studii şi cercetări ştiintifice”, Seria Filologie, Bacau, Nr. 28, 2012, p. 73-83; 

• (în colaborare cu Ioan S. Cârâc), Istoria filozofiei limbajului ca hermeneutică sui 

generis, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 2 

(6), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 51-60;  

• Când Coşeriu (pare că) greşeşte, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din 

Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 2 (6), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Europlus, 

Galaţi, 2011, p. 26-50; 

• Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în socioterminologie (cu o privire 

specială asupra sintagmei „apă minerală”), în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din 

Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 2 (6), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Europlus, 

Galaţi, 2011, p. 219-230; 

• Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa biologiei asupra 

lingvisticii), în revista „Communication interculturelle et littérature”, nr. 2 (14), Editura 

Europlus, Galaţi, 2011, p. 230-239; 

• Principiile cercetării ştiinţifice, în „Strategii manageriale” (revistă editată de 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Editura Independenţa Economică, Piteşti), anul 

IV, 2011, nr. 4, p. 25-30; 

• Câteva precizări referitoare la conceptul de «semnificat» în viziunea lui Eugeniu 

Coşeriu, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul IV, Nr. 1 

(5), Lexic comun / Lexic specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2011, p. 145-152; 

• (în colaborare cu Cristina-Alice Toma) Du terme scientifique a l‟architecture textuelle 

relationnelle ou la rencontre terme – connecteur, în „Dialogos. Science du langage et didactique 

des langues”, volume XI (2010), No. 22, Nouveaux regards sur la terminologie, Numéro 

coordonné par Corina Cilianu-Lascu, Editura ASE, Bucureşti, 2010, p. 20-40; 

• Influenţa ideologiei marxiste asupra concepţiei lingvistice a lui Iorgu Iordan şi a lui Al. 

Rosetti (cu referire la două probleme), în revista „Communication interculturelle et littérature”, 

nr. 2 (10), 2010, p. 258-268; 

• Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii, în „Analele 

Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul III, Nr. 2 (4), Lexic comun / 

Lexic specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2010, p. 364-374; 

• Problema terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu, în „Analele 

Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, Anul III, Nr. 1 (3), Lexic comun / 

Lexic specializat, Editura Europlus, Galaţi, 2010, p. 66-76; 

• Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice, în 

„Analele Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, An 2, Nr. 1, Editura 

Europlus, 2009, p. 280-290; 

• Pagini din istoria analogiei între «cuvinte» şi «bani», în „Strategii manageriale” 

(revistă editată de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Editura Independenţa 

Economică, Piteşti), anul II, 2009, nr. 1, p. 44-52; 

• Aristotel, Quintilian et alii despre sinonime şi sinonimie, în „Analele Universităţii 

«Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, An 1, Nr. 1, Galaţi University Press, 2008, p. 81-

91. 

 - articol în alte reviste de specialitate din străinătate sau 
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• Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române, în „Limba 

română” (Chişinău), nr. 1-2, 2016, p. 64-85; 

• Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice, în „Limba română”, 

Chişinău, anul XXV, nr. 3-4, 2015, p. 101-113; 

• Câteva metafore privind valoarea descoperirilor şi puterea tradiţiei în ştiinţă, în 

„Limba română”, Chişinău, nr. 1-2, 2015, p. 62-70; 

• Ilie Moromete – filozoful. Un argument, în „Limba română”, Chişinău, nr. 1-2, 2015, p. 

234-241; 

• Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul încrederii», în „Limba 

română”, Chişinău, nr. 6, 2014, p. 51-61; 

• Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I. Apostolescu, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XXIV, nr. 5, 2014, p. 78-93; 

• La originea ideii de «colaj discursiv»: Platon – Phaidros, în „Limba română”, 

Chişinău, anul XXIV, nr. 4, 2014, p. 92-103; 

• Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei 

interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica), în „Limba română”, Chişinău, anul XXIV, nr. 

