
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ  

ŞI INOVAŢIONALĂ ÎN ANUL 2014 

 

Cercetări efectuate în cadrul facultăţii de Litere  
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I. DATE GENERALE 

 

I.1. Facultatea   

LITERE 

   

 

I.2. Date de contact: 

Telefon: 022 57 76 19 

E-mail: facultatealitere@gmail.com  

 

 

I.3. Persoana responsabilă de completarea formularului: 

Numele, prenumele Cemârtan Claudia 

Telefon: 022 57 76 18 

E-mail: claudiacemirtan@yahoo.fr 

 

 

 

II. CADRUL TEMATIC DE CERCETARE 

 

II.1. Denumirea temei de cercetare pe perioada 2012-2015 

Limba şi literatura română şi cea rusă în societatea contemporană 

 

II.2. Denumirea temelor de cercetare pentru subetapa 2014  

1. Limba română: lexic, semantică şi terminologii 

2. Legităţile şi tendinţele procesului literar contemporan 

3. Problemele dezvoltării limbii si literaturii ruse 

 

II.3. Executorii (Nume, prenume, titlul ştiinţific, funcţia) 

Arsenii A., lect.sup. 

Banari Elena, lector 

Butuc M., dr.lect.sup. 

Cazac-Verdeş T., dr. lect. 

Cemârtan C., dr. conf., 

Ciobanu A., dr.hab., prof. univ. 

Colţun Gh., dr.hab., conf. univ. 

Condrea I., dr.hab., prof. univ. 

Corniciuc S., dr. conf., 

Dodon E. dr. conf., 

Dolgan L., lect.sup. 

Dumitraş T., lect.sup. 

Galben Raisa, dr. conf., 

Gherasim A., dr.conf., 

Gurău Larisa, dr. conf., 

Hanganu A., dr. conf., 

Junghietu E., lect.sup. 

Manolii A., dr. lect. superior, 

Maznic S., dr. conf., 

Melniciuc I. dr. conf., 

Minciună E., lector 

Molea V., dr. conf., 

Moşin O., dr.conf. 

Oglindă E., dr. conf., 

Pădureţ L., lect.sup. 

Purice M.  dr. conf., 

Sobol A., lector 

Strah Lidia, dr. conf., 

Ţâmbală L. , lector 

Varzari E., dr. conf., 

 

Cazacu Adriana, dr.conf. 

Ţau Elena, dr,conf. 

Ghilaş Ana, dr.conf. 

Usatâi Ludmila, dr.conf. 

mailto:facultatealitere@gmail.com
mailto:claudiacemirtan@yahoo.fr
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Fonari Victoria, dr.conf. 

Ţurcanu Nicanor, lect.sup. 

Adam Marcela, lect.sup. 

Rotaru Dorina, lector 

Cărăuş Carolina, lect.sup. 

Nosov, Vladimir, dr.conf 

Soroceanu Eudochia, dr.conf. 

Donţu Nadejda, dr.conf. 

Cerneliov Vsevolod, dr.conf 

Cara Nadejda, dr.conf. 

Şarşova Tatiana, dr.conf. 

Pamirskii Valeriu, lect.sup. 

Bolâcevskaia Natalia, lect.sup 

Remizova Irina, lect.sup 

 

II.4. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 200 de cuvinte). (Se prezintă un rezumat al rezultatelor finale obţinute. Se 

evidenţiază eficienţa tehnico-economică sau  socială, valoarea teoretică şi practică). 
 

Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor  Departamentului Limba Română, Lingvistică Generală şi 

Limbi Clasice sunt axate pe probleme de lingvistică,  fonetică; dialectologie şi istoria limbii; 

gramatică; pragmatică, stilistică şi cultivarea vorbirii; lexic, frazeologie şi semantică; lingvistică 

generală şi contrastivă; traducere şi terminologie; discurs şi lingvistică textuală; romanistică şi limbi 

clasice; didactica disciplinelor filologice; istoria literaturilor clasice, literatură comparată, istoria limbii 

şi epigrafie, metodica predării limbilor şi literaturilor clasice greco-latine. Cercetările au vizat diverse 

aspecte ale teoriei limbii, ale funcţionalismului, ale interdependenţei cu ştiinţele comunicării, cu 

semiotica, cu ştiinţele exacte, cu informatica, ale  interferenţei dintre limbile clasice (greaca şi latina) şi 

limba română, atât în plan diacronic, cât şi sincronic. Dată fiind diversitatea intereselor ştiinţifice ale 

cercetătorilor şi problematica tratată de ei variază. 

Direcţiile de cercetare ale Departamentului de Literatură Română şi Teorie Literară acoperă o arie 

de investigaţie largă, cuprinzând  probleme de istorie literară, literatură comparată, teorie literară. 

Cercetătorii s-au preocupat de elucidarea mutaţiilor paradigmatice definitorii pentru evoluţia procesului 

literar contemporan. Au fost stabilite şi relevate dominantele valorice în evoluţia poeziei şi a prozei 

contemporane, precum şi individualităţile creatoare care le legitimează. 

Au fost determinate influenţele interne şi externe ale procesului literar românesc din Republica 

Moldova. Au fost investigate operele scriitorilor: Ion Druţă, Anatol Codru, Victor Teleucă, Arcadie 

Suceveanu, Leo Butnaru ş.a. din perspectiva noilor tendinţe şi orientări metodologice ale ştiinţei literare 

 

În perioada dării de seamă pentru anul 2014 Departamentul Filologie Rusă a realizat o intensă 

activitate ştiinţifică şi de cercetare în conformitate cu planurile întocmite şi în afară de acestea. 

Membrii Departamentului colaborează activ cu alte centre ştiinţifice, scriu referinţe şi recenzii la teze 

de doctorat, manuale şi materiale didactice, participă la activitatea diferitor conferinţe ştiinţifice. 

Activitatea ştiinţifică a Departamentului s-a realizat în jurul următoarelor probleme:  

 legitatea procesului mondial al literaturii; 

 problema influenţei reciproce şi interdependenţei literaturii ruse şi române; 

 folclorul popoarelor care locuiesc în Moldova; 

 probleme de metodică a predării limbii şi literaturii ruse; 

 probleme de teorie literară şi critică literară; 

 procedeele lingvistice de creare a expresivităţii în textul artistic; 

 categoriile gramaticale şi funcţionarea lor în limba rusă şi română; 

graiurile populare ruseşti din Basarabia 

   

II.5. Valorificarea rezultatelor (Se enumără rezultatele implementării elaborărilor, cercetărilor ştiinţifice; autorii şi denumirea 

brevetelor de invenţie etc.) 

 

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului Limba Română, Lingvistică 

Generală şi Limbi Clasice, realizate în anul 2014, au fost expuse în cadrul a diverse conferinţe 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, materializându-se, de asemenea, şi într-un şir de teze şi articole 

ştiinţifice, publicate în diverse volume: Studia Universitatis, Ştiinţe socioumane , „Buletinul 

Institutului de Lingvistică al AŞM”, revista „Limba Română”,  Materialele conferinţelor, Colocviilor   

ştiinţifice la care au participat membrii departamentului.   

Rezultatele investigaţiei Departamentului de Literatură Română şi Teorie Literară constituie o 

direcţie de cercetare, în baza unei concepţii unificatoare, a fenomenului literar actual. Produsul final va 

contribui la modernizarea şi actualizarea procesului de cercetare a literaturii contemporane şi aplicarea 

sistemică a rezultatelor în ştiinţă, cultură şi învăţământ. 
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Faptele acumulate au servit drept bază pentru redactarea unor referate la diferite manifestări 

ştiinţifice, pentru elaborarea articolelor ce au fost publicate în reviste şi culegeri ştiinţifice. Au fost 

folosite în elaborarea şi predarea cursurilor universitare, în organizarea de conferinţe, mese rotunde pe 

tematicile specifice acestui cadru de studiere. 

Rezultatele cercetărilor efectuate la Departamentul Filologie Rusă se diseminează prin  participarea 

la conferinţele ştiinţifice, membrii Departamentului au participat, în anul 2014, la organizarea 

conferinţei ştiinţifice a USM, iar Nosov V.N. a participat şi la lucrările Fondului «Русский мир» în 

or.Soci (Rusia). Membrii Departamentului au colaborat la scrierea recenziilor, referinţelor la diferite 

cărţi, monografii etc. Membrii Departamentului au organizat diferite conferinţe ştiinţifice, dispute 

ştiinţifice, „mese rotunde”. Departamentul colaborează intens cu multe centre ştiinţifice din CSI, se 

face schimb de literatură ştiinţifică şi metodică. 

