Autorii
este doctorand la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde
ca limbă străină (RLS) în cadrul programului universitar de
an pregătitor. Împreună cu colegele de la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, face parte dintr-un colectiv de elaborare a materialelor de predare a RLS. A publicat
studii şi materiale didactice în domeniul predării şi evaluării RLS, în special studii privind
însuşirea vocabularului RLS : Inventarul lexical al românei ca limbă străină – Propunere de
cercetare (2014), Limba română - evaluarea competenJei lingvistice la ciclul primar (EVROP5)
(2015), On the Necessity of a Learner Corpus - Romanian as a Foreign Language (RFL) (2016),
The process of setting the time for Al -B2 RFL exams (2017).
ANTONELA

ARIEŞAN

predă şi evaluază

limba

română

MARIA-ZOICA EUGENIA BALABAN este lector universitar la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca. Este membră a asociaţiilor profesionale European Society for the Study of
English (ESSE) şi Romanian Society for English and American Studies (RSEAS). De asemenea, este colaboratoare a Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai. A publicat volumele: Noica şi literatura. lnfluenJa lui Constantin
Noica în literatura română (2015), Pathway to Business English (2016), precum şi studii de
specialitate (didactica limbilor modeme şi LRS) atât în ţară, cât şi în străinătate.
COSMINA-MARIA BERINDEI este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică şi Istorie
„Sextil Puşcariu" al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Este autoarea volumelor Imaginarul eschatologic în iconografia românească (2008) şi Sjărşitul lumii şi destinul
postum al sufletelor în imaginarul culturii tradiJionale româneşti (2015). A publicat peste
50 de studii în reviste de specialitate şi în volume colective din ţară şi din străinătate, în domeniul lingvisticii şi al antropologiei.
Literară

CRISTINA BOCOŞ este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
şi membră a Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), din cadrul aceleiaşi
instituţii. Domeniile sale de interes sunt didactica limbii române ca limbă străină şi limba
română contemporană (fonetică, morfologie şi sintaxă). A publicat, în calitate de autor sau de
coautor, volumele: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul liceal (P6) (2011), Limba română
contemporană. Analiză morfosintactică şi gramatică normativă în 25 de teste-grilă (2017),

Limba română contemporană. Caiete de seminar. Teoria şi practica analizei fonetico-fonologice
(2019), dar

şi

numeroase studii de specialitate în reviste din

ţară şi

din

străinătate.

ADRIAN CHIRCU este conferenţiar universitar doctor şi conducător de doctorat în domeniul
Filologie/Limba română şi lingvistică romanică la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Domenii de interes/arii de cercetare : istoria limbii române, limba română contemporană,
lingvistică romanică, dialectologie, neologie, formarea cuvintelor, contacte lingvistice, româna
ca limbă străină şi lingvistică franceză. Dintre numeroasele lucrări de lingvistică românească
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şi romanică publicate, menţionăm: Dinamica adverbului românesc. Ieri şi azi (2011), L’adverbe
dans Ies langues romanes. Etudes etymowgique, lexicale et morphologique (2008). La acestea,

se adaugă un număr semnificativ de studii şi recenzii (peste 180), publicate în revistele
volumele de specialitate din ţară şi din străinătate.

