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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
4.1. „Exprimarea emoţiilor în ‘Lexiconul de la Buda (1825)’. I. Bucuria”, în volumul Limba română –
abordări tradiţionale şi moderne. Actele colocviului internaţional organizat de Catedra de limba română
şi de Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Facultatea de Litere, Universitatea
« Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007, Editori GG Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian
Chircu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, pp. 201-206.
4.2. „The Ethics of the Memory. A Point of View”, în volumul Trecutul aprop(r)iat şi istoria orală /
Appropriated Past and Oral Hystory, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 30-44 (varianta
în limba engleză).
4.3. „Neg / aluniţă. O cercetare lexematică”, în Philologica LXIII. Studia Romanistica, Bratislava,
Univerzita Komenského Bratislava, 2007, pp. 5-11.
4.4. „Imaginea Transilvaniei pe baza toponimiei din ‘Lexiconul de la Buda (1825)’”, în volumul Români
majoritari / Români minoritari : interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice,

coordonatori Luminiţa Botosinenau, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim et alii. Iaşi, Editura Alfa,
2007, pp. 11-17.
4.5. „Dicţionarul – instrument de recunoaştere culturală. Studiu de caz : <Lexiconul de la Buda> (1825)”,
în volumul Limba română. Stadiul actual al cercetării (Actele celui de-al VI-lea Colocviu al Catedrei de
Limba română), coordonator Gabriela Pană Dindelegan. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti,
2007, pp. 651-654.
4.6. „L’Éthique de la mémoire. Un point de vue”, în Anuarul Institutului de Istorie Orală, VII. ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 24-34.
4.7. „Subiectivitatea traducerii. Un punct de vedere”, în IANUA. Revista Philologica Romanica, Madrid,
2006, no 6, pp. 111-121, http://www.romaniaminor.net/ianua/
4.8. „Jacques-Pierre Brissot : un Français défenseur des droits des Roumains de Transylvanie”, în Cahiers
d’études romanes. Traduction et Plurilinguisme, Nouvelle série, Université de Provence – Aix en
Provence, 2005, no 14, pp. 85-97.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
5.1. Categoria gramaticală a determinării în limba română. Teză de doctorat susţinută la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România), 2005, 309 p. Publicată on-line, în februarie 2006, în Archive de
la revue internationale en sciences du langage « Marges linguistiques » (2001-2006, dir. M. Santacroce).
Désormais dans les Annexes de la revue électronique TEXTO. Textes et cultures. Equipe Sémantique des
textes, sous la direction de François Rastier, janvier 2007 [ISSN 1773-0120] : www.revuetexto.net/marges/Marges.
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
6.1. Categoria gramaticală a determinării în limba română. Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, 293p.
6.2. Situaţii de întrebuinţare a substantivului articulat cu articol definit (secolele al XVI-lea – al XIX-lea).
Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, 146 p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
Lucrarea 5.1. citată de Ruxandra Cosma, « Prä- und postnominale Determination im Rumänischen », dans
Workshop. Syntax der Nominalphrase, 16-17.11.2006, Institut für Deutsche Sprache, Manheim,
http//www.ids-mannheim.de/aktuell/Kolloquien/Abstracts.pdf
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
3.1. Citată de Ionuţ Costea în “Lazăr de la Rusca. Mitbiografia în comunism şi postsocialism”, AIO, VIII,
2007, nota 14, p. 179, cu articolul “Istoria orală şi miturile, AIO, V, 2004, p. 50”.
3.2. Citată de Gheorghe Gorun în “Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj reflectată în mentalul colectiv
(1945-1981)”, Craiova, Universitaria, 2008, nota 447, p. 101, cu articolul “Sursele orale şi credibilitatea
lor, AIO, IV, 2003, p. 33”.
3.3. Citată de Ján Taraba, Marilena Ţiprigan şi Jana Páleníková în Filologická Revue, Ročnik 6, Císlo 4
(2003), p. 38 (Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Slovenska Republika), cu articolul „La
postposition de l’article dans la langue roumaine, Acta Linguistica, No 4, Economicka fakulta Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovenska republika), 2002, pp. 45-49”.
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
4.1. Recunoaşterea Diplomei de Doctor în Filologie (Seria E Nr. 0000502) şi calificarea la funcţia de
Conferenţiar universitar de către C.N.U. Franţa (Qualification aux fonctions de Maître de Conférence),
numărul calificării: 09214198853, din 06 februarie 2009
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
2006-2008: Membră în grantul internaţional KEGA 3/4007/06 : « Dynamyka foriem vyznamu v

romanskych jazykoch z lingvistickeho a prekladatelskeho hladiska » (Evoluţia formelor de sens
3