 

 

III. COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

III.1. Instituţiile cu care au fost colaborări 

În anul 2014 departamentele Facultăţii de Litere  au realizat colaborări ştiinţifice cu următoarele 

instituţii: 

1. Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (România); 

2. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (România);  

3. Universitatea de Vest, Timişoara (România);  

4. Catedra de Limba şi literatura română a Facultăţii de Pedagogie Junasy Gyula a Universităţii din 

Seghedin (Ungaria);  

5. Universitatea Pedagogică de Stat „Skovoroda”, Pereaslav-Hmelniţki (Ucraina); 

6. Universitatea internaţională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Ucraina;  

7. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; 

8. Universitatea  Bucureşti, România; 

9. Universitatea din Marsilia (Franţa) – Ex-en-Provence, Catedra de Filologie romanică; 

10. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţeanu” 

11. Institutul de Filologie al AŞM; 

12. Ministerul Educaţiei al RM; 

13. Asociaţia Naţională a Trainerilor  Europeni din Moldova (ANTEM),  

14. CNAA 

15. Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate,  

16. Academia Militară „Alexandru cel Bun”; 

17. Centrul de Informare şi Documentare NATO; 

18. Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”; 

19. Institutul de Cercetări Enciclopedice al AŞM. 

20. Guvernul Republicii Moldova. 

21. Университет Дружбы народов (Москва, Россия) 

22. Universitatea „I.Gete” (Francfurt, Germania) 

23. Литературный институт им. М.Горького (Москва, Россия) 

24. Российский Государственный гуманитарный университет (Москва, Россия) 

25. Институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Россия) 

26. Вермонтский университет(США). 

 

 

III.2. Modul de colaborare (Se enumără proiectele şi granturile, stagierele, acordurile de colaborare, participarea la realizarea 

programelor ştiinţifice internaţionale, participarea la diferite manifestări ştiinţifice  internaţionale etc.) 

Colaborarea Departamentului Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice cu Institutul 

de Filologie la AŞM a fost realizată de dr.conf. E.Varzari, S.Maznic, A. Hanganu angajaţi în realizarea 

unor proiecte comune cu această instituţie. Membrii  departamentului au participat la Colocviului 

Internaţional de Ştiinţe ale limbajului „Eugen Coşeriu”, care se desfăşoară odată la doi ani,  ajungând 

anul acesta la a XIII-a ediţie şi care s-a se desfăşurat la Cernăuţi, Ucraina. Cu universitatea din 

Cernăuţi suntem într-un consorţium USM, Chişinău – Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi – 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – Universitatea „Al.Ioan Cuza” din Iaşi- şi Universitatea 

naţională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi. 

Prof. univ. Anatol Ciobanu colaborează cu Institutul de Filologie al AŞM, ca membru al Colegiului 

de redacţie al revistei „Philologia”; Cu Universitatea din Marsilia (Franţa) – Ex-en-Provence, Catedra 

de Filologie romanică – sunt tutore la habilitatul Etelle Varsot, care, la rândul ei, a participat cu raport 

la Simpozionul organizat de departamentul nostru, cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, ca 

membru al Colegiului de Redacţie la „Analele ştiinţifice” (Filologia); cu Institutul de Filologie din Iaşi 

(filiala Academiei Române); 

Dr.conf. A.Gherasim este membru al Comisiei guvernamentale pentru examenul la limba română în 

vederea acordării cetăţeniei RM cetăţenilor străini.  
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Dna dr.hab., prof. univ. Irina Condrea este  Membru al Comisiei de experţi în lingvistică a 

Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare (CNAA); Membru al Comisiei de experţi a AŞM pentru 

evaluarea şi acreditarea revistelor ştiinţifice; Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Republicii 

Moldova; Membru al Comisiei pentru problemele limbilor, instituită de Guvernul Republicii Moldova;  

este  redactor-şef al revistei „Studia Universitatis”, seria Ştiinţe umaniste (USM). 

Dr. conf. Sabina Corniciuc face parte dintr-o echipă de consultanţi naţionali la Asociaţia Naţională 

a Trainerilor  Europeni din Moldova (ANTEM), organizaţie nonguvernamentală care gestionează 

Programul Instruirea lingvistică pentru minorităţile naţionale din Republica Moldova. Asociaţia are 

drept obiectiv facilitarea integrării civice, socioculturale şi profesionale, promovarea toleranţei 

interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil 

Colaborarea internaţională a Departamentului Literatura Română şi Teorie Literară, în principal, se 

manifestă prin participările membrilor departamentului la Conferinţe ştiinţifice internaţionale. În 2014 

au participat cu comunicări la manifestări ştiinţifice fie organizate, fie desfăşurate la Universitatea 

„Al.I.Cuza” din Iaşi (A. Ghilaş) şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (România); Uni-

versitatea de Vest, Timişoara (România) (Adriana Cazacu); Catedra de Limba şi literatura română a 

Facultăţii de Pedagogie Junasy Gyula a Universităţii din Seghedin (Ungaria); Universitatea Pedagogică 

de Stat „Skovoroda”, Periaslav-Hmelniţki, Ucraina (V. Fonari). 

Alte modalităţi de colaborare internaţională ar fi: participarea colegilor în comisiiile de sustinere a 

tezelor de doctor în filologie, susţinute în România. Dna Ana Ghilaş a fost membru al comisiei, dar şi 

referent ştiinţific la teza de doctor în filologie Coordonate istorice şi tipologice ale barocului rus, 

doctorandă: Nataşa Tcaciuc (Manole), conducător ştiinţific: prof., dr. Viorica S.Constantinescu. Teza a 

susţinută la Faculatea de Litere a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi la 15 iulie 2014. 

O altă formă de colaborare internaţională constituie coordonarea grupului de studenţi pentru 

participare la Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”. Responsabilă de această activitate din cadrul 

departamentului fiind dna Dorina Rotari, care a fost şi membru al juriului la secţiunile Exegeze (2012), 

Critica criticii (2014).(Al. I. Cuza, Iaşi). Rotari Dorina s-a îngrijit şi de publicarea articolelor 

studenelor participante la Colocviu, ce au apărut, tradiţional, într-un volum. 

Rezultatele colaborării internaţionale sau materializat fie în publicaţii comune, fie în publicarea 

articolelor în culegeri apărute în străinătate. Au apărut articolele: 

Departamentul Filologie rusă este un membru colectiv al Asociaţiei internaţionale a profesorilor de 

limbă şi literatură rusă / МАПРЯЛ (secţia moldovenească). În cadrul acestei colaborări s-au organizat 

seminare, la care au luat parte invitaţi din diferite centre ştiinţifice cu discuţii privind problemele 

dezvoltării limbii si literaturii ruse în spaţiul diasporei. Colectivul Departamentului participă activ la 

lucrările acestor seminare, care ne dau posibilitatea de a perfecţiona calificarea cadrelor didactice, de a 

obţine o informaţie interesantă, adeseori trecând in dispute ştiinţifice.  
 

 

 

IV. CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE 

 

IV.1. Participare la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale 

Tabel 

Nr. 

d/o 

Denumirea manifestării, locul şi perioada 

desfăşurării 

Titlul comunicării 

1 2 3 

1. Simpozionul ştiinţific cu participare 

internaţională  Probleme actuale de lingvistică 

română. In honorem profesorului universitar 

octogenar Anatol CIOBANU.  16-17 mai 2014 

1. Cemîrtan Claudia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Profesorul A. Ciobanu – octogenar. 

2. Molea Viorica, dr., conf. univ., USM.. Unele consideraţii 

privind conceptul de oralitate.  