1, 2014, p. 49-57; 

• Tipuri de sinonimie, în „Limba română”, Chişinău, anul XXIII, nr. 9-12, 2013, p. 94-

104; 

• Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice, în „Limba română”, Chişinău, anul 

XXIII, nr. 9-12, 2013, p. 11-19; 

• Despre expresia cai verzi pe pereţi (o încercare etimologică), în „Limba română”, 

Chişinău, anul XXIII, nr. 1-4, 2013, p. 152-161; 

• Despre motivarea contextuală a frazeologismelor, în „Limba română”, Chişinău, anul 

XXIII, nr. 1-4, 2013, p. 116-128; 

• Amintiri şi reflecţii despre Coşeriu, în „Limba română”, Chişinău, anul XXII, nr. 11-12, 

2012, p. 38-45; 

• Cu Eugeniu Coşeriu despre literatură, istorie şi politică, în „Limba română”, Chişinău, 

anul XXII, nr. 9-10, 2012, p. 17-25; 

• În contra plagiatului. Notă introductivă [şi note] la Remy de Gourmont, Plagiat, 

pastişă şi parodie [traducere de Alice Toma], în „Limba română”, Chişinău, anul XXII, nr. 7-8, 

2012, p. 177-179 şi [note la] p. 182-185; 

• Eugeniu Coşeriu şi problema «stilurilor funcţionale», în „Limba română”, Chişinău, 

anul XXII, nr. 7-8, 2012, p. 124-131; 

• O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» în opera lui Diogenes Laertios, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XXII, nr. 1-2, 2012, p. 64-73; 

• Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coşeriene, 

în „Limba română”, Chişinău, anul XXII, nr. 1-2, 2012, p. 37-45; 

• Revista „Limba română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic, în 

„Limba română”, Chişinău, anul XXI, nr. 7-8, 2011, p. 48-53; 

• Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu), în „Limba română”, Chişinău, anul 

XXI, nr. 3-6, 2011, p. 180-190; 

• Despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie, în „Limba română”, Chişinău, anul 

XXI, nr. 1-2, 2011, p. 42-50; 

• Lingvistica integrală ca Organon pentru cercetările privind limbajul, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XX, nr. 11-12, 2010, p. 110-123; 
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• (în colaborare cu Alice Toma), Importanţa literaturii pentru învăţarea limbii române ca 

limbă străină, în „Limba română”, Chişinău, anul XX, nr. 7-8, 2010, p. 261-270; 

• Observaţii şi sugestii privind traducerea unor poezii englezeşti cu formă fixă, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XX, nr. 5-6, 2010, p. 64-72; 

• Reflecţii privind „funcţia criptică” a limbajului medical, în „Limba română”, Chişinău, 

anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 120-128; 

• Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 115-119; 

• Despre „termenul” limba română şi relaţia sa cu adevărul ştiinţific, în „Limba 

română”, Chişinău, anul XX, nr. 1-2, 2010, p. 89-102; 

• Frazeologia în primele texte literare româneşti, în „Limba română”, Chişinău, anul 

XIX, nr. 9-10, 2009, p. 184-192; 

• Eminescu în dezbatere cu caracter… sumativ, în „Limba română”, Chişinău, anul XVIII, nr. 9-

10, 2008, p. 199-202; 

 • Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară, în „Limba română”, 

Chişinău, anul XVIII, nr. 7-8, 2008, p. 65-80; 

• Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică), în 

„Limba română”, Chişinău, anul XVIII, nr. 5-6, 2008, p. 79-85; 

• Exerciţii de stil pe tema discursului repetat, în „Limba română”, Chişinău, anul XVIII, 

nr. 5-6, 2008, p. 8-12; 

• O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte – bani, în „Limba română”, 

Chişinău, anul XVIII, nr. 1-2, 2008, p. 137-149; 

• Oameni şi cai (de la Marin Preda citire), în „Limba română”, Chişinău, anul XVII, nr. 