şi

GHEORGHE CHIVU este profesor emerit al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti.
Este specialist în istoria limbii române, în istoria şi stilistica limbii române literare, în filologie şi editare de text. Dintre volumele de studii publicate : Dicţionarul împrumuturilor latinoromanice în limba română veche (1421-1760) (1992; în colab.), Istoria limbii române literare.
Epoca veche (1532-1780) (1997; în colab.), Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicJio nar al limbii române (2008), Limbă şi cultură. Studii de istorie a limbii române literare (2019).
BOGDAN HARHĂTĂ este cercetător la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil
Puşcariu" al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca, unde este lexicograf în cadrul colectivului de redacţie al Dicţionarului limbii române (DLR) al Academiei Române. În această
calitate, este coautor al volumelor DLR, serie nouă : Tomul V, litera L, Li-Luzulă (2008) ;
Tomul IV, litera L, L-Lherozolită (2008) şi Tomul III, literele J, K, Q (2010).
MIRCEA MINICĂ este lexicograf la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil
Puşcariu" al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. A publicat Semantica reia/iei în limba
română (2018) şi a colaborat la realizarea mai multor lucrări colective: DicJionarul limbii
române (DLR), serie nouă, volumele U (2002), L (2008), J , K , Q (2010) ; Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR), vol. I. A-B (2011); Şcoala Ardeleană (2018, coord. E. Pavel).
SANDA-FELICIA MISIRIANŢU este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca. Principalele domenii de interes profesional vizează limba rusă contemporană
şi traductologia. Este titulara cursurilor teoretice de Teoria şi practica traducerii, Limba rusă
contemporană. Sintaxă, Curs special de limba rusă. A publicat numeroase studii şi articole
(,,O privire pe şantierul traducătorului: note şi explicaţii ale traducătorilor român şi rus la
romanul Peripeţiile bravului soldat Svejk în războiul mondial de Jaroslav Hasek", 2013 ;
,,Traducători de literatură rusă în România", 2019; etc.). A tradus, din limba rusă, N.N. Nosov,
Habarnam pe Lună (2013).
ELENA PLATON este conferenţiar universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca şi director al Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), din cadrul
aceleiaşi instituţii. Domeniile sale de interes sunt etnologia şi antropologia. Dintre volumele
publicate: Frăţia de cruce. Oformă arhaică de solidaritate socială (2000), Biserica mişcătoare.
Eseu de socioantropologie religioasă (2006). O altă arie de cercetare însemnată o constituie
lingvistica aplicată, în special achiziţia limbii române ca limba a doua, domeniu în care a
elaborat diferite studii, manuale şi materiale de specialitate.
ANDREEA-NORA PUŞCAŞ este cercetător la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară
„Sextil Puşcariu" al Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca. Este cadru didactic asociat la
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca. A publicat volumul Unităţile frazeologice cu termeni religioşi în română şi spaniolă.
O analiză comparativ-contrastivă (2015).
ANAMARIA RADU este asistent universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca. Este lector de limba română la Universitatea din Regensburg (Germania). În calitate
de cercetător, pe lângă predarea şi evaluarea limbii române ca limbă străină, este interesată de
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limbajului, de sociolingvistică şi de analiza discursului, publicând numeroase studii
articole (,,Foreign chrematonyms in Romania : a sign of globalisation? ", 2012 ; ,, The
Adequacy Of The Test Of Romanian As A Foreign Language To The Test Tak:ers. Comparative
Study", 2018; etc.).
şi

DIANA-MARIA ROMAN este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca. A publicat volumele: Aventuri în Nucania. Limba română ca limbă nematernă
(2014; în colaborare), Categoriile grupului nominal: între deictic şi anaforic, aflectival şi
flectival (2017), Teste de limba română (greşeli de scriere, punctuaţie şi morfosintaxă, cu scurte
comentarii) (2017), Limba română contemporană: analiză morfosintactică şi gramatică normativă în 25 de teste-grilă (2017; în colaborare), Limba română contemporană. Caiete de
seminar. Teoria şi practica analizei fonetico-fonologice (2019; în colaborare).
CRISTINA SILAGHI este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca. Manifestă interes faţă de probleme legate de limba rusă, limba ucraineană, cultura şi
civilizaţia slavă, mecanismul interferentei lingvistice etc. Este titularul unor cursuri practice
de limba rusă şi limba ucraineană şi al cursurilor teoretice de Limba ucraineană contemporană
(Sintaxă) şi Relaţii lingvistice româno-ucrainene. A publicat cursul practic Limba rusă - de la
teorie la practică (2015), precum şi numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi din
străinătate.