3. Zagaevschi Vladimir, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Nume de familie şi prenume româneşti basarabene 

deformate de funcţionari alolingvi în context diglosic 

4. Boicenco-Arseni Angela, magistru în filologie, lector 

superior USM, Facultatea de Litere – Literarizarea unor 

elemente regionale în opera lui Ion Luca Caragiale 

5. Trebeş Tatiana, doctorandă, USM, Facultatea de Litere – 

Tendinţe de modernizare a sistemului onomastic tradiţional 

(cu referire la prenumele din oraşul Orhei) 

6. Gherasim Alexandra, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Categoria semantică animat/inanimat şi reflexele ei 

în gramatică 

7.Cemîrtan Claudia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Consideraţii privind categoria gramaticală a 

aspectului verbal în limba română 

8. Dolgan Liliana, lector superior, USM, Facultatea de 
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Litere – Predicatul verbal – nominal: posibilităţi de 

dezagregare 

9. Birtalan Ana Maria, lector, Universitatea Titu Maiorescu, 

doctorandă, USM, Facultatea de Litere – Categoria cazului 

în cadrul sinonimelor frazeologice substantivale în limbile 

română şi engleză 

10. Galouza Ina, master, doctorandă, USM, Facultatea de 

Litere – Modele semantico-structurale ale replicii de 

acceptare 

11.Oglindă Emilia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Concurenţa modurilor prin prisma raportului limbă 

– vorbire 

12. Păduraru Galina, dr., conf. univ., UnAŞM – Verbele 

affectum: încercare de delimitare 

13. Ţâmbală Lilia, lector, USM, Facultatea de Litere – 

Expresii semantice ale perfectului simplu în  textul medieval 

Codex Sturdzanus 
14. Borneti Marcela, doctorandă, USM, Facultatea de Litere 

– Note privind frontiera labilă între Coordonare şi 

Subordonare în limba română 

 15. Condrea Iraida, dr. hab., prof. univ., USM, Facultatea 

de Litere – Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi 

pragmatice 

16. Colţun Gheorghe, dr. hab., USM, Facultatea de Litere – 

Tudor Arghezi şi poezia de inspiraţie biblică 

17. Moşin Octavian, preot, dr., conf. univ., USM, Facultatea 

de Litere – Modificarea semantică a termenilor bisericeşti în 

limbajul uzual din Republica Moldova 

18. Jitaru Valentin, Facultatea de Litere ( Bălţi) –  Nume 

proprii. Probleme de ortografie şi ortoepie 

19.Corobcean Doina, doctorandă, USM, Facultatea de 

Litere, lector USMF – Pragmatica numelor de familie 

 20.  Dodon Eugenia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Acordul articolului posesiv: normă şi uz 

21. Corniciuc Sabina, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Sisteme comunicative condiţionate sociolingvistic 

22. Draica Valerica, dr., lector universitar, Universitatea din 

Oradea, Facultatea de Litere – Tradiţie şi evlavie în creaţia 

lui Ioan Alexandru (studiu stilistic) 

23. Maznic Silvia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de Litere 

– Omonimia latină (consideraţii)    

24. Purice Mihail, dr. conf., prof. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Termeni privind sărbătorile pascale 

25. Galben Raisa, dr., conf. univ., USM, Facultatea de Litere 

– Neologizarea lexicului: cauze şi efecte 

26. Moşin Octavian dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere - Modificarea semantică a termenilor bisericeşti în 

limbajul uzual din Republica Moldova 

 27. Leah Elena, doctorandă, USM, Facultatea de Litere – 

Consideraţii privind eventuala sinonimie în cadrul 

terminologiei gramaticale în limba română 

28. Ciobanu Anatol, dr. hab., prof. univ., USM, Facultatea 

de Litere – Viziuni şi opinii privind unele probleme actuale 

de lingvistică 

29. Oglindă Emilia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere, Păduraru Galina, dr., conf. univ., UnAŞM – 

Corelaţia sintaxă - semantică în viziunea prof. A.Ciobanu   

30.  Butuc Marin, dr., lector superior, USM, Facultatea de 

Litere – Unii termeni militari medievali în unităţi 

polilexicale stabile 

31. Sobol Aliona, lector, USM, Facultatea de Litere – 

Tipologia echivalenţei în teoria traducerii 

32. Leviţchi Dorina, masterandă, USM, Facultatea de Litere, 

lector USMF – Vulgarizarea terminologică – element al 

standartizării execsive în discursul injonctiv (în limbaj 
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medical) 

33. Hanganu Aurelia, dr. hab., AŞM – Construcţii cu 

actanţi sentenţiali 

34. Manolii Adela, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Limbaj pozitiv prin discurs repetat 

35. Verdeş Tatiana, doctor în filologie, USM, Facultatea de 

Litere, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare – Discursul electoral 

– adevăr sau minciună 

36. Lopatiuc Alina, doctorandă, USM, lector, USMF – 

Particularităţi psihologice ale discursului: legătura dintre 

limbaj, gândire şi stările afective ale locutorului 

37. Coda Victoria, masterandă, USM, Facultatea de Litere, 

lector, USMF – Unele aspecte psihico – filozofice şi 

sintactice ale dubiului în limba română 

 38. Gurău Larisa, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere, Ţărnă Ecaterina, dr., conf. univ., UPS Creangă – 

Forme de comunicare verbală în activitatea didactică 

39. Varzari Elena, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Greşeli de coerenţă în textele expozitive şi 

argumentative ale studenţilor     

40. Banari Elena, magistru în filologie, lector, USM, 

Facultatea de Litere – Unele aspecte ale modelelor verbal-

comunicative în procesul de predare/învăţare a lexicului de 

specialitate 

41. Melniciuc Ion, dr., conf. univ., USM, Facultatea de 

Litere – Educaţia lingvistică în şcoală: efecte şi defecte 

42. Strah Lidia, dr., conf. univ., USM, Facultatea de Litere – 

Modalităţi de semantizare a lexicului limbii române pentru 

studenţii străini 

43. Verdeş Tatiana, doctor în filologie, USM, Facultatea de 

Litere, Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” – Software 

educaţional şi utilizarea TIC la orele de limba şi literatura 

română 

44. Purice Tamara, lector superior, USM, Facultatea de 

Litere – Motivarea ca procedeu de însuşire a ortografiei 

omofonelor 

45. Fonari Victoria, dr.conf. Interpretarea axiologică a 

fericirii  

 

2. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională Integrare prin cercetare şi 

inovare, 10 – 11 noiembrie 2014 

1. Junghietu Elena. Criteriile de clasificare a verbelor de 

purtare din limba română 

2. Oglindă Emilia. Rolul analizei transformaţionale în 

studiul concurenţei modurilor. 

3. Manolii Adela. Aspecte privind derivatele verbale în -isi 

4. Dodon Eugenia.Tipologia predicatului în romanul 

Moromeţii de M. Preda 

5.Sobol  Aliona.Echivalente ale verbelor prefixale 

aspectuale din limba rusă (în baza traducerilor româneşti) 

6. Maznic Silvia. Reflecţii etimologice asupra unor cuvinte 

latine 

7. Arseni-Boicenco Angela.George Coşbuc şi problemele 

limbii române literare 

8. Ţâmbală Lilia. Expresii semantice ale perfectului simplu 

în literatura populară română (în baza textului Istoria 

tutunului) 
9. Morari Natalia.Structura valenţială a propoziţiilor cu 

obiect indirect în limbile română şi englez 
10. Condrea Irina.Bilingvism şi/sau multilingvism în 

Republica Moldova 

11. Molea Viorica. Limbajul regional românesc – un aspect 

al oralităţii substandard 

12. Corniciuc Sabina.Structuri narative determinate 

sociolingvistic         

13. Galben Raisa. Neologizarea vocabularului limbii 

române 
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14. Strah Lidia. Strategia jocului didactic în formarea 

competenţei de comunicare la studenţii străini 

15. Banari Elena.Statutul textului de specialitate 

16. Verdeş Tatiana.Terminologia politică în contextul 

integrării europene a Republicii Moldova 

17. Trebeş Tatiana. Nume netradiţionale în sistemul 

antroponimic al raionului Orhei (cu referire la prenume) 

18. Lopatiuc Alina.Emoţiile în comunicare.  

Abordarea psiholingvistică a emoţiilor; 

19. Cazacu Adriana. Interferenţa lumilor paralele în 

romanele lui Mircea Eliade  

20. Ţau Elena. Dilemele conceptului de perspectivă internă 

şi externă  

21. Usatâi Ludmila. Perspectiva narativă dominantă în 

Letopiseţul Ţării Moldovei) 

22. Ţurcanu Nicanor. Motive şi simboluri recurente în 

proza lui Nicolae Popa   

23. Fonari Victoria. Stihia mitică a timpului şi a apei la V. 

Voiculescu şi E. Hemingway  

24. Cărăuş Carolina. Particularităţi ale liricizării regimului 

narativ în proza lui M. Eliade (Maitreyi, Nunta în cer) 

25. Adam Marcela. Dinamica imaginilor dominante în 

poezia lui A. Codru  

26. Rotari Dorina. Eminescu şi canonul literar românesc.  

27. Donţu Nadejda, dr..conf. Религиозная тематика в 

древнерусских письменных памятниках.  