10-12, 2007, p. 52-59; 

• Observaţii privind stilul lui Fănuş Neagu, în „Limba română”, Chişinău, anul XVII, nr. 

1-3, 2007, p. 143-149; 

 • O analiză de (con)text, în „Limba română”, Chişinău, anul XVI, nr. 10, 2006, p. 22-25; 

• Tehnica utilizării frazeologismelor expresive, în „Limba română”, Chişinău, anul XVI, nr. 7-9, 

2006, p. 150-158; 

• Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică), în „Limba 

română”, Chişinău, anul XVI, nr. 4-6, 2006, p. 106-111; 

 - articol în alte reviste de specialitate din ţară 

• Despre concepţia stilistică a lui G. Ivănescu (sau despre justeţea unei recomandări 

privind cercetarea stilurilor), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Tom LIII (2013), 

Număr special: G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere, Editura Academiei Române, Bucureşti, 

2013, p. 185-204; 

• (în colaborare cu Silvia Munteanu) Translating Wellerisms in the Romanian Versions of 

Charles Dickens‟ The Pickwick Papers, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan 

Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LV, 2009 [apărut în 2012], p. 

147-158; 

• Despre «virtuţile stilistice» ale textului jurnalistic, în „Analele ştiinţifice ale 

Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul 

LIV, 2008, p. 209-217; republicat în „Limba română”, Chişinău, anul XX, nr. 5-6, 2010, p. 73-

81; 
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 • Sugestii privind distincţia dintre expresii şi locuţiuni, în Studia linguistica et philologica 

in honorem Vasile Arvinte, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din 

Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, 2007, p. 221-232; 

 • Observaţii asupra funcţiilor sinonimelor, în Studia linguistica et philologica in 

honorem Constantin Frâncu, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din 

Iaşi” (serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul LI, 2005, p. 291-298; 

• O expresie regională rară: a-i coace în guşă (cuiva), în Studia in honorem magistri 

Vasile Frăţilă, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p. 389-395; 

• Eu nu cred nici în Iehova – elogiu prin negaţie, în „Analele Brăilei”, Brăila, 2005, anul 

VI, nr. 6, p. 121-123; 

• Mortua est! – o lectură din perspectivă biblică, în „Analele Brăilei”, Brăila, 2005, anul 

VI, nr. 6, p. 125-129; 

• Ta twam asi – comentarii „religioase”, în „Analele Brăilei”, Brăila, 2005, anul VI, nr. 

6, p. 131-133; 

• Practici magice după expresii idiomatice româneşti (sâmbătă), în „Anuarul 

Universităţii «Petre Andrei» Iaşi”, tomul III, Limbă şi literatură, Editura Impakt, Iaşi, 2003, p. 

276-281; 

• Cuvântul sâmbătă în expresii idiomatice româneşti, în „Analele Universităţii «Dunărea 

de Jos» Galaţi”, fascicula XIII, 2001, p. 114-118. 

 

IV. LUCRĂRI PREZENTATE 

 

 - lucrare ştiinţifică prezentată oral şi publicată în volum la conferinţă organizată de 

instituţii/asociaţii europene/asociaţii naţionale din străinătate sau 

(1) • International Conference „Competence – Function – Variation. Linguistica 

Coseriana V” (University of Potsdam, october 8-10, 2015) – [comunicarea On the Importance of 

Coseriu‟s Three Types of Linguistic Competence for the Study of Phraseological Units]; 

(2) • Congreso Internacional «Eugenio Coseriu, lingüísta entre dos siglos» (Universidad 

de Almería, 5-7 octubre de 2011) – [conferinţa An ancient forerunner of Eugenio Coseriu 

regarding the collage technique: (Pseudo)Hermogenes of Tarsus]; 

(3) • Colocviul Internaţional „Filologia Modernă: realizări şi perspective în context 

european” [Omagiu acad. Silviu Berejan] (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de 

Filologie şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Chişinău-Bălţi, 27-28 septembrie 

2007) – (comunicarea Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti). 

