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– Ştefan cel Mare în povestirile populare, la Sesiunea festivă a Cercurilor ştiinţifice
studenţeşti de la Facultăţile de Istorie şi de Filologie de la Universităţile din
Iaşi, Cluj şi Bucureşti, organizată cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la
urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare (Iaşi, 12 aprilie 1957).
– Problemele adoptării neologismului în graiurile populare româneşti pe baza
„Atlasului lingvistic român”, în cadrul colectivului de limba română de la
Institut für romanische Sprachen und Kultur al Academiei de Ştiinţe din
Berlin (iunie 1967).
– Mărturii lingvistice ale mişcării păstorilor transilvăneni spre Dunăre şi Marea
Neagră, la Colocviul „Românii şi Marea”, organizat de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Albert Ludwig”, Freiburg
i.Br. – R.F. Germania (Mangalia, 22–28 septembrie 1975).
– O figură proeminentă a lingvisticii româneşti moderne, în şedinţa comemorativă de
comunicări la 40 de ani de la moartea lui Ovid Densusianu, la Centrul de
Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor (Iaşi, 17 iunie 1978).
– În acelaşi cadru organizatoric instituţional (din 1990, Institutul de Filologie
Română „A. Philippide”; frecvent, manifestările ştiinţifice au fost organizate
împreună cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din
R.F. Germania, Republica Moldova şi din alte ţări), au mai fost prezentate
următoarele comunicări: Academia Română – promotor, organizator şi
realizator al cercetărilor asupra limbii naţionale, la simpozionul organizat
de Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor, Iaşi, dedicat împlinirii a
100 de ani de la transformarea „Societăţii Academice Române” în „Academia
Română” (martie 1979); Alexandru Philippide: „izolările lingvistice”, la
Simpozionul aniversar „Alexandru Philippide” (12 mai 1979); „Glose” slave
pentru elementele autohtone din vocabularul limbii române, la sesiunea
ştiinţifică anuală a Institutului (24–25 iunie 1988); Lat. GENER „mire”:
o inovaţie semantică dialectală pe teren dacoromânesc datorată
substratului?, la sesiunea ştiinţifică închinată Centenarului EMINESCU –
CREANGĂ (12–13 mai 1989); Concordanţe funcţionale în cercetarea
vocabularului autohton al limbii române, la Sesiunea ştiinţifică anuală a
1
Lista exclude titlurile textelor care au apărut ulterior, în cele mai multe cazuri completate şi
augmentate, ca studii şi articole, în periodice, reviste de specialitate sau în volume tematice.
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Institutului (1 iunie 1990); O pagină din Ţepu (Tecuci) pentru calendarul
popular românesc, la sesiunea comemorativă Tudor Pamfile (31 octombrie
1991); Noi principii lexicografice de analiză a numelor de localităţi, cu
prilejul lansării Tezaurului toponimic al României. Moldova, vol. I/1
(21 februarie 1992); Magie homeopatică prin cuvinte, după Credinţi şi
datine publicate în „Şezătoarea”, la sărbătorirea a 100 de ani de la apariţia
revistei (6 martie 1992); Sate dispărute: perspective de recuperare
etnolingvistică, la sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului (11 iunie 1992);
Amprenta lingvistică a modelului cultural german, la Simpozionul „Valori
ale literaturii germane/Der Stellenwert der deutschen Literatur in Rumänien”
(22 septembrie 1992; comunicare prezentată şi la simpozionul „Relaţii
literare şi culturale româno-germane în România şi Basarabia”, organizat de
Secţia de Ştiinţe Umanistice a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
Chişinău, 25 septembrie 1992); Emil Petrovici – o personalitate
controversată?, la sesiunea ştiinţifică din anul 1995 a Institutului; Tipologia
anchetei dialectale, la sesiunea ştiinţifică respectivă (9 iunie 1995);
Sinonimia ca formă de rezistenţă a elementului de substrat al limbii române,
în cadrul „Zilelor Academice Ieşene” (Chişinău, 9 octombrie 1995); Expresia
lingvistică a discursului narativ la Alexandru Odobescu: registre, la sesiunea
comemorativă „100 de ani de la moartea lui Alexandru Odobescu”
(8 octombrie 1995); „Mioriţa” – sedimentări şi interferenţe etnolingvistice,