28. Nosov Vladimir, dr.conf. Корней Чуковский как 

литературный критик 

29. Şarşova Tatiana, dr.conf. Особенности рекламного 

слогана на предприятиях РМ 

30. Cara Nadejda, dr.conf. Семантика и символика 

зооморфной лексики в песенном фольклоре болгар 

Молдовы и Украины 

31. Pamirskii Valeriu, lect.superior. Проблематика 

романа «Капитальный ремонт» Л. Соболева 

32. Cerneliov Vsevolod, dr.conf. Естественный отбор в 

фольклоре. На материале современных паремий 

33. Remizova Irina, lector superior. Пирожки» как вид 

литературной игры 

34. Bolâcevskaia Natalia, lect.sup. Комплексные единицы 

словообразовательной системы и источники их 

изучения 

35. Soroceanu Eudochia, dr.conf. Символика свадебного 

покрывала гагаузской невесты 

 

3. Colocviu cu participare internaţională. Epoca 

marilor deschideri: rolul limbilor şi al 

literaturilor în societatea pluralistă, prilejuit de 

jubileul de 50 de ani ai Facultăţii Limbi şi 

Literaturi Străine a Universităţii de Stat din 

Moldova. Chişinău, 27-28 martie 2014 

1. Molea Viorica, dr.conf. O abordare pragmatică a 

dialogului, ca marcă a oralităţii, în textul publicistic.  

2. Maznic Silvia, dr.conf. Binomul a deveni+N sub specie 

principiului onomasiologic  

4. Colocviul naţional cu participare internaţională 

Filologia Modernă: realizări şi perspective în 

context european cu genericul Probleme 

actuale de cercetare lingvistică şi literară. 

Chişinău, 16-17 octombrie 2014 

1. Oglindă Emilia, dr.conf. Aspecte ale concurenţei 

condiţional-optativului şi prezumtivului cu alte moduri 

verbale 

2. Fonari, Victoria, dr.conf. Lirica lui Dumitru Matcovschi – 

Nemărginirea mărgioarei) 

3. Cărăuş Carolina, lect,sup.Paradigme ale regimului 

narativ liric în proza lui Mircea Eliade 

 

5. Conferinţa Ştiinţifică Carte şi tipar în 

Basarabia (200 ani de la înfiinţarea 

Tipografiei Eparhiale), Biblioteca Ştiinţifică 

Centrală „A. Lupan” a AŞM, 28 mai 2014 

1. Varzari Elena, dr.conf. Mijloace ale conexiunii 

interfrastice în textele religioase din epoca veche.  

2. Junghietu Elena, lect.sup. Mijloace de redare a 

conceptului „comportament” în cărţile de cult din 

Basarabia.  

6. Simpozionul Internaţional Explorări în tradiţia 1. Colţun, Gheorghe, dr.habil., conf.univ. Motivul biblic 
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biblică românească şi europeană. Iaşi, 8-10 

mai 2014 

,,Adam şi Eva’’ în poezia lui T. Arghezi, L. Blaga, I. 

Minulescu, V. Voiculescu  
2. Condrea Irina, dr.habil, prof.  Psaltirea tipărită la 

Chişinău în 1907. 

3. Ghilaş, Ana, dr.conf. Poetica motivului literar 

Rugăciunea lui Iisus în Grădina Ghetsimani 

 

7. Conferinţa internaţională Educaţia din 

perspectiva valorilor – de la epoca paisiană la 

provocările secolului XXI, ediţia a VI-a. 

Chişinău, 10-11 octombrie 2014 

1. Condrea, Irina, dr.habil., prof. Pelerinajul-excursie: 

sarcini şi metodologie 

2. Fonari Victoria, dr.conf. Valori etice ale poeziei lui 

Dumitru Matcovschi în infuzia socială.  

3. Ghilaş Ana, dr.conf. Lumina spirituală a Sfinţilor. Valenţe 

axiologice ale personajului literar Daniil Sihastrul  

4. Usatâi Ludmila, dr.conf. Paisie Velicikovski, „luminător” 

din epoca luminilor  

 

8. Sesiunea de comunicări cu participare 

internaţională a Catedrei de Slavistică  

„P.Caraman”, Universitatea „Al.I.Cuza", Iaşi, 

24 octombrie 2014 

Condrea, Irina, dr.habil., prof. Contribuţia traducătorilor 

din R.Moldova la propagarea operei lui Lermontov 

9. Colocviul internaţional Interculturalitatea şi 

pragmatica prin prisma lingvisticii, literaturii, 

traducerii şi comunicării,  28-29 martie 2014, 

ULIM, Chişinău 

Condrea, Irina, dr.habil., prof. Multilingvism şi identitate 

culturală în Republica Moldova 

10. Simpozionul internaţional Rolul Mănăstirii 

Secu în viaţa religioasă a Ţării Moldovei, Ed. a 

3-a, Mănăstirea Secu (România), 18-19 

septembrie 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf. Mănăstirea Secu şi „direcţia 

paisiană” O.Moşin 

11. Международная научная конференция Русь 

и Афон: тысячелетие духовно-культурных 

связей, Национальная академия наук 

Украины, 28-29 ноября 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf. Культурно-духовное наследие 

преп. Паисия Величковского в Юго-Восточной Европе  

12. Colocviu internaţional Epoca lui Constantin 

Brâncoveanu în context Sud-Est european: 

Biserică, Societate, Geopolitică, Sibiu, 

Arhiepiscopia Sibiului; Institutul de Studii Sud-

Est Europene al Academiei Române; Facultatea 

de Teologie ”Andrei Şaguna”, 12-14 iunie 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf Influenţa epocii brâncoveneşti în 

spaţiul pruto-nistrean 

 

13. Simpozionul internaţional Sfântul Constantin 

Brâncoveanu. Paradigmă creştină a unei 

Europe unite, Tismana, Facultatea de Teologie 

din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, 10-12 

iunie 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf. Cartea liturgică din epoca lui 

Constantin Brâncoveanu în colecţii de patrimoniu din 

Chişinău 

14. Conferinţa internaţională Making Mission from 

the Model of Christ. Theological and 

Ecumenical Education, Sibiu, Facultatea de 

Teologie ”Andrei Şaguna”, 27-28 mai 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf. Abordarea fenomenului sectar şi a 

noilor provocări în Republica Moldova   

15. Seminarul Profilaxia comportamentului 

autodistructiv la elevi, Chişinău, Centrul psiho-

socio-pedagogic din cadrul Direcţiei Educaţie, 

Tineret şi Sport , 26 februarie 2014 

Moşin, Octavian, dr.conf. Morala creştină raportată la 

generaţia în creştere 

16. Conferinţa –aniversare a 40 ani de limba 

română ca limbă străină la UBB (1974-2014), 

Cluj-Napoca, la 3-4 octombrie 2014  

Strah, Lidia, dr.conf. Tehnologia exersării competenţelor de 

producere a enunţului monologat oral/scris 

17. Colocviul Internaţional La Francopolyphonie. 

Liۥnterculturalité et la pragmatique ả travers la 

lingvistique, la littérature, la traduction et la 

communication, IX édition, ULIM, Chişinău, 

28-29 martie, 2014. 

Maznic, Silvia, dr.conf. Valori stilistico-pragmatice ale 

eventivelor ocazionale în mass-media. S.Maznic 

18. Colocviul internaţional Comunicare şi cultură 

în Romania europeană, ediţia a III-a, 

desfăşurat la Szeged (Ungaria), 3-4 octombrie 

2014 

Cazacu, Adriana, dr.conf. Proteismul modernităţii în poezia 

contemporană din Republica Moldova 

19. Conferinţa ştiinţifică internaţională Ţau, Elena, dr.conf. Conceptul de perspectivă externă şi 
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Comunicare. Cultură. Creaţie: Noi 7 

paradigme ştiinţifice, Universitatea din Novi 

Sad, Serbia, 3-5 octombrie 2014 

internă:tendinţe actuale de reconsiderare teoretică   

20. Simpozionul internaţional Limba şi cultura 

română: abordări interne şi perspective 

externe. Institutul de filologie română ,,A. 

