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Raport 

de activitate în anul 2010 

al m.c. al AŞM, dr.hab. profesor universitar Anatol Ciobanu 
 

1.  Am fost conducătorul temei ştiinŃifice în cadrul Proiectul instituŃional 

″FuncŃionarea Limbii române pe teritoriul Rep. Moldova″. 

2.  Rezultatele ştiinŃifice principale au fost expuse în Raportul final (2006-

2010) şi în cel anual (2010). În ceea ce priveşte partea mea de studiu, s-a referit 

la probleme ca: interferenŃa lingvistică moldo-rusă la nivel lexico-sintactic şi 

rezultatele ei deseori nefaste în publicaŃiile din mass-media (şi nu numai); 

specificul perioadelor istorice prin care a trecut limba română în circumstanŃe 

foarte neomogene cu repercusiuni variate; abaterile de la norma limbii române-

standard, clasificarea şi tipologizarea lor; soluŃii şi recomandări pentru 

ridicarea gradului de corectitudine a limbii române vorbite de nativi şi de 

alolingvi ş.a. 

La tema de cercetare am publicat diverse lucrări de ordin ştiinŃific şi 

ştiinŃifico-didactic (vezi infra). 

3. Am participat la Simpozionul InternaŃional ″Limbaje şi comunicări –

Suceava″ cu publicaŃii. Schimbarea în limbă în viziunea profesorului E. 

Coşeriu (CISL, Ed.X. Program, 22-24 octombrie 2009, p.22) şi ″SituaŃia 

glotică în RM după 20 de ani de funcŃionare a LegislaŃiei Lingvistice″ - 

Limbaje şi comunicare, Iaşi, 2009, p.71-80. 
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4.  La 23 iunie 2010 unul dintre doctoranzii mei şi-a susŃinut teza în 

termen. E vorba de Maria Kozac (din Maramureş-România), care fiind 

doctorandă la USM a abordat cu succes tema ″Structuri ante- şi postpuse 

numelui în poezia lui M. Eminescu. SusŃinerea a trecut  cu brio. În noiembrie a 

şi fost confirmată de CSA. 

De altfel, M.Kozac este al 40lea doctor în filologie pregătit de mine pe 

parcursul anilor. 

5. Sunt preşedinte al Comisiei ŞtiinŃifice Specializate pentru susŃinerea 

tezelor de doctor habilitat şi doctor în filologie la specialitatea 10.02.19 

(lingvistică generală, sociolingvistica, lingvistica contrastivă, lingvistica 

structurală, psiholingvistică, lingvistica computaŃională). 

Sunt Preşedinte al Seminarului ŞtiinŃific de Profil la specialitatea 10.12.10 

(lingvistica generală). 

6. Munca didactică 

a) La USM Ńin următoarele cursuri teoretice: 

• Sintaxa teoretică a limbii române 

• Politici lingvistice în diferite Ńări 

• Semantica şi sintaxa (la amsterat) 

• Romanistica 

b)  Conduc teze de an, de licenŃă, masterate, doctorate 
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7. Lista publicaŃiilor în 2010 

Nr. Autorul Denumirea lucrării Locul 
publicării 

Anul Vol-
umul 

Observa-
ții 

1.  Ciobanu A. art. Un filolog în sensul 
clasic al cuvântului (prof. 
N.Mătcaş la 70 de ani) 

Literatura şi 
arta 

2010 

22-IV 

0,5  

2. Ciobanu A. Un mentor al meu pentru 
toată viaŃa  

Studia 
linguistica et 
philologica in 

memoria 
N.Corlateanu 

CEP, USM 

2009 

 

0,4  

3. Ciobanu A. O veritabilă enciclopedie 
ecologică şi de cultură 

revista 
“Natura” 

2010 

Nr.5 

0,2  

4. Ciobanu A. Cuvânt înainte  Studia 
linguistica et 
philologica in 

memoria 
N.Corlateanu, 
CEP, USM 

(op. cit) 

2009 0,1  

5. Ciobanu A. Primul între egali (prof. 
C.ReabŃev. In memoriam) 

Literatura şi 
arta 

2010 

22-VII 

0,2  

6. Ciobanu A. Un destins filolog, ziarist 
şi editor (A.Bantoş la 60 
de ani) 

Literatura şi 
arta 

2010 

29-VII 

0,4  

7. Ciobanu A. La vîrsta împlinirilor (Ion 
Bejenaru la 80 de ani) 

Literatura şi 
arta 

2010 

23-IX 

0,3 În 
colaborare 

8. Ciobanu A. Schimbarea în limbă în 
viziunea profesorului 
E.Coşeriu 

CISL. 
Colocviul 

internaŃional de 
ştiinŃe ale 

limbajului E. 
Coşeriu, ed. X, 

program 
Suceava 

 

23-24 
oct. 
2009 

p.28 

0,1 
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9. Ciobanu A. Coordonator ştiinŃific la 
monografia lui Vasile 
Bajureanu. „Studiu asupra 
sincretismului sintactic”, 
124 de pagini 

CEP, USM, 
Chişinău 

2010 124 p.  

10. Ciobanu A. Coordonator ştiinŃific la 
monografia dnei Elena 
Zgârcibabă-Bogdan 
„Problema predicatului 
verbal compus cu 
semiauxiliare modale în 
limba română, 230 p. 

CEP, USM, 
Chişinău 

2009 230 p.  

11. Ciobanu A. NegaŃia: modalităŃi de 
redare în limbile germană 
şi română. Monografia 
dnei V.Ruga. Sub redacŃia 
prof. A.Ciobanu, 200 pag. 

CEP, USM, 
Chişinău 

2010 200 p.  

 

Aşadar, în 2010 am publicat şi am redactat studii monografice ale foştilor mei 

doctoranzi, în total 11 denumiri cu 550 coli de autor.  

 

 

16 ianuarie 2011 A.Ciobanu  
m.c. al AŞM, dr. hab., prof. univ. 

 