IOANA SONEA este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Domeniul mai larg de interes este cel al lingvisticii cognitive, în special al achiziţiei limbajului şi al analizei discursului public. A publicat articole pe teme cum ar fi construirea identită
ţii, rolul metaforei şi al construcţiilor contrafactuale în discursul politic şi jurnalistic românesc,
cu precădere din perioada post-decembristă (,,Metaphor and Romanian Politics. A cognitivist
approach", 2008; ,,Counterfactuals in the Romanian Public Discourse", 2016; ,,Integrarea
conceptuală şi costruirea identităţii în discursul public românesc", 2020).
MARIA ŞTEFĂNESCU este lector la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi lexicograf
la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu" al Academiei Române - Filiala
Cluj-Napoca. A publicat volumele: Lumile posibile şi sensul textelor literare. De la Leibniz
la Robinson Crusoe (2007), Dicţionar român-englez de termeni religioşi creştini (2017), Studii
de lexicografie şi semantică interculturală (2019).
ANCA URSA este şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu"
din Cluj-Napoca, unde predă româna ca limbă străină şi româna pentru obiective specifice. A
debutat editorial cu volumul Metamorfozele oglinzii. Imaginarul jurnalu/ului literar românesc
(2006), pentru care a obţinut premiul Uniunii Scriitorilor - Filiala Cluj-Napoca. Dintre lucră
rile publicate: Limba română medicală. Româna pentru obiective specifice (2018; în colab.),
Limba română pentru obiective specifice. Limbaj stomatologic, Bl-Bl + (2019 ; coord. ), Limba
română pentru profesiile stomatologice, B2 (2020; coord.).
LAVINIA-IUNIA VASIU este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca şi membră a Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), din cadrul
aceleiaşi instituţii. Ariile sale de cercetare sunt lingvistica aplicată, achiziţia limbajului, didactica limbii române ca limbă străină. A publicat, în calitate de autor sau coautor, volumele :

Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial (P5)
(2011), Evaluarea competenţelor de comunicare orală în limba română - învăţământul primar
(EVRO - Pl) (2015), Achiziţia limbii române ca L2. Interlimba la nivelul Al (2020).
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DINA VÎLCU este lector universitar la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. În legă
cu studiile sale doctorale, a publicat volumul Integralism vs generativism. Teoria limbajului şi problema actualizării (2019), precum şi numeroase studii în reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate. Principala sa activitate profesională este predarea limbii române ca limbă
străină, publicând, alături de alţi membri ai departamentului, manuale şi volume de exerciţii
şi de teste vitale pentru acest domeniu: Teste de limba română ca limbă străină. AI, A2, BI,
B2 (2008), Exerciţii audio (Româna ca limbă străină). Al, A2, BI, B2, CI, C2 (2009),
Descrierea minimală a limbii române. Al, A2, BI, B2 (2014), Manual de limba română ca
limbă străină (RLS). Al-A2 (2019).
tură

DUMITRU CORNEL VÎLCU este lector universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca. Domeniile principale de cercetare: teoria şi filosofia limbajului, istoria paradigmelor lingvistice ale secolului XX, semiotică generală. Este autorul volumelor Orizontul
problematic al integralismului (Integralism şi fenomenowgie, voi. I) - 2010, Orsay (timp
dormea ascuns sub timp) - 2016, Carte de frică - 2016. A publicat numeroase studii de lingvistică
şi semiotică în prestigioase reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
Coordonare ştiinţifică a proiectului : Conf. univ. dr. Elena Platon
Consultant ştiinţific al proiectului: Acacl. prof. univ. dr. emerit Gh. Chivu, m.c. al Acaclemiei Române
Director general de proiect: Prof. univ. dr. Corin Braga
Responsabil de proiect din partea partenerului Academia Română Filiala Cluj : CS II dr. Adrian
Tudurachi
Responsabil de proiect din partea partenerului Universitatea Naţională de Arte Bucureşti:
Asist. univ. dr. IAda Hajdul
Echipa de management a proiectului :
Manager de proiect : Conf. univ. dr. Alin
Asistent manager : Drd. Elena Oneţiu

Mihăilă

Echipa administrativă a proiectului :
Responsabil financiar: Adina-Ramona Rusu
Responsabil achiziţii : Ocsana Muntean
Consilier juridic : Valentina-Adriana Radu
Responsabil resurse umane: Delia-Ioana Pîrv