Philippide” din Iaşi,17-19 septembrie 2014 

Ţau, Elena, dr.conf. Strategia monopolizării perspectivei 

narative în romanul Povara bunătăţii noastre de I.Druţă   

21. Colocviul Internaţional The axis identity – 

Danubius din or. Russe, Bulgaria, 29 iunie 

2014 

Fonari, Victoria, dr.conf. The Danube – mythical space in 

the literary text 

22. Conferinţa ştiinţifico-practică Теоретическая 

и дидактическая филология: достояния, 

проблемы, перспективы развития,  

Переяслав-Хмельницкий, Ucraina, 2-3 

octombrie 2014 

Fonari, Victoria, dr.conf. Методы интерпретации 

литературного текста и их взаимосвязь с дидактикой 

23. Conferinţa Internaţională Integritatea 

teritorială a statelor şi respectarea drepturilor 

omului, sub egida ombudsmanului Republicii 

Moldova Aurelia Grigoriu, Hotelul Leogrand, 

secţia „Conflictul Transnistrean”, 17 septembrie 

2014 

Fonari Victoria, dr.conf. Durerea războiului de pe Nistru în 

textele artistice 

24. Conferinţa In memoriam acad. Mihail Dolgan, 

organizată de Departamentul Literatura Română 

şi Teorie Literară, USM, 5 februarie 2014 

1. Cazacu Adriana, dr.conf. Mihail Dolgan – dimensiunea 

unei personalităţi proteice  

2. Fonari Victoria, dr.conf. Activitatea criticului literar 

Mihail Dolgan – metodologia cercetării sub semnul 

metaforei   

3. Rotari Dorina, lector. . Lecturi analitice ale epistolarului 

eminescian inedit i 

25. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu 

participare internaţională Dimensiunile 

comunicării în contextul integrării europene a 

Republicii Moldova, ASEM, 11 aprilie 2014 

Fonari Victoria, dr.conf. Dialogul dintre Europa scandinavă 

şi Europa balcanică în duplexul simbolic „sirena”  

26. Al III-lea Simpozion Internaţional Creativitate.  

Tehnologie. Marketing, 31 octombrie - 1 

noiembrie 2014, Universitatea Tehnică a 

Moldovei, Chişinău 

Fonari Victoria, dr.conf. Peisajul şi interiorul în structura 

textului dramatic 

27.  Conferinţa Internaţională Basarbia – cuvânt de 

dor şi deşteptare în opera lui Dumitru 

Matcovschi, 19 martie  2014, Biblioteca 

„Onisifor Ghibu”, Chişinău 

Ţurcanu Nicanor, lect.sup. Filonul baladesc în creaţia lui  

Dumitru  Matcovschi 

28. Conferinţa de inaugurare a Olimpiadei 

Republicane la Limba şi  Literatura Română, 

ediţia Dumitru Matcovschi, 23 aprilie 2014, 

Liceul „Onisifor Ghibu”, Chişinău 

Ţurcanu Nicanor, dr.conf. În spiritul creaţiei lui D. 

Matcovschi despre orizontul european al literaturii române 

29. Manifestarea cultural-ştiinţifică Eminesciana 

2014, organizată de Universitatea Cooperatist-

Comercială din Republica Moldova (24 

ianuarie, 2014). 

Rotari Dorina, lector. Mitul Eminescu în canonul didactic 

30. Международная научно-теоретическая 

конференция «Славянские     чтения – 

VIII». Славянский университет, Кишинев, 9-

10 октября 2014 

Soroceanu Eudochia. dr.conf.  Славянизмы в обрядовой 

терминологии гагаузского языка 

31. Международная конференция в г. Лѐвене 

(Бельгия) Русский язык в языковом и 

культурном пространстве Европы и мира 
(22-25 мая 2014 

Donţu Nadejda, dr.conf.  Русский язык в языковом и 

культурном пространстве Европы и мира: человек, 

сознание, коммуникация, Интернет. 

 

32. Научно-практическая конференция «М.Ю. 

Лермонтов в контексте русской и мировой 

культуры» (Кишинев, МолдГУ, Русский 

центр, октябрь 2014) 

1. Soroceanu Eudochia, dr.conf.  Тайны великого рода 

Лермонтов. 

2. Donţu Nadejda, dr.conf. Песенное воплощение 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тростник» 

3. Remizova Irina, lector.В. Соловьѐв и В. Розанов о 

творчестве и личности М.Ю. Лермонтова 

4. Pamirskii Valeriu, lect.superior. Традиции Лермонтова 

в современной русской литературе (на материале прозы 



 10 

В. Маканина) 

5. Nosov Vladimir, dr.conf. М.Ю. Лермонтов в критике 

20-30-х годов XX века 

6. Cara Nadejda, dr.conf. Особенности перевода поэзии 

М.Ю. Лермонтова на болгарский язык 

7. Bolâcevskaia Natalia, lect.sup. Лексическая эволюция 

языка М.Ю. Лермонтова (по данным словарей) 

8. Cerneliov Vsevolod, dr.conf. Богатыри – не мы. 

Неюбилейное. Мысли о Поэте 

9. Şarşova Tatiana, dr.conf. Стилистическая функция 

антонимов в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

33. Конференция, посвященная 

Международному дню родного языка Limba 

care ne uneşte şi valorificarea limbilor 

minorităţilor naţionale din Republica 

Moldova. Biroul Relaţii Interetnice. Chişinău, 

21 februarie, 2014 

Soroceanu Eudochia, dr.conf. Предметные символы 

гагаузской свадьбы 

34. Международная научно-практическая 

конференция, посвященная М.В. Маруневич. 

Комрат, 17 февраля 2014 

Soroceanu Eudochia, dr.conf. Происхождение и строй 

гагаузского языка 

35. Международная научная конференция 

Болгаристика в Республике Молдова, 

посвященная 25-летию группы «Этнология 

болгар» ИКН АНМ и 20-летию Научного 

общества болгаристов Республики Молдова. 

Кишинев, 3-5 марта 2014 

1. Soroceanu Eudochia, dr.conf.  Рождественское 

колядование бессарабских болгар. 

2. Cara Nadejda, dr.conf. Символика и коннотация 

фитонимов (группа «плодовые деревья») в песенном 

фольклоре болгар  Молдовы и Украины 

36. Conferinţa ştiinţifică cu participare 

internaţională Problemele actuale ale 

arheologiei, etnologiei şi studiului artelor.  

Институт культурного наследия АН 

Молдовы, Кишинев, 22-23 мая 2014 

1. Soroceanu Eudochia, dr.conf.  . Каравай «каниска» в 

свадебной обрядности гагаузов 

2. Cara Nadejda, dr.conf. Зооморфная лексика в песенном 

фольклоре болгар Молдовы и Украины 

37. Круглый стол, посвященный памяти св. 

Кирилла и Мефодия. МолдГУ. Центр фонда 

Русский мир, Департамент русской 

филологии. (22 мая 2014 

Cara Nadejda, dr.conf. Роль первой славянской 

письменности в формировании славянских 

литературных языков 

 

IV.2. Organizarea Manifestărilor Ştiinţifice 

 Denumirea manifestării Denumirea 

organizaţiei / 

Denumirea 

organizaţiilor 

Preşedintele  

comitetului de 

organizare / 

Numele, 

prenumele, 

titluri ştiinţifice 

şi onorifice 

Participanţi / 

Numărul total, 

inclusiv din 

străinătate cu 

indicaţia ţării 

Recomandările 

manifestării ştiinţifice 

1. Simpozionul ştiinţific cu participare 

internaţională  Probleme actuale de 

lingvistică română. In honorem 

profesorului universitar octogenar 

Anatol CIOBANU.  16-17 mai 2014   

Facultatea de 

Litere, USM 

C.Cemârtan, 

dr.conf., 

decanul 

facultăţii 

106 / inclusiv 

10 din 

străinătate 

(România, 

Franţa) 

 A valorifica 

rezultatele 

cercetărilor în 

domeniul  lingvisticii 

– un vast câmp de 

investigaţie cu 

multiple deschideri de 

interpretare şi 

aplicare.    

 A continua 

seria de conferinţe 

consacrate cercetării  

diverselor aspecte ale 

evoluţiei limbii    

2. Conferinţa ştiinţifică Integrare prin 

cercetare şi inovare 

Departamentele 

USM 

Gh. Ciocanu, 

dr.habil, 

prof.univ., 

rectorul USM 

20 participanţi A continua temele de 

cercetare care vizează 

domeniile de interes 

ale Departamentului:  
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3. Conferinţa naţională „Savantul şi 

profesorul Mihail Dolgan. In 

memoriam”, 5 februarie 2014 

Departamentul 

Literatură 

Română şi 

Teorie Literară, 

USM 

Cazacu 

Adriana, dr., 

conf. Univ. 