 - lucrare ştiinţifică prezentată oral şi publicată în volum la conferinţă internaţională 

organizată în România sau 

(1) • Simpozionul Internaţional „Limba şi literatura română. Regional – naţional – 

european” (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, ASTRA şi Universitatea de Stat din Moldova, 

Iaşi – Chişinău, 24-27 noiembrie 2005) (comunicarea O perspectivă integrală asupra 

sinonimiei); 

(2) • Simpozionul Internaţional „Identitatea culturală românească în contextul integrării 

europene” (Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 22-23 

septembrie 2006) (comunicarea Forme ale discursului repetat ca tradiţii literare europene 

inserate în tradiţia lingvistică românească); 

 (3) • Simpozionul Internaţional „Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi 

coabitări lingvistice, literare şi etnologice” (Academia Română, Institutul de Filologie Română 
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„A. Philippide”, Iaşi, 19-21 septembrie 2007) – (comunicarea „A vărsa apă în mare” – simplă 

traducere sau calc frazeologic?); 

 (4) • Simpozionul Internaţional de Lingvistică (Academia Română, Institutul de 

lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 13-14 noiembrie 2007) – (comunicarea 

Modificarea discursului repetat latinesc în registrul grav al ştiinţei şi al filozofiei); 

 (5) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat (Universitatea „Dunărea 

de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 17-18 septembrie 2008) – (comunicarea Aristotel, 

Quintilian et alii despre sinonime şi sinonimie); 

 (6) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a II-a, 

(Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 17-18 septembrie 2009) – 

[comunicarea Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice]; 

(7) • Congresul Coseriu: perspectives contemporaines. Congrès international de 

linguistique intégrale. Seconde édition (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 23-25 

septembrie 2009) – [comunicarea Approaching Synonymy from the Integral Linguistics Point of 

View]; 

(8) • Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului «Eugeniu Coşeriu», Ediţia a X-a 

(Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 22-24 octombrie 2009) – [comunicarea 

Lingvistica integrală – veritabil Organon pentru cercetările privind limbajul]; 

(9) • Conferinţa Internaţională Paradigma Discursului Ideologic, Ediţia a II-a, Ideologia 

Globalizării (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, 30 aprilie – 2 mai 2010) – 

[comunicarea Influenţa ideologiei marxiste asupra concepţiei lingvistice a lui Iorgu Iordan şi a 

lui Al. Rosetti (cu referire la două probleme)]; 

(10) • Conferinţa Internaţională Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat 

(Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti & Universitatea de Stat din Moldova, Brăila, 

16-18 mai 2010) – [comunicarea Manipulare jurnalistică cu privire la aşa-zisa „limbă 

moldovenească” (reflecţii din perspectiva teoriei limbajului)]; 

(11) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a III-a, 

(Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 8-9 septembrie 2010) – 

[comunicarea Problema neologismelor (ca împrumuturi) din perspectiva politicii culturii]; 

 (12) • Al IV-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică (Academia Română, Institutul de 

lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 5-6 noiembrie 2010) – [comunicarea 

Compunere lexematică vs. compunere prolexematică în frazeologie ([un] fluieră în biserică sau 

[un] fluierător în biserică?)]; 

 (13) • Conferinţa Internaţională Paradigma Discursului Ideologic, Ediţia a III-a, 

Discursiv şi metadiscursiv în comunicare (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, 5-6 

mai 2011) – [comunicarea Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa 

biologiei asupra lingvisticii)]; 

(14) • Colocviul Internațional Aniversar «Eugeniu Coșeriu – 90 de ani de la naștere» 

(Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, 

Iași-Bălți, 27-29 iulie 2011) – [comunicarea Pentru o justă înţelegere a conceptului de 

«semnificat» la Eugeniu Coşeriu]; 

(15) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a IV-a, 

(Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 15-16 septembrie 2011) – 

[comunicarea Despre necesitatea implicării skeologiei lingvistice în socioterminologie (cu o 

privire specială asupra sintagmei „apă minerală”)]; 
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 (16) • Conferinţa Internaţională Paradigma Discursului Ideologic, Ediţia a IV-a, 

Dinamica terminologiilor şi (re)modelarea sistemelor de idei (Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, Galaţi, 31 mai – 1 iunie 2012) – [comunicarea: Aberrant Decoding and Its Linguistic 

Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)]; 

 (17) • Conferinţa Internaţională Paradigma Discursului Ideologic, Ediţia a IV-a, 

Dinamica terminologiilor şi (re)modelarea sistemelor de idei (Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, Galaţi, 31 mai – 1 iunie 2012) – [comunicarea: The Terminology of the Common 

Speaker from the Research Methodology Point of View]; 

(18) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat, ediţia a V-a 

(Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 11-12 octombrie 2012) – 

[comunicarea Tema «limbaj şi politică» la Platon (cu o privire specială asupra conceptului de 

«oikeiopragie»)]; 

 (19) • Colocviul Internaţional «G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere» (Academia 

Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, 1-2 noiembrie 2012) – [comunicarea Despre concepţia 

stilistică a lui G. Ivănescu]; 

 (20) • Conferinţa Internaţională Lexic comun / Lexic specializat: Limba română în timp şi 

spaţiu, ediţia a VI-a (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Galaţi, 11-

12 iulie 2013) – [comunicarea „Dezacordul” în caz al atributului adjectival în limba română. O 

abordare din perspectivă tipologică]; 

(21) • Simpozionul Internaţional de Lingvistică (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – 

Al. Rosetti” al Academiei Române, Ediţia a V-a, 27-28 septembrie 2013) – [comunicarea 

Problema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coşeriu (cu o aplicaţie la cuvântul român)]; 

 (22) • Al 13-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică – Diacronie şi 

sincronie în studiul limbii române (Facultatea de Litere, Universitatea din București, 13-14 

decembrie 2013) – [comunicarea Despre terminologia metaforică şi terminologia 

interdisciplinară dintr-o perspectivă unificatoare]; 

(23) • Conferinţa Internaţională „Lexic comun / Lexic specializat. Manifestări ale 

creativităţii limbajului uman”, A VII-a ediţie (6-7 iunie 2014, Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, Facultatea de Litere) – [comunicarea John Dewey cu privire la relaţia dintre 

«creativitate» şi «alteritate» în limbaj]; 

 (24) • Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (ediţia a XV-

a), „Dinamica limbilor şi a literaturilor în epoca globalizării” (16-18 octombrie 2015, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava) – [comunicarea John Dewey and Eugenio Coseriu 

on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points]; 

 (25) • Conferinţa Internaţională a Şcolilor Doctorale din cadrul Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi (16 decembrie 2015) [comunicarea Despre termenul meaning la John 

Dewey]. 

(26) The 11
th

 Edition of the International Conference “European Integration. Realities 

and Perspectives” (Danubius University of Galaţi, May 20-21, 2016) [comunicarea Prolegomena 

to a Better Definition of Intercultural Communication: The Concept of Culture]; 

(27) The 6
th

 International Conference „The Danube – Axis of European Identity” 

(Danubius University of Galaţi, June 29, 2016) [comunicarea On a Phraseological 

Contamination within Romanian Journalistic Contexts: a se duce pe apa Dunării („to be 

wasted‟)]; 
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 - lucrare ştiinţifică prezentată poster la conferinţă internaţională organizată în 

România 

(1) • A 10-a Conferinţă Internaţională a GRLA (Grupul Român de Lingvistică Aplicată – 

Constanţa, 29 mai – 1 iunie 2003) (comunicarea Valoarea eufemistică a unităţilor frazeologice 

ca expresie a manipulării lingvistice). 

 

 

 

 

Data,                                                                   Semnătura candidatului, 

20.01.2017 

                                                                


