
Raport 

 privind activitatea ştiinţifică şi didactică în anul 2012 

 a membrului corespondent al AŞM  

Anatol Ciobanu 

I. Am devenit Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova pentru anul 2012 şi 

Laureat al hebdomandarului ”Literatura şi arta” pentru anul 2012. 

II. Lista lucrărilor publicate în anul 2012 

1. Ion Dumeniuc – înainte mergătorul în lupta pentru triumful limbii române în Republica 

Moldova. În: Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale limbajului „E. Coşeriu”, Suceava, vol. 

I, Chişinău, 2012, p.8-16. 

2. Un zidar al cuvintelor (Gh. Ciocoi – 70). În: Literatura şi arta, 2 august 2012, 0,4 c.a. 

3. Un lingvist redutabil – Ana Guţu. În: „La liberté de la création au féminin”. In honorem 

Ana Guţu – ULIM, 2012, p.20-26. 

4. Ion Melniciuc – profesor sui genẻris şi savant de valoare. În: Culegerea „Omagiu 

profesorului universitar Ion Melniciuc”. USM: CEP, 2012, p.31-37. 

5. Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia. În: Academos, nr. 2, Chişinău, AŞM, 

2012, p. 31-38. 

6. Un cadru didactic de excepţie (E. Dodon – 60). În: Făclia, 28 decembrie 2011, 0, 4 c.a. 

7. Prof. Gr. Bostan – reputat filolog romanist. În: Culegerea „Probleme de filologie 

romană”. Cernăuţi, 2011, p.172-177. 

8. Cu ce sentimente vă despărţiţi de 2011? Ce aşteptaţi de la 2012? În: literatura şi arta, 29 

decembrie 2011, 0,2 c.a. 

9. Aprecieri la monografia „Cromatica tradiţională românească” de Z.şi V. Şifranschi. În: 

Monografia numită, Chişinău, AŞM, 2012, p.4. 

10. Situaţia glotică în RM după 15 ani de Independenţă (Reluare). În: Akademos, nr. 3, 

2012. Ediţie specială. AŞM, Chişinău,2012,  p.19-36. 

11. Consideraţii privind semantica în Sintaxă. În: Culegerea „Omagiu prof. Universitar I. 

Melniciuc”, Chişinău, USM, 2012, p.88-96. 

12. O poezie captivantă (pe marginea cărţii: În mine mă ascund de tăcere de L. Grosu), 

Bucureşti, 2012. În Făclia, 6 iulie 2012, 0,5 c.a. 

13. Aprecieri privind activitatea ştiinţifico-didactică a dl Ion Melniciuc. În: Culegerea 

„Omagiu profesorului universitar Ion Melniciuc”. USM: CEP, 2012, p. 328. 

14. Un cadru didactic şi ştiinţific de valoare intrinsecă (Z. Camenev – 70). În: „Un drum 

lung la răscruce de timpuri”, ULIM, Chişinău, 2012, p.29-36. 

15. O voce distinctă în poezia noastră naţională (M.Morăraş – 70). În: Literatura şi arta, 8 

noiembrie 2012, p.5, 0,4 c.a.). 

16. Privire retrospectivă şi prospectivă asupra destinului limbii române la EST de Prut. În: 

Limba română, nr. 11-12, Chişinău, 2012, p.19-36. 

17. Situaţia glotică după 15 ani de Independenţă. În: Akademos, nr. 3, 2012. Ediţie specială. 

AŞM, Chişinău,2012,  p. 36-54. 

18. Un filolog romanist în ascensiune (Ion Guţu – semicentenar). În: Culegerea „În cântarea 

simbolului etern”, Chişinău, USM, 2012, p.28-31. 

19. Un savant istoric de valoare inestimabilă (Anton Moraru – 75). În: Culegerea „Savantul 

şi profesorul Anton Moraru”. Chişinău, 2012, p.13-17. 

20. Evoluţia limbii române în viziunea lui Eugen Coşeriu. În: Anuar de Lingvistică şi istorie 

literară. Număr special. Iaşi-Bălţi, 2012, p.121-13. 

21. Interviu pentru  „Literatura şi arta”, 27 decembrie 2012 . 

 



III. Participări la conferinţe 

1. A.Ciobanu. Probleme de cultivare a limbii – privire retrospectivă. Simpozion ştiinţifico-

practic interuniversitar „Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale”, 

USM, Facultatea de Litere, 25 mai 2012. 

2. A.Ciobanu. Privire retrospectivă şi prospectivă asupra destinului limbii române la Est de 

Prut. Colocviul revistei „Limba Română”, 31 august 2012. 