5 participanţi A valorifica în cadrul 

cursurilor predate la 

licenţă şi master 

publicaţiile ştiinţifice 

ale academicianului 

Mihail Dolgan 

4. Научно-практическая 

конференция «М.Ю. Лермонтов в 

контексте русской и мировой 

культуры 

Departament 

Filologie rusă, 

centrul fondului 

«Русский мир» 

Nosov 

Vladimir, dr. 

conf, conf. univ 

20 persoane A valorifica în cadrul 

cursurilor predate la 

licenţă şi master ope-

ra lui M.Lermontov 

5.  Круглый стол «Первая мировая 

война и еѐ отражение в 

художественной литературе 

Departament 

Filologie rusă, 

centrul fondului 

«Русский мир» 

Nosov 

Vladimir, dr. 

conf, conf. univ 

18 persoane  

6. Kругл. стол, посвящѐнное Дню 

славянской письменности и 

культуры «Славянские культуры 

в инонациональной среде» 

Departament 

Filologie rusă, 

centrul fondului 

«Русский мир» 

Nosov 

Vladimir, dr. 

conf, conf. univ 

20 persoane  

 

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI INOVARE A STUDENŢILOR ŞI MASTERANZILOR 
 

V.1. Participarea studenţilor şi masteranzilor la manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale (conferinţe, 

simpozioane etc.). Rezultatele participării  

La sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti  „Educaţia, cercetarea şi inovarea - baza 

dezvoltării economiei”, ediţia a XIII-a, 3-4 martie 2014, atelierul ”Limba Română, Lingvistică Generală şi 

Limbi Clasice”, s-au înscris 16 participanţi.  Toate comunicările au fost interesante, au corespuns cerinţelor 

anunţate şi au provocat discuţii. Conform criteriilor de apreciere a celor mai bune comunicări, membrii 

juriului (E. Junghietu, lect. sup., A. Sobol, lect.,  O. Curmei, masterandă) au decis următorul clasament: 

Locul I: 

Cebanu Ecaterina. Hibridizarea lingvistică în diferite situaţii de comunicare, cond.şt. A.Gherasim, dr.conf. 

Locul II: 

Scrinciuc Doina, Unele aspecte privind termenii de origine greacă din Noul Testament, cond.şt. 

A.Manolii, dr.conf. 

Locul III: 

Mustaţă Olga Particularităţi lexico-semantice ale unor termeni medicali în limba română (sec.XVII-

XVIII), cond.şt. M.Butuc, dr., lect. sup. 

MENŢIUNI: Nestor M., Plăcintă N., Burduja M., Catană V., Mogâldea E., Ciubotaru G., Spatari A., 

Guriuc O. 

La sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a masteranzilor  „Educaţia, cercetarea şi inovarea - 

baza dezvoltării economiei”, ediţia a XIII-a, 13-44 mai  2014, atelierul ”Limba Română, Lingvistică 

Generală şi Limbi Clasice”, s-au înscris 11 participanţi.  

1. Radu-Tataru, Figuri de stil în Psalmii proorocului David, cond. Şt, I.Condrea, dr. hab., prof. univ.  

2. Creţu Liliana, Etimologia termenului „suflet# şi derivatele lui semantice în textele religioase, cond.şt. 

A.Gherasim, dr., conf. univ. 

3. Dolghieru Oleg. Consideraţii privind forma internă a unor termeni ecleziastici ai Sfintei Liturghii, 

cond.şt E.Oglindă, dr., conf.  univ. 

4. Dolghieru Liliana, „Pedagogul” de Clement Alexandrinul la confluenţa culturii creştine şi a celei 

clasice, cond.şt. E.Varzari, dr., conf. univ. 

 5. Liviţchi Dorina, Textul injonctiv – varietate a textului ştiinţific, cond.şt. A.Gherasim, dr., conf. univ. 

6. Saghin Cristina, Greşelile de limbă în audiovizualul actual, cond.şt. L.Gurău, dr., conf.  univ. 

7. Gureu Tamara,  Note privind corelaţia dintre tautologie şi pleonasm, cond.şt. E.Varzari, dr., conf.  univ. 

8. Curmei Olesea, Limbajul virtual – un limbaj al iniţiaţilor, cond.şt. E.Varzari, dr., conf. univ. 

9. Doca Ana, Interacţiunea lexicului comun cu terminologia tehnică românească, cond.şt. M.Butuc, dr., 

lect. sup. 

10. Adam Tatiana, Particularităţi lexico-semantice ale unor termeni oficial-administrativi în limba 

română, cond.şt.M.Butuc, dr., lect. sup. 

11. Cebanu Ecaterina, studentă, Hibridizarea lingvistică în diferite situaţii de comunicare, 

cond.şt.A.Gherasim, dr., conf. univ. 

În cadrul atelierului „Literatura română”, moderat de lectorul Dorina Rotari, s-au înscris 25 de 
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studenţi/au fost prezentate 18 comunicări, cu un spectru tematic larg, acoperind toate etapele istoriei 

literaturii: de la folclor la literatura română contemporană.  Comunicările propuse au răspuns, prin 

problematică şi modalitatea de abordare, cerinţelor înaintate pentru un asemenea tip de texte ştiinţifice: 

actualitatea şi noutatea temei cercetate; racordarea la realităţile social-politice şi ştiinţifice din Republica 

Moldova, utilizarea tehnologiilor moderne de prezentare a comunicării etc. Spiritul de competiţie a fost 

întreţinut şi de discuţiile polemice în care s-au angajat participanţii, demonstrându-şi abilitatea de a susţine 

argumentat un punct de vedere. Pentru desemnarea învingătorilor au fost luate în calcul atât calitatea 

cercetării (elaborarea ipotezelor, selectarea metodelor moderne de cercetare, realizarea sintezei ştiinţifice şi 

aplicabilitatea rezultatelor obţinute), cât şi prestanţa studentului în timpul prezentării comunicării şi în cadrul 

discuţiilor. Rezultatele fiind următoarele: 

Premiul I: Victoria Sotnic (coordonator ştiinţific dna Marcela Adam, lect. sup.), Paradigme temporale 

în lirica lui Lucian Blaga.  

Premiul II: Cristina Malache, studentă (coordonator ştiinţific dna Dorina Rotari, lect. univ.),  Figuri 

feminine în proza eminesciană (Avatarii faraonului Tlà); şi  

Ecaterina Cebanu, studentă, (coordonator ştiinţific Marcela Adam, lect. sup.), Dimensiunea dramatică 

a ludicului în poezia lui Grigore Vieru. 

Premiul III: Mariana Pozdirca, studentă, (coordonator ştiinţific Adriana Cazacu, dr., conf. univ.) 

Dumitru Matcovschi, scriitorul total. 

 Au fost acordate şi menţiuni:  

- pentru noutatea temei abordate: Mariana Burduja, studentă, (coordonator ştiinţific Nicanor Ţurcanu, 

lect. sup.), tema comunicării: Contribuţia lui Grigore Botezatu la culegerea şi cercetarea basmului din 

Moldova. 

- pentru originalitatea discursului: Vera Catană, studentă, (coordonator ştiinţific Ludmila Usatâi, dr., 

conf. univ.), tema comunicării: ,,Salvarea” prin limbă în viziunea lui Grigore Vieru 

- pentru documentare temeinică: Ana Spatari, studentă, (coordonator ştiinţific Dorina Rotari, lect. 

univ.), tema comunicării: Manifestări ale dublului în opera eminesciană; şi Nina Plăcintă, studentă, 

(coordonator ştiinţific Carolina Cărăuş, lect. sup.), tema comunicării: Structuri ale eului bacovian. 

Învingătorii au avut oportunitatea de a publica rezumatele comunicărilor şi de a participa la Conferinţa 

masteranzilor. La această etapă locul I a fost ocupat de masteranda Tocan Irina, anul I, programul 

„Literatura română în context european”, cond. ştiinţ. Elena Ţau, dr. conf.. Premiul II a fost obţinut de 

masteranda Apolonic Olga, anul II, programul „Literatura română în context european”, cond. ştiinţ. Maria 

Şleahtiţchi. Premiul III: studenta Sotnic Victoria, cond. ştiinţ. Marcela Adam, lect. sup.  

