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Raport 

de activitate în anul 2011 

I . Membrul corespondent al AŞM, dr. hab. prof. univ. Ciobanu Anatol 

II. Activitatea ştiinŃifică – membru al Programului InstituŃional 

III. Rezultatele ştiinŃifice principale 

 

I. Am prezentat pentru publicare peste hotare 3 articole ştiinŃifice: 

1. la Paris (FranŃa): “Încercări de deromanizare şi delatinizare a limbii 

române din Basarabia şi RSSM” (“Uniunea Latină”); 

2. la CernăuŃi (Ucraina): “Prof. Grigore Bostan – ilustru pedagog şi 

savant romanist” (Universitatea “Iurii Fedcovici”); 

3. la Iaşi (România): “EvoluŃia limbii în viziunea profesorului Eugeniu 

Coşeriu” (Institutul de Filologie “Alexandru Philippide” din Iaşi). 

 

II.  Am publicat în Republica Moldova: 

1. Antologie monografică “Elogiile limbii române”, Chişinău, “Litera”, 

2011, 296 pagini. 

2. Art. şt. Sintaxa şi logica naturală, – în Cul. “Creşterea impactului 

cercetării şi dezvoltarea capacităŃii de inovare”, USM; 

3. Art. şt. Ion Melniciuc – profesor sui generis şi savant de valoare, – 

Hebdomadarul “Literatura şi arta” din 24 martie 2011, p.7; 

4. Art. şt. PrefaŃă la cartea “V. Axenti. Sintaxa”, Cahul, 2011, p.6-7; 

5. Art. şt. “Revista “Limba română” – scut şi sceptru al românismului 

în RM”– Hebdomadarul “Literatura şi arta” din 12 mai 2011, p.6; 
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6. Art. de apreciere – în monografia “L. Jalbă. Cradin. “Tipologia 

structurală a nominativului temic”, Chişinău, 2011, p.4; 

7. Art. şt. Prof. Rulen Budagov – centenar, în revista “Studia 

Universitatis”, USM, 2011. 

Aşadar, am publicat 1 (una) carte „Antologie – monografie” şi 6 articole 

ştiinŃifice (vezi supra). 

 

III.  Participarea la foruri ştiinŃifice în 2011 

Am prezentat comunicări ştiinŃifice la întruniri lingvistice de scară 

naŃională şi internaŃională. Iată-le: 

1. Ciobanu A. – Silviu Berejan – sociolingvist, AŞM, 10-11 noiembrie 

2011 (simpozion internaŃional); 

2. Ciobanu A. – Încercări de deromanizare a limbii române. Colocviu 

InternaŃional “România şi Moldova – izvoare ale latinităŃii”, 21-22 

octombrie 2011, Paris – Alba-Iulia; 

3. Ciobanu A. – EvoluŃia limbii în viziunea profesorului Eugeniu 

Coşeriu. “Colocviu InternaŃional aniversar. E. Coşeriu, 90 de ani de 

la naştere”, Academia Română (Filiala Iaşi) – BălŃi, Universitatea de 

Stat “Al. Russo”, 26-27 iulie 2011; 

4. Ciobanu A. – “Profesorul Gr. Bostan – ilustru pedagog şi savant 

romanist”. Colocviu InternaŃional “In memoriam prof. Gr. Bostan”, 

CernăuŃi, Universitatea “Iurii Fedcovici”, 10-11 octombrie 2011; 

5. Ciobanu A. – “Sintaxa şi logica naturală” – ConferinŃa ştiinŃifică 

consacrată aniversării a 60-cea a USM, 21-22 octombrie 2011. 
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IV.  Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în anul de referinŃă. 

Au fost cercetate probleme de sociolingvistică, stabilindu-se unele etape 

istorice de trecere a fenomenelor de limbă română în RM. S-a comparat 

starea limbii române din Basarabia ocupată de Ńarism (1812-1918) şi din 

Bucovina ocupată de Imperiul Austro-Ungar, demonstrându-se că Ńarismul 

s-a comportat mai aspru cu locuitorii basarabeni şi cultura lor. 

Am studiat concepŃia prof. E. Coşeriu privind evoluŃia limbii, 

constatându-se că această evoluŃie porneşte din vorbire. Purtătorii 

graiurilor sânt acei care modifică limbajul. Încă latinii spuneau “Nihil est 

in lingua, quod non fuerit prius in oratione”. 

Un loc aparte am acordat problemelor de sintaxă, impregnată cu 

principiul onomasiologic, bazat pe substanŃă, funcŃie, semantică ajungând 

la concluzia că e necesar a revedea modul de interpretare a unor fenomene 

de limbă la nivelul propoziŃional şi frastic. 

Am continuat să mă ocup de cercetarea problemelor de cultivare a 

limbii literare pe teritoriul Republicii Moldova, adunând sute de mostre cu 

greşeli de ortografie, punctuaŃie, gramatică (mai ales de sintaxă), stilistică 

şi de logică elementară în paginile unor ziare uneori chiar respectabile, 

editate la Chişinău. 

 

V. Activitatea didactică 

FuncŃionez la Catedra “Limba Română” de la USM în calitate de 

profesor (prin contract). În această ipostază am Ńinut 4 cursuri: a) Curs de 

sintaxă teoretică; b) Curs de introducere în filologie romanică; c) Curs 

special “Politici lingvistice în diferite Ńări”; d) Curs de sociolingvistică. 
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Am fost conducător ştiinŃific a 4 teze de doctorat. Un doctorand şi-a 

susŃinut în luna martie 2011 teza de doctor în filologie. CeilalŃi doctoranzi 

îşi urmează studiile.  

Am editat o antologie monografică “Elogiile limbii române” (296 pag. 

Editura Litera, 2011) şi o serie de articole ştiinŃifico-metodice (vezi 

punctul III). 

 

VI.  InformaŃii generale 

• Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” mi-a conferit titlul onorific 

de Doctor Honoris Causa. 

• Am fost decorat cu “Ordinul de Onoare” al Preşedintelui 

Republicii Moldova, nr.0181 (înmânat în 2011). 

P.S. Mă bucur şi felicit Conducerea AŞM pentru marea şi prodigioasă 

activitate de cercetare şi de culturalizare a poporului nostru. Avanti! 

 

A.C. 