în limbile romanice din punct de vedere lingvistic şi traductologic), Director Doc. dr. Jan Taraba,
PhD, finanţat de Ministerul Educaţiei din Republica Slovacă.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

2004-2006: Membră în grantul naţional M.E.C.-C.N.C.S.I.S. 402/ 2006 „Referinţa şi grupul
nominal în limba română vorbită pe teritoriul României. Cercetare gramaticală, stilistică şi
pragmatică”, derulat de Catedra de Limba română de la Facultatea de Litere a Universităţii
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, finanţare CNCSIS, director prof. univ. dr. Elena Dragoş.
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
Problematica articolului a cunoscut în lingvistica românească numeroase contribuţii, unele
reduse, altele cuprinse în lucrări ce au un alt subiect de cercetare, lipsind o lucrare monografică
consacrată efectiv acesteia. Cercetarea noastră, concretizată prin susţinerea tezei de doctorat cu
publicarea sa într-o revistă electronică internaţională specializată în Ştiinţele limbajului (vezi
supra criteriul I, 5.1.), respectiv a două volume format imprimat (vezi supra criteriul I, 6.1.,
6.2.), e prima monografie dedicată articolului-flectiv şi, implicit, categoriei gramaticale pe care o
ilustrează în această ipostază: determinarea. Pe lângă abordările sincronice şi diacronice ale
articolului din perspectiva gramaticii limbii române, cercetarea noastră reprezintă şi un studiu
comparativ al acestuia cu celelalte limbi romanice. De asemenea, un aspect mai puţin abordat în
studiile româneşti, analiza pragmatică a articolului, mai exact a valorilor referenţiale generate de
acesta în determinarea substantivului, îşi găseşte locul în investigaţia noastră. Un alt punct de
originalitate îl reprezintă cercetarea aplicată a ocurenţei articolului, în diferite organizări
sintagmatice, în texte private reprezentând patru secole de cultură română scrisă; bazată pe un
bogat material istoric, urmărind observarea evoluţiei utilizării articolului şi implicit notarea
schimbărilor ce intervin de la un secol la altul (între sec. al XVI-lea şi al XIX-lea), modul în care
aceste schimbări influenţează procesul de utilizare sau de absenţă a articolului definit, studiul
nostru are meritul de a pune în evidenţă caracterul de sistem organizat şi de sistem mai puţin
organizat ca reguli de articulare. În plus, Anexa 1, reprezentând un inventar al lucrărilor
consacrate articolului în bibliografia românească, şi Bibliografia generală permit tuturor celor
interesaţi de problematica articolului, specialişti sau nespecialişti, să găsească numeroase
referinţe bibliografice.
Abordarea complexă a acestei problematici ne-a permis apropierea de alte domenii de cercetare.
În primul rând, istoria orală. Această apropiere a fost concretizată prin publicarea unor lucrări
rezultat al intersectării filologiei şi istoriei orale (vezi supra criteriul I, 4.6., criteriul II, 3.1., 3.2.).
Apoi, traductologia, prin studiul teoretic al disciplinei, validat prin publicarea unor traduceri:
Ghjacumu Thiers, In e dite, traducere din corsicană în română realizată cu Ghj. Thiers, prefaţă de
Sanda Cordoş, Cluj-Napoca, Argonaut, 2008, 100 p.; Poésie corse et langue roumaine, volume
réalisé sous la direction de Maria Aldea, avec une présentation de Paulu-Michele Filippi, ClujNapoca, Argonaut, 2009, 90 p.
În cele din urmă, convergenţa acestor domenii de investigaţie, a acestor discipline şi-a găsit
expresia în analiza unei lucrări de excepţie a Şcolii Ardelene: „Lexiconul de la Buda (1825)”
(vezi supra criteriul I, 4.1., 4.4., 4.5., 4.8.).

Data:

22.03.2009

Semnătura: Maria Aldea

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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