Dna Dorina Rotari a ghidat şi activitatea studentelor pentru Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”, Iaşi, 

ediţia a XXXX-a, 22-23 mai 2014. Sunt apreciabile, în acest context, rezultatele obţinute de studentele 

Facultăţii de Litere USM, menţionate în toate secţiunile din care au făcut parte: Tocan Irina, masterandă, 

programul Literatura română în context european, locul II pentru traducerea în limba rusă a textului 

eminescian Cu pânzele-atârnate (Atelierul de traduceri), şi premiul special în atelierul Stilistică şi poetică 

(comunicarea: Stratageme moderne ale versului eminescian); Gavriliţa Rodica, premiul special în 

secţiunea Critica criticii, pentru comunicarea Abordări critice ale epistolarului eminescian inedit; şi Sotnic 

Victoria, premiul special în secţiunea Exegeze, pentru comunicarea Geografia mitică în lirica lui Mihai 

Eminescu şi Gr. Vieru. 

În cadrul atelierului Filologie Rusă studenţii si masteranzii au participat în conferinţa ştiinţifico-

studenţească ,care a fost organizată la facultatea Litere in martie 2013. Au fost audiate 16 de referate , care 

au fost publicate. Studente anului III Roxana Vitcovscaia i-a fost decernată diploma de gradul III. Lucrul 

ştiinţific cu studenţii se face regulat, elementele lui persistă si in scrierea lucrărilor de an şi celor de licenţa. 

 

V.2.  Activitatea studenţilor în cadrul cercurilor 

Pe lângă cercetările ştiinţifice studenţeşti propriu-zise, materializate în elaborarea tezelor anuale şi de 

licenţă, la departament a activat un cerc ştiinţific studenţesc „Antiquitas”, unde se desfăşoară dezbateri pe 

variate teme conform unui plan elaborat şi aprobat la începutul fiecărui an de studii; se mai practică 

elaborarea şi discutarea în cadrul lecţiilor a referatelor pe diverse teme de cultură şi civilizaţie antică, 

dezbateri pe teme legate de viaţa civilizaţiilor antice şi moderne.  

În anul 2014 şi-a continuat activitatea (cu intermitenţe) Laboratorul de Cercetare TEXTUS, care are ca 

obiectiv prioritar descoperirea şi dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor, materialul investiga-

ţiilor fiind textul poetic eminescian, actualizat în conformitate cu imperativele (re)lecturii moderne. 

Modalităţi de lucru: studiu de caz, dezbateri, exerciţii de metacritică etc.).Am mai iniţiat un Atelier -o de 

creaţie literară, care s-a întrunit întru activitate 

În cadrul departamentului Filologie Rusă a fost organizat un cerc ştiinţific (cond. Cernelev V). În baza 

cercetărilor a fost publicată o culegere «Закоулки науки». 

 

V.3   Burse şi premii câştigate in anul de referinţă 

Natalia Circunova (an.III) a primit bursa Primarului Moscovei 
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VI. LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN ANUL 2014. 

 

VI.1. Lista publicaţiilor se prezintă în ordine alfabetică şi va fi structurată separat  

 

• monografii (naţionale / internaţionale),  

 

1. COLŢUN, Gh.  Frazeologia limbii române. Chişinău: ARC, 2014, 286 p. ISBN 978-9975-53-330-0 

2. FONARI, V.. Proiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu. Red. ;t.: G. Lateş; 

pref. de Gheorghe I. Manolache.  Chişinău: Foxtrot, 2013. 208 p. ISBN 978-9975-120-25-8 (10 c.a.) 

 

• manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale),  

 

1. CERNELIOV, V.. Закоулки науки (№ 2). CEP USM, 2013. 28 с. (илл). 

2. CERNELIOV, V.. Паремийник. Библейские пословицы и изречения. CEP USM, 2014. 243 с. (сдан в печать).    

3. COLŢUN, Gh... Sintaxa limbii române. Chişinău: CEP USM, 2014, 92 p. ISBN 978-9975-71-123-4, 492 P. 

4. CONDREA, I. E timpul să vorbim corect. Suport de curs la disciplina Cultivarea vorbirii. Chişinău, 2014, ISBN 

978-9975-54-147-3, 152 P. 

5. CORNICIUC, S.. Interacţionăm şi comunicăm. Situaţii de comunicare, jocuri didactice şi de rol. Chişinău. Casa 

editorial-poligrafică Bons Office. 147 p. ISBN- 978-9975-80-896-5. 

6. GHERASIM, A., CORNICIUC, S.. Discurs specializat - lexic şi gramatică de bază. Suport de curs. Chişinău, 2014, 

16 c.a. ISBN 978-9975-53-373-7, 244 P. 

7. MOŞIN, O. Istorie şi credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu : Popas aniversar - 65 de ani de viaţă. 

Chişinău : Cu Drag, 2013. - 24 p. ISBN 978-9975-4468-7-7  

8. MOŞIN, O., COPUŞCIU, V. Протоиерей Михаил Чакир: служение Богу и ближним. Кишинѐв : Cuvîntul-

ABC, 2013. - 124 c. ISBN 978-9975-4496-2-5 

9.  MOŞIN, O.. Documente privind istoria Bisericii din RSSM: registrul şi listele clerului (1945-1955)  / Institutul de 

Istorie al AŞM, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, Arhiva Naţională a Republicii Moldova ; ed.:, T. 

Candu. Chişinău : Pontos, 2013. - 290 p. ISBN 978-9975-51-504-7 

10. PÂSLAR,, M., SOROCEANU, E., ŞARŞOVA, T. Речник на българската лингвистична терминология с руски и 

румънски съответствия/ Pусско-болгарско-румынский словарь-справочник лингвистических терминов/ 

Dicţionar-îndreptar de termeni lingvistici român-rus-bulgar. Ch.: „Gunivas”, 2014. ISBN 978-9975-4467-3-0 (16 с.а.). 

11. PURICE, M.l. Terminologie creştină în limba română. Note de curs. 

 

 capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),  

 

1. FONARI, V. Interpretarea axiologică a fericirii. În: Probleme actuale de lingvistică română. Chişinău: CEP USM, 

2014, p.74-82 (0,5). 

2. FONARI, V. Dialogul dintre Europa scandinavă şi Europa balcanică în duplexul simbolic „sirena”. În: Dimensiunile 

comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practică 

Naţională cu Participare Internaţională.  Chişinău: ASEM, 2014, P.41-49 (0,8 c.a.) 

3. FONARI, V. Stihia mitică a timpului şi a apei la V. Voiculescu şi E. Hemingway. În: Integrare prin cercetare şi 

inovare. Rezumate ale comunicărilor Ştiinţe Umanistice. – Chişinău: CEP USM, 2014, p. 148-151 (0,3 c.a.). 

4. СОРОЧАНУ, Е. Рождественское колядование бессарабских болгар În: Бесарабските българи: история, 

култура и език. К: «S.Ş.B», 2014, с. 272-283. ISBN 978-9975-4476-9-ОЮ (0,5 c.a.). 

5. ŢAU, E. Fascinaţia ezotericului, inserat în postfaţa volumului de versuri Apoteoză de T. Palladi ,Iaşi.Editura Tipo 

Moldova, p.971-980. ISBN 978-606-676-394-3.     0,23 c.a 

 

• articole din reviste naţionale: 

– categoria A,  

– categoria B,  

 

1. CONDREA, I.. Dificultăţi de traducere în limba română: respectarea normei. –În: La Francopolyphonie: L’Intercul-

turalite a travers la traduction et la communication. Revue annuelle accreditee (categorie B). Numero 7, vol.3/2013. 

2. MAZNIC, S. Valori stilistico-pragmatice ale eventivelor ocazionale în mass-media. În: La Francopolyphonie. 

Liۥnterculturalité et la pragmatique ả travers la lingvistique, la littérature, la traduction et la communication, IXe 

édition. Vol. II. 2014, nr.9. ISSN 1857-1883. 

 

– categoria C, 

• articole din alte reviste naţionale  

 

1. AGA-SOBOL A.,  Echivalente româneşti ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul дo-. În Limba      

română.  Revistă de ştiinţă şi cultură. Nr.9-12, anul XXIII, Chişinău, 2013; 

2. BANARI, E., Unele aspecte ale modelelor verbal-comunicative în procesul de predare/învăţare a lexicului de 

specialitate. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.237-245. 