la sesiunea anuală omagială „Constantin Ciopraga” (7 iunie 1996; prezentată
şi în cadrul şedinţei de comunicări de la expoziţia „Valori etnografice din
zona Vrancea”, organizată de Complexul Naţional Muzeal „Moldova” din
Iaşi, 28 iunie 1996); Preistorie în centrul universului spiritual al lui Marin
Sorescu, la sesiunea anuală „În memoria profesorului N.I. Popa” (13 iunie
1997); Iorgu Iordan – evocare, la Sesiunea ştiinţifică jubiliară – 70 de ani de
la înfiinţarea Institutului „A. Philippide” (10 octombrie 1997); Forma
mentală autohtonă în enunţul paremiologic după Tudor Vianu, la
simpozionul dedicat Centenarului naşterii lui Tudor Vianu (16 ianuarie
1998); Experimentul în ancheta dialectală: imperative şi inconveniente, la
sesiunea anuală din cadrul „Zilelor Academice Ieşene” (8 octombrie 1999);
Competenţă idiomatică şi competenţă expresivă în răspunsurile din ancheta
dialectală, la sesiunea anuală din cadrul „Zilelor Academice Ieşene”
(6 octombrie 2000); Textele dialectale ca „tehnică liberă” a discursului, la
sesiunea anuală din cadrul „Zilelor Academice Ieşene” şi Avataruri ale
«discursului repetat»: „geasta cu trepădatele”, la sesiunea ştiinţifică anuală
a Institutului din cadrul „Zilelor Academice Ieşene” (5 octombrie 2001;
rezumatul comunicării în BPh, II, nr. 4, p. 5–6); Metafora animalieră, în
şedinţă de comunicări a Institutului (28 noiembrie 2001; rezumatul
comunicării în BPh, II, nr. 4, p. 8–9); August Scriban – variaţie lexicografică
diatopică şi expresivă, la sesiunea anuală din cadrul „Zilelor Academice
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Ieşene” (16 septembrie 2002); Informatizare în cartografia lingvisticǎ, în
şedinţă de comunicări a Institutului (29 iunie 2005; rezumatul în BPh, VI,
nr. 2, p. 7–9; varianta dezvoltată, în colab., Informatizare în cartografia
lingvistică: NALR. Moldova şi Bucovina, la Atelierul de lucru „Resurse
Lingvistice Româneşti în Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române”,
organizat de Facultatea de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, Institutul de Cercetări în Inteligenţa Artificială al Academiei
Române şi Institutul de Informatică Teoretică – Filiala Iaşi a Academiei
Române, Iaşi (3 noiembrie 2005; textul a fost publicat în rezumat la
http://www.iit.tuaiasi.ro/iit/editare_td/editarea_td.pdf şi, de asemenea, în
variantă extinsă la http://consilr.info.uaic.ro/ro/pages/Program3Nov.doc);
Limba «funcţională»: domenii de aplicare a distincţiei coşeriene, în şedinţă
de comunicări a Institutului (30 octombrie 2002; rezumatul în BPh, III, nr. 4,
p. 10–11).
– Optimizarea funcţiei fonetice a edentatului total prin metoda testului fonetic în faza
de machetă cu dinţi, la a VI-a Consfătuire interjudeţeană de stomatologie (Brăila,
iunie 1985; în colab. cu dr. Dan Popescu-Drajna, dr. René Duda ş.a.).
– Expresiile idiomatice în perspectiva cercetării interdisiplinare: „a pescui în apă
tulbure”, la al II-lea Simpozion de paremiologie românească (Drobeta-Turnu
Severin, 16–17 iunie 1986).
– Reflexe etnolingvistice ale înrudirii prin alianţă la geto-daci, la sesiunea anuală a
Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” (Iaşi, 23–24 iunie 1989).
– În acelaşi cadru organizatoric au fost prezentate următoarele comunicări: Permanenţe
ale preistoriei: elemente de civilizaţie geto-dacă reflectate de vocabularul
autohton al limbii române, la sesiunea anuală a Institutului de Istorie
„A.D. Xenopol” din cadrul „Zilelor Academice Ieşene” (27 octombrie 1990);
Raţional şi emoţional în expresia lingvistică, la sesiunea anuală a Institutului
(5–8 octombrie 1995); Decisiv şi aleatoriu în limbă: probleme basarabene,
în şedinţă de comunicări a Institutului (2 mai 1996); Intertextualitatea bilingvă în
vorbirea moldovenilor de la est de Prut, la Simpozionul Internaţional „Republica
Moldova: în căutarea identităţii”, organizat împreună cu Asociaţiunea „Astra”,
Despărţământul „M. Kogălniceanu” Iaşi şi Facultatea de Istorie de la
Universitatea de Stat, Chişinău (Iaşi–Chişinău, 8–9 octombrie 2001); Ştefan cel
Mare: contestaţia ca tendinţă de remodelare a imaginii din mentalul popular,
la Simpozionul „Ştefan cel Mare şi epoca sa” (18–19 iunie 2004).
– Denumiri populare româneşti de plante medicinale relevante terapeutic, la a XXV-a
Reuniune ştiinţifică de istoria medicinii şi farmaciei (Iaşi, 30 iunie–1 iulie 1989).
– Etnografie, etnologie şi semantica elementelor autohtone ale limbii române, la
sesiunea de comunicări a Comisiei de Folclor a Academiei Române (Bucureşti,
20 octombrie 1989).
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– Cercetări dialectale de recuperare şi de salvare: graiurile satelor desfiinţate din
România, în şedinţă de comunicări la Institutul de Limbă şi Literatură al
Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldova (Chişinău, 14 iunie 1990).
– Registrul paremiologic al comentariului în publicistica eminesciană, la „Colocviul
Eminescu”, organizat de Uniunea Scriitorilor şi Ministerul Culturii din
R.S.S. Moldova (Chişinău, 15 iunie 1990).
– Probleme lingvistice ale integrării culturale în spaţiul dintre Prut şi Nistru, la sesiunea
de comunicări „Educaţia în limba maternă”, organizată de Comisia Naţională
UNESCO şi Societatea Culturală „Ginta Latină” (Iaşi, 5 octombrie 1991).
– Termeni tehnici şi neologisme în procesul comunicării, la prima ediţie a Conferinţei
Naţionale „Limba română azi”, organizată de Facultatea de Litere de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Filologie de la
Universitatea de Stat din Chişinău, împreună cu Societatea de Ştiinţe Filologice
din România şi Societatea „Limba noastră cea română” din Republica Moldova
(Iaşi–Chişinău, 28–31 august 1991).
– În acelaşi cadru instituţional, printre organizatori aflându-se şi Departamentul de
Stat pentru Asigurarea Funcţionării Limbilor din R. Moldova, ca şi Institutul
de Filologie Română „Al. Philippide”, la ediţiile următoare au mai fost
prezentate următoarele comunicări: Mărturia lingvistică a determinismelor
primordiale. Etnotexte pentru aria dacoromânească est-carpatică (ediţia a II-a,
28–31 august 1992; în colaborare cu Doina Hreapcă şi Valentina Corcimari);
Limba română ca mijloc de comunicare în comunităţi plurilingve (ediţia a
III-a, 28–31 octombrie 1993); Tradiţii de sociolingvistică românească:
sociotextele (ediţia a IV-a, 6–9 octombrie 1995); „Deraieri” idiomatice (ediţia
a V-a, 25–28 octombrie 1996); Pentru transparenţa numelor proprii de familie
(ediţia a VI-a, 24–27 octombrie 1997); Metamorfoze ale enunţului din sfera
„discursului repetat” (ediţia a VII-a, 16–20 octombrie 1998); „Discursul
repetat” la şi după Caragiale (ediţia a IX-a, 25–28 octombrie 2002);
Precursoare şi paralele „populare” ale stilurilor şi limbajelor limbii literare
(ediţia a X-a, 3–7 noiembrie 2006).
– Textele dialectale ca instrument de cercetare interdisciplinară, la Masa rotundă
„Cercetări de dialectologie”, organizată de Institutul de Lingvistică al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (Chişinău, 24 martie 1992;
în colaborare cu Doina Hreapcă).
– Dialect literar, model cultural şi limba literară (naţională), la Masa rotundă
„Norma literară în contextul diversităţii funcţionale a limbii române”,
organizată de Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova (Chişinău, 26–28 martie 1992).
– Material lingvistic basarabean: după 50 de ani (debutul în cercetarea lingvistică
al lui Eugeniu Coşeriu), la Colocviul Omagial „Eugenio Coseriu” (Iaşi,
13–17 aprilie 1992).
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– Împrumuturi lexicale ruseşti în graiurile de la est de Prut: flux şi reflux, la al
VII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, organizat de Institutul de
Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti” (Bucureşti, 15–17 octombrie 1992;
în colaborare cu Doina Hreapcă, Valentina Corcimari, Ion-Horia Bîrleanu).
– „L’agression” à l’égard du /pré/nom en tant que reflet du tabou linguistique –
en partant du folklore roumain, la Colocviul „Rumänisch: Typologie,
Klassifikation, Sprachcharakteristik”, organizat de Institut für Romanische
Philologie der Universität München (Tutzing, 30 martie–2 aprilie 1993).
– Fondul autohton al dacoromânei: aportul etnolingvisticii, la „The Second
International Congress on Romanian Studies”, organizator: The Society of
Romanian Studies USA (Iaşi, 6–10 iulie 1993).
– Mentalităţi şi strategii de comunicare primordiale în domeniul onomasticii, la
sesiunea de comunicări a Filialei Iaşi a Institutului Român de Tracologie
(Iaşi, 13 octombrie 1993).
– În cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de Universitatea „Ştefan cel Mare”
din Suceava au mai fost prezentate următoarele comunicări: Remodelarea
imaginii în enunţul paremiologic (ediţia a IV-a, 16–18 octombrie 1997);
Incongruenţa în enunţuri din sfera «discursului repetat» (ediţia a V-a,
„Limbaje şi comunicare”, 15–16 octombrie 1999).
– Arheologie şi etnolingvistică (simbolul şarpelui), la Sesiunea de comunicări
ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, organizată de Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ (Piatra-Neamţ, 18–19 noiembrie 1993).
– Localismul creator, la Simpozionul anual organizat de Societatea Culturală
„Ecoul Siretului” (Vârfu Câmpului – Botoşani, 6 mai 1994).
– În acelaşi cadru organizatoric au mai fost prezentate următoarele comunicări:
Vârfu Câmpului – observaţii lingvistice (1 iunie 1995); Expresia idiomatică
în publicistica eminesciană (9 iunie 2000); Valori perene în expresia
idiomatică românească (12–13 mai 2001); Ştefan cel Mare în mentalitatea
populară: repere referenţiale şi mărturii lingvistice; Simpozionul „Ştefan cel
Mare – 500” (14 mai 2004).
– Alexandru Rosetti şi atlasele lingvistice româneşti, la Sesiunea omagială consacrată
centenarului naşterii lui Alexandru Rosetti, organizată de Institutul de Fonetică
şi Dialectologie „Al. Rosetti” (Bucureşti, 9–11 octombrie 1995).
– Cercetări de recuperare etnolingvistică: sate româneşti dispărute, în cadrul ciclului
de conferinţe ale Academiei Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi
cultura românilor” (Bucureşti, 22 februarie 1996).
– În acelaşi ciclu au mai fost prezentate următoarele conferinţe: Discursul repetat
şi funcţia fatică a limbajului ca trăsătură specifică stilului publicistic
(11 noiembrie 2004); Degradarea neologismului şi a enunţului livresc în
discursuri (3 decembrie 2007); alte conferinţe în anii 2010 şi 2013.
– L’éloignement de l’animalité: mœurs primaires et rituels funéraires d’après la
phraséologie roumaine, la „The Third International Symposium of Funeral
Archaeology” (Tulcea, 17–23 septembrie 1997).
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– Interferenţe lexico-semantice greco-române, la Simpozionul „Relaţii culturale
româno-elene”, organizat de Societatea de Studii Clasice din România şi
Comunitatea Elenă din Iaşi (ediţia a VI-a, 18 octombrie 1997).
– Ipostaze socio- şi etnolingvistice ale anchetei dialectale, la Colocviul Internaţional
„Sextil Puşcariu”, organizat de Facultatea de Litere de la Universitatea
„Babeş-Bolyai” şi Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”
(Cluj-Napoca, 3–5 iulie 1998).
– Expresii idiomatice româneşti referitoare la relaţiile comerciale: mentalul generării
şi avatarurile utilizării, la Societatea „Limba noastră cea română”, sub egida
Universităţii de Spiritualitate Românească (Chişinău, 15 februarie 2001).
– Actualizarea enunţului aparţinând «discursului repetat» în stilul publicistic,
la Sesiunea anuală „Comunicarea şi schimbarea culturală”, organizată de
Departamentul de comunicare şi relaţii publice de la Facultatea de Litere a
Universităţii Bucureşti (Bucureşti, 20–22 aprilie 2001).
– O perspectivă de analiză Coşeriu în cercetarea frazeologismelor: considerarea
istoriei limbii, la Colocviul Internaţional „Filologia secolului XXI”, organizat
de Facultatea de Filologie de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” (Bălţi,
18–19 mai 2001).
– Substituţii metaforice în enunţul aparţinând «discursului repetat», la Colocviul
Internaţional „Lecturi coşeriene” (ediţia a II-a), organizat de Institutul de
Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău
(Chişinău, 21–22 mai 2001).
– Cultura generală şi performanţa lingvistică la Simpozionul „Sunt jurnaliştii
noştri suficient de bine pregătiţi?”, organizat de World University Service –
România, Fundaţia „Hans-Seidel”, München/Bucureşti şi Centrul Cultural
German (Iaşi, 11–13 septembrie 2001; grupa de lucru „Cerinţe de
îmbunătăţire a formării de bază a jurnaliştilor”).
– Modificarea enunţului aparţinând «discursului repetat» din perspectiva
„quadripartita ratio”, la Colocviile Filologice Gălăţene, ediţia 2001, dedicată
lui Eugen Coşeriu, organizată de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie de la
Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi, 26–27 octombrie 2001).
– Seducţie şi incitare în textul jurnalistic, la Seminarul „Jurnalismul de scandal”,
organizat de Fundaţia Hans-Seidel München/Bucureşti în colaborare cu
Goethe-Zentrum/Centrul Cultural German Iaşi şi Departamentul de Jurnalistică
şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
(Iaşi, 12–14 aprilie 2002).
– În cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate de Institutul de Filologie Română
„Alexandru Philippide” împreună cu Asociaţia pentru Literatură Română şi
Cultura Poporului Român „Astra”, Despărţământul „M. Kogălniceanu”, au mai
fost prezentate următoarele comunicări: O modalitate paradoxală de
manifestare a apartenenţei etnoculturale: «discursul repetat», la Simpozionul
„Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în
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diaspora” (23–24 mai 2003; secţiunea „Politică lingvistică – pragmatică”);
Variaţia diatopică a dacoromânei din perspectivă romanică, la Simpozionul
„Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene”,
1–2 octombrie 2004; în colaborare cu Doina Hreapcă); Revenirea la fondatori:
„faticul” cu referire la funcţia „de apel” a limbajului, la Simpozionul „Limba
şi literatura română. Regional – Naţional – European” (24–27 noiembrie 2005).
– „Dosarul” fără greş al limbii, la Seminarul Internaţional „Originea, limba şi
cultura ceangăilor”, organizat sub egida Academiei Române şi a Parlamentului
României (Iaşi, 5–6 iulie 2002).
– Limba ca mărturie. Repere pentru o proiecţie lingvistică a conceptului «la
longue durée», la Sesiunea Academiei Române „Unitatea limbii române.
Cu referire specială la Basarabia şi Bucovina”, consacrată împlinirii a 85 de
ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara (Bucureşti, 27 martie 2003).
– Lexicul românesc, de la istoria limbii la stilistică şi poetică: viziunea exegezei
lexicografice, prezentarea părţii a 2-a din t. XIII, litera V (venial – vizurină)
a Dicţionarului limbii române al Academiei, la lansarea volumului (Iaşi,
23 mai 2003; în cadrul Simpozionului Internaţional „Limba şi literatura
română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora”).
– Le discours répété en tant que moyen de «contact» et de manipulation dans le
texte journalistique, la A 10-a Conferinţă a Grupului Român de Lingvistică
Aplicată (RWCAL), cu participare internaţională: „Language and its Users”
(Constanţa – Eforie, 29 mai–1 iunie 2003).
– Exigenţele lingvistice ale editării unui text aparţinând culturii perene, lansarea
volumului Biblia 1688, Pars XI, Liber Psalmorum (Iaşi, 16 iunie 2003).
– Discursul jurnalistic din perspectiva „receptorului”, la Masa rotundă „Învăţământul
universitar de jurnalistică – azi”, organizată în cadrul „Zilelor Universităţii
«Alexandru Ioan Cuza»” (Iaşi, 1 noiembrie 2003).
– Semnificaţia paralelismelor frazeologice romanice nord- şi sud-dunărene, la al
VII-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti (Alba-Iulia, 28–30 noiembrie
2003; în colaborare cu Doina Hreapcă).
– Conservarea identităţii germanilor din Basarabia prin şcoală, la Centrul Cultural
German (Iaşi, 28 aprilie 2004).
– În acelaşi cadru organizatoric: Limba română văzută dinafară, prezentarea cărţii
lui Klaus Bochmann, Limba română: istorie, variante, conflicte. O privire
din afară, Chişinău, Editura Cartdidact, 2004 (Iaşi, 3 octombrie 2004).
– Mesaj şi limbaj în mass-media românească actuală, la Cursurile de vară ale
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (Iaşi, 26 iulie 2004).
– Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi, în cadrul
ciclului de prelegeri „Filologia ieşeană – tradiţie şi perspective europene”
(Iaşi, 28 aprilie 2006).
– Ştefan Cuciureanu: cultul Italiei, la Simpozionul Internaţional „La cultura italiana
in Romania, 80 anni di italienistica presso l’Università «Alexandru Ioan
Cuza»” (Iaşi, 12–13 mai 2006).
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– „Radio-şanţ” şi „Zvon-press” ca markeri ai comuniunii fatice în Satul Global,
la al V-lea Simpozion Naţional de Jurnalism, „Stil şi limbaj în mass-media”
(Cluj-Napoca, 27–28 octombrie 2006).
– Precursoare şi paralele „populare” ale stilurilor şi limbajelor românei literare.
Statutul limbajului epistolar, la Conferinţa Naţională de Filologie „Limba
română azi”, ediţia a X-a, Iaşi (Chişinău, 3–7 noiembrie 2006).
– Limbajul epistolar, la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” (Iaşi, 9 noiembrie 2006).
– Frământările de limbă din perspectiva „techné rhetorike”, la Colocviul „Limba
română – stadiul actual al cercetării” al Catedrei de limbă română, Universitatea
din Bucureşti (Bucureşti, 29–30 noiembrie 2006).
– Limba română între aşteptări şi rezultate, în cadrul dezbaterii „Învăţământul
liceal, încotro?”, organizată de Filiala Iaşi a Academiei Române (Iaşi,
27 aprilie 2007).
– In memoriam G. Ivănescu, la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de
Filologie Română „A. Philippide” (Iaşi, 19 – 21 septembrie 2007).
– Antropologia culturală şi cercetarea istorică a limbii, la Institutul de Istorie
„A.D. Xenopol” (Iaşi, 18 octombrie 2007).
– Ariton Vraciu: o viziune asupra tracologiei, la „Zilele Universităţii «Alexandru
Ioan Cuza»”, Sesiunea de comunicări a Catedrei de Slavistică „Petru Caraman”
(Iaşi, 26 octombrie 2007).
– Degradarea neologismului şi a enunţului livresc în discursuri, în cadrul
Conferinţelor bilunare ale Academiei Române „Limba română şi relaţiile ei
cu istoria şi cultura românilor” (Bucureşti, 13 decembrie 2007).
– Distorsionarea semantică a neologismului şi a dictonului cult în discursul public
actual, la Conferinţa Internaţională „Lexic comun – lexic specializat”,
organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi, 17–18 septembrie 2008).
– Informatizare în cartografierea lingvistică, la secţiunea „Limba română şi
provocarea computaţională” a Simpozionului Internaţional „Distorsionări în
comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul
european” (Iaşi, 25–27 septembrie 2008; în colaborare cu Doina Hreapcă).
– Un construct lexicografic: zemos „Cucumis melo”, la secţiunea „Limba română
între tradiţie şi modernitate” a Simpozionului citat anterior (în colaborare cu
Doina Hreapcă).
– Surse şi registre ale limbii de lemn în mass-media actuale, la al VI-lea Simpozion
Naţional de Jurnalism (cu participare internaţională) (Cluj-Napoca, 24–25
octombrie 2008).
– Atlasele lingvistice româneşti regionale şi dicţionarele: un studiu de caz, la al Doilea
Simpozion Internaţional de Lingvistică (Bucureşti, 28–29 noiembrie 2008).
– Limite ale comunicării prin neologizarea limbajului publicistic românesc actual,
la Congresul Internaţional de Istorie a Presei „180 de ani de presă românească
(1829–2009)” (Iaşi, 2–4 aprilie 2009).
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– Alexandru Philippide în actualitate, la Simpozionul „Alexandru Philippide –
150 de ani de la naştere” (Iaşi, 15 mai 2009).
– Cuvintele de origine greacă din limba română (prezentare a Dicţionarului român–
neogrec, ediţia a III-a, semnat de Valeriu Mardare, Iaşi, Editura Polirom,
2009), la Galeriile Anticariat „D.I. Grumăzescu” (Iaşi, 10 iunie 2009).
– Etimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii române, la Conferinţa
Internaţională „Lexic comun – lexic specializat”, ediţia a II-a, Universitatea
„Dunărea de Jos” (Galaