PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ

Cifrul

proiectului
19.00208.1908.02

Titlul
proiectului
Calculul
interferențelor
direcționale în
limba franceză și
abordări:
abordări
traductologice

Cifrul și denumirea
specialității științifice
621.05. Semiotică;
semantică; pragmatică

Rezultatele științifice preconizate pe anul 2020
(maximum 2500 caractere cu spații)

Perioada de
derulare

Elaborarea a 40% din conținutul proiectului de
cercetare:
- Realizarea experimentului;
- Interpretarea datelor obținute;
- Validarea/invalidarea ipotezelor de lucru;
- Formularea rezultatelor proiectului de cercetare;
- Extrapolarea rezultatelor pentru elaborarea unei
noi categorii de unitate de traducere, și anume
informația direcțională.
Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul etapei II
prin intermediul participării la foruri științifice
naționale și internaționale:
- Participarea la 2 foruri științifice internaționale
de specialitate.
Diseminarea rezultatelor obținute în urma
implementării proiectului de cercetare, prin
intermediul publicării în ediții științifice naționale și
internaționale:
- Publicarea a 2 articole în ediții științifice
internaționale;
- Publicarea a 2 comunicări la foruri științifice
internaționale de specialitate;
- Publicarea a 5 lucrări științifice fără coautori;
Publicarea monografiei finale, conexe temei de
cercetare postdoctorală.

03.01.2019 –
03.01.2021

Postdoctorand
(nume, prenume, titlu
științific)
Irina BREAHNĂ, dr.

Volum
alocații din
bugetul de
stat pe anul
2020 (mii lei)
111,8

19.00208.1908.03

Contestarea
actelor
executorului
judecătoresc

20.00208.1908.05

Discursul
identitar al
operei
Mitropolitului
Gurie Grosu

Finalizarea proiectului (condiționat de
probabilitatea ieșirii in concediu de îngrijire a
copilului);
Publicarea a 4 articole în reviste științifice din
RM și Romania;
Participarea la 3 conferințe științifice în RM și
peste hotare;
Publicarea monografiei la tema de cercetare
postdoctorală.
611.02. Istoria
Investigarea fondurilor de arhivă:
românilor (pe perioade)
- Fondurile metricale ale bisericii Sfântul Mihail
din s. Nimoreni și Catalogul general al mănăstirii
Noul-Neamț (ANRM, fondul 2119, inv.1, inv.3),
Arhiva Națională a Republicii Moldova;
- Fondurile de Carte rară de la Biblioteca Națională
și Biblioteca științifică „Andrei Lupan” a AȘM,
bibliotecile de la mănăstirile Noul Neamț,
Răciula, Curchi;
- Arhivele din perioada interbelică din centrele
arhivistice de la Odessa, dosarul Arhiepiscopului
Gurie Grosu.
Deplasări de cercetare și documentare:
- Iași, cercetarea volumelor cu procese-verbale ale
Adunării Eparhiale din Chișinău pentru anii 19281931, 1933, 1934, 1936;
- București, cercetarea arhivelor, identificarea
informațiilor despre Gurie Grosu;
- Iași, cercetarea fondului de arhivă Ion Pelivan și a
colecțiilor de publicații interbelice la BCU „M.
Eminescu” din Iași.
Comunicarea rezultatelor cercetării științifice:
- „Polemica din ziarele ieșene și cele basarabene în
problema deschiderii Facultății de Teologie la
Chișinău” în cadrul lucrărilor Congresului
Internațional de Istorie a Presei, ediția a XIII-a,
Universitatea din Pitești (2020);
- Lucrul asupra revistelor „Luminătorul” și
„Misionarul”, fondate de Mitropolitul Gurie.
Comunicări în cadrul Conferinței internaționale
„Cultura și presa în spațiul european”, organizat
553.03. Drept procesual civil

03.01.2019 03.01.2021

Igor COBAN, dr.

109,6

03.01.2020 –
03.01.2022

Silvia GROSSU, dr.

120,0

20.00208.1908.06

Contracte în
mediul online:
tendințe și
perspective

553.01. Drept civil

în cadrul Facultății de Litere a Universității
„Dunărea de Jos”, Galați (15-16 mai 2020);
- Simpozionul „Istorie, cultură, patrimoniu” (Iași,
iunie 2020);
- Pregătirea spre editare a volumului de publicistică
a Mitropolitului Gurie, în colaborare cu
protoiereul Viorel Cojocaru.
Publicații (articole în culegeri ştiinţifice în curs de
apariție):
- GROSSU, Silvia, „Luminătorul” (The
Enlightener): the identity, confessional and
national message”, 1,1 c.a.
- Comunicare în limba engleză, în culegerea de
studii ale Colocviului International: Patrimoniul
Canonic – suport al vitalitatii si diversitatii
culturale. Ediția a VII, Universitatea „Ștefan cel
Mare”, Suceava, 04-07 aprilie 2019; Tbilisi,
2020,
- GROSSU, Silvia, Campania de denigrare din
presă în „cazul Gurie Grosu”, în Mediamorfoze,
V, Tritonic, 2020, p. 162-181. Materialele
Conferinței Internaționale Cultura și presa în
spațiul european, Galați, 17-18 mai, 2019.
GROSSU Silvia, Presa minorităților etnice din
Basarabia – discurs identitar. În Culegerea de studii
ale Congresului Național de Istorie a Presei 210 de
ani de presă românească, Iași, 10-11aprilie 2019.
Documentarea asupra temei de cercetare a
proiectului și a modului în care acesta poate fi
implementat în legislația națională și
posibilitatea implementării tehnologice al
contractelor în mediul online în circuitul civil al
RM.
Elaborarea cadrului teoretic pentru realizarea
proiectului de cercetare.
Documentarea asupra sistemului Contracte în
mediul online: tendințe și perspective (CMOTP)
pe plan internațional și național, analiza datelor
statistice al contractelor încheiate în mediul
online, identificarea barierelor în încheierea

03.01.2020 –
03.01.2022

Aliona RUSNAC, dr.

101,8

20.00208.1908.09

Reformarea
instituției
persoanei fizice
în dreptul civil

553.01. Drept civil

contractelor. Designul experimentului și
elaborarea materialului pentru desfășurarea
acestuia.
Documentarea asupra noilor relații contractuale
apărute în cadrul sistemelor tehnologice noi.
Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul
primei etape prin intermediul participării la
foruri științifice naționale și internaționale și al
publicării în ediții științifice naționale și
internaționale desfășurarea acestuia; Formularea
ipotezelor de lucru. Determinarea vectorilor de
lucru si a ariilor de implementare a CMOTP.
Designul experimentului și elaborarea
materialului pentru desfășurarea acestuia.
Elaborarea raportului privind rezultatele cercetării
realizate în prima etapă 2019-2020 și identificarea
soluțiilor asupra problemelor depistate.
- Documentarea asupra temei de cercetare a
proiectului; elaborarea cadrului teoretic pentru
realizarea proiectului de cercetare.
- Studierea apariției şi evoluției persoanei fizice
pe parcursul istorie antice, moderne și
contemporane. Determinarea transformării
evolutive a legislației civile contemporane a RM
prin prisma cercetării sistemelor de drept din
antichitate, epoca modernă și contemporană ale
altor state și ale statului românesc.
- Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul
primei etape prin intermediul participării la
foruri științifice naționale și internaționale și
publicațiilor în ediții științifice naționale și
internaționale; formularea ipotezelor de lucru.
- Designul experimentului și elaborarea
materialului pentru desfășurarea acestuia.
Elaborarea raportului privind rezultatele
cercetării realizate în prima etapă 2019-2020 și
identificarea soluțiilor asupra problemelor
depistate.

03.01.2020 –
03.01.2022

101,8
Daniela ȚURCAN, dr.