3. BUTUC, M., Unii termeni militari medievali în unităţi polilexicale stabile. În: Limba română, nr.2, 2014,  p.258-263 
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4. CEMÂRTAN, C.  Profesorul A. Ciobanu – octogenar În:   Limba română, nr.2 , 2014,  p.7-17. 

5. CEMÂRTAN, C. Consideraţii privind categoria gramaticală a aspectului verbal în limba română. În: Limba română, 

nr.2 , 2014,  p.70-79 

6. CONDREA, I. Bilingvismul şi conflictul lingvistic. În: Akademos, nr 4, 2014, p. 38-43.  – 0, 5 c.a. 

7. CONDREA, I. Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice. În: Limba română, nr.2, 2014,  p.160-168. 

8. CONDREA; I. Model de investigaţie sociolingvistică. (Recenzie la cartea Anei Borbely Limba română şi identitate 

românească în Ungaria, 2013). – În: Limba română, 2014, nr 1,   p. 162-165. 

9. CORNICIUC, S. Sisteme comunicative condiţionate sociolingvistic. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.20-27 

10. DODON E., Acordul articolului posesiv: normă şi uz. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.45-54 

11. FONARI, V. Construcţia dedalică şi dinamica memoriei în opera critică a lui Alexandru Burlacu. În: Metaliteratura. 

2014, nr. 1-2 (35) (0.3 c.a.) http://www.metaliteratura.asm.md/constructia-dedalica-si-dinamica-memoriei-in-opera-

critica-a-lui-alexandru-burlacu/ ISSN 1857-1905. 

12. GALOUZA, I. Modele semantico-structurale ale replicii de acceptare. În: Limba română, nr.2, 2014,  p.93-103 

13. GHERASIM, A. Categoria semantică animat/inanimat şi reflexele ei în gramatică. În: Limba română, nr.2, 2014, p.79-85. 

14. GHERASIM, A. Dimensiuni sociale ale faptelor de limbă în discursul literar. În: Limba Română, Chişinău, nr. 1. 

2014, pag. 92-98. 

15. GHERASIM, A. Metafore conceptuale cu baze termeni anatomici (Perspective didactice pentru studenţii străini). În: 

Limba română, nr. 4, 2014. 

16. GHILAŞ , A. Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie. În: Limba Română. 2014, nr. 3. p.. ... – 

0, 45 c.a. 

17. MAZNIC, S. Aforistica latină: încercări de clasificare. În: Limba română. 2014, anul XXIV, nr.4, 155-160. ISSN 

0235-9111. 

18. MOLEA V. Unele consideraţii privind conceptul de oralitate. În Limba română, nr.2 (224), anul XXIV, 2014, 

Chişinău, p. 147-159. 

19. MOLEA, V. Unele consideraţii privind conceptul de oralitate. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.147-160. 

20. OGLINDĂ E. Corelaţia sintaxă – semantică în viziunea profesorului A.Ciobanu. În: Limba română. Revistă de 

ştiinţă şi cultură.  Nr.2 (224), 2014, p. 35 – 44 (în colaborare cu G.Păduraru); 

21. OGLINDĂ, E.  Concurenţa modurilor prin prisma raportului limbă – vorbire. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.35-45. 

22. SOBOL, A. Tipologia echivalenţei în teoria traducerii. În: Limba română, nr.2 , 2014,  p.263-271. 

23. USATÂI, L. Paisie Velicikovski, „luminător” din epoca luminilor. În: Studia Universitatis Moldaviae. Prezentat la 

25.11.2014. 

24. USATÂI, L. Perspectiva narativă dominantă în „Letopiseţul Ţării Moldovei”. În: Studia Universitatis Moldaviae. 

Prezentat la 25.11.2014. 

25. ZAGAEVSCHI, V. Nume de familie şi prenume româneşti basarabene deformate de funcţionari alolingvi în context 

diglosic.În:  Limba română, nr.2 , 2014,  p.183-193. 

 

• articole în culegeri (naţionale / internaţionale) 

 

1. FONARI, V. Valori etice ale poeziei lui Dumitru Matcovschi în infuzia socială. În: Educaţia din perspectiva 

valorilor. Tom V: Summa Theologiae. Editori: Octavian Moşin, Ioan Scheau, Dorin Opriş. Cluj-Napoca: Eikon, p. 

49-52 (0,6 c.a.). 

2. FONARI, V. Методы интерпретации литературного текста и их взаимосвязь  с дидактикой . În: Теоретична i 

дидактична фiлологiя. Збiрник наукових праць. Випуск 18. Переяслав-Хмельницький, 2014,  сс.132-136 (0,5 c.a.). 

3. ŢAU, E. Perspectiva narativă şi medierea: considerări şi reconsiderări teoretice. În: Studii de ştiinţă şi cultură, Arad, 

Editura Universităţii ,,Vasile Goldiş”,vol. 10, nr.3, 2014,p.215-224: ISSN (print) 1841-1401; ISSN (online) 2067-

5135.   0,85 c.a. 

4. GHILAŞ, A. Lumina spirituală a Sfinţilor. Valenţe axiologice ale personajului literar Daniil Sihastrul. În : Educaţia 

din perspectiva valorilor. Tom VI, Editori : Dorin Opriş., Ioan Scheau, Octavian Moşin. Summa Paedagogica, Cluj-

Napoca, Eikon, 2014, p.76 – 81; -   0, 5 c.a. 

5. GHILAŞ, A. Peisajul şi interiorul în structura textului dramatic. În: Simpozion Internaţional „Creativitate. 

Tehnologie. Marketing”, 31 octombrie - 1 noiembrie 2014, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 2014, p. 

61- 66. -  0,5 c.a. 

6. CĂRĂUŞ, C. Paradigme ale regimului narativ liric în proza lui M. Eliade. În: Probleme actuale de cercetare 

lingvistică şi literară. Materialele Colocviului cu participare internaţională Filologia modernă: realizări şi 

perspective în context european (ed. a VIII-a), 0,5 c.a., în curs de apariţie. 

7. BOICENCO A.  Literarizarea unor elemente regionale în opera lui Ion Luca Caragiale. În: Probleme actuale de 

lingvistică română. In honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU.  16-17 mai 2014, p.26-31. 

8. BORNETI, M. Note privind frontiera labilă între Coordonare şi Subordonare în limba română. În: Probleme actuale 

de lingvistică română. In honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU.  16-17 mai 2014,. 

9. CEMÂRTAN C. Profesorul A. Ciobanu – octogenar În: Probleme actuale de lingvistică română. In honorem 

profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU.  16-17 mai 2014, p.9-13 

10. CIOBANU A. Viziuni şi opinii privind unele probleme actuale de lingvistică.  În: Probleme actuale de lingvistică 

română. In honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU., p. 

11. COLŢUN Gh.. Tudor Arghezi şi poezia de inspiraţie biblică. În: Probleme actuale de lingvistică română. In 

honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU.p. 63-73 
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12. COLŢUN, Gh.Tudor Arghezi şi poezia de inspiraţie biblică. În: Probleme actuale de lingvistică română. In 

honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU., p.63-73 

13. CONDREA I. Funcţia de actualizator pragmatic a diminutivelor şi realizarea ei în traducere. În: Conf internationala  

In memoriam Eugenia PAVEL – CEP USM, 2014, p – 0,5 c.a. 

14. CONDREA I. Pelerinajul-excursie: sarcini şi metodologie. În: Educaţia din perspectiva valorilor: idei, concepte, 

modele. Tom 5: Summa Theologiae. Materiale ale conferinţei internaţionale EDUCAŢIA DIN PERSPECTIVA 

VALORILOR. Ediţia a VI-a. Chişinău, 10-11 octombrie 2014. – Cluj-Napoca: Editura EIKON, 2014, p. 15-19. 

15. DOLGAN, L. Predicatul verbal – nominal: posibilităţi de dezagregare. În: Probleme actuale de lingvistică română. 

In honorem profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU. p. 

16. GALBEN R. Neologizarea lexicului: cauze şi efecte. În: Probleme actuale de lingvistică română. In honorem 

profesorului universitar octogenar Anatol CIOBANU., p. 

17. GHERASIM A. Limba străină româna – mijloc de integrare socioprofesională. Studiu de caz. Republica Moldova. 
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