3. A.Ciobanu. Principiul onomasiologic în Sintaxă, reflecţii asupra unor clasificări. 

Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare 

prin cercetare şi inovare”, 25-26 septembrie 2012, Chişinău, USM, Program, p.25. 

4. A.Ciobanu. Sincretismul în sintaxă: supremaţia semantică. – Bălţi, 29-30 noiembrie 2012 

(alte coordonate îmi lipsesc). 

 

IV. Activitatea în cadrul unor proiecte 

Activez în cadrul proiectului Instituţional „Evoluţia Situaţiei sociolingvistice în RM în 

condiţiile integrării europene”. 

Pentru anul în curs am avut planificat două direcţii: „Situaţia etno-lingvistică în Basarabia 

sub ţarismul rus (1812-1918)” şi „Renaşterea lingvistică în Basarabia după Marea Unire, în 

perioada anilor 1918-1940”. 

La tematica cercetării am publicat 2 articole ştiinţifice substanţiale (vezi punctul 10). 

 

V. Colaborarea internaţională şi naţională 

Colaborez cu Institutul de Lingvistică „Iordan-Rosetti” al Academiei Române, cu Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, cu Universitatea din Cernăuţi, catedra de Filologie Română şi 

clasică (şef Gh. Jernovei), cu Institutul de Filologie al AŞM, cu Universitatea „B.P. Hasdeu” din 

Cahul şi Universitatea de Stat !Al. Russo” din Bălţi, unde sunt DHC. 

 

VI. Activitatea de conducere a doctoratelor 

Am condus în 2012 trei doctorate: a) T. Mârza cu tema Tipologia structurilor segmentate: 

„Valori semantico-funcţionale”. Doctoranda a terminat stagiul, prezentând 2 capitole din teză. 

Are mai multe publicaţii şi examenele susţinute cu note mari. b) Elena Leah cu tema „Evoluţia 

terminologiei gramaticale în limba  română”, lucrează bine, e activă şi a fost promovată î  

următorul an de studii. c)Marcele Burnete (România), anul I, cu tema „Corelaţia între coordonare 

şi subordonare la nivel frastic: frontieră labilă”. A susţinut 2 examene, a fişat mult material, a 

fost promovată în anul II. 

 

VII. Cursuri de lecţii ţinute 

La USM ţin următoarele cursuri normative, speciale, opţionale şi seminare: 

a) Sintaxa limbii române. 

b) Metodologia în lingvistică. 

c) Sintaxa şi Semantica. 

d) Politici lingvistice în diferite ţări. 

e) Metoda transformaţională în sintaxă la nivel propoziţional şi frastic. 

f) Sociolingvistica. 

 

VIII. Despre A. Ciobanu s-a scris în presă 

a) Vlad Afanasiev. Arzând, el seamănă lumină. În: „Făclia”, 30 august 2012. 

b) Omul săptămânii. În: „Timpul”, 11 mai 2012. 

c) Laureaţii Premiului de Stat. În: LA, 27 decembrie 2012. 

 

IX. Membru al colegiilor de redacţie 

a) revista „Philologia” AŞM; 

b) revista „Limba română”; 



c) revista „Destin românesc”; 

Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Secţia Lingvistică. 

 

X. Alte activităţi 

1. Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 10.02.19 (lingvistică generală, 

sociolingvistică, lingvistică contrastiv-tipologică, structurală şi computaţională). 

2. Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP) cu indicele 10.02.19. 

3. Participarea la susţinerea tezelor de licenţă, a discutării tezelor de doctor în cadrul  Şedinţelor 

de Catedră. 

 

XI. Propuneri 
Acad. Ion Druţă scria, pe bună dreptate, că „Pământul, Istoria şi Limba sunt trei stâlpi pe care se 

ţine neamul”. Aşadar, Secţia noastră trebuie să acorde cea mai mare atenţie problemelor de limbă 

română şi de istorie a românilor. 

Odată cu primirea (alegerea) a noi academicieni şi membri corespondenţi se va ridica prestigiul 

Secţiei, se vor propune spre dezvoltare şi soluţionare probleme ca: 

1) cultura limbii române în RM; 

2) predarea Istoriei Românilor; 

3) acceptarea oficială a lui â şi a formai sunt; 

4) obţinerea de la Guvern şi Parlament dreptul de a controla cum funcţionează Limba de 

Stat de facto şi nu pe hârtie; 

5) obţinerea de a întocmi o Nouă Legislaţie Lingvistică; 

6) constituirea unui Departament al Limbii Române cu anumite împuterniciri 

guvernamentale; 

7) Secţia socio-umanistică ar trebui să organizeze mai multe simpozioane, expoziţii, mese 

rotunde etc. În dezbaterea problemelor acute privind limba şi istoria românilor din 

Basarabia. 

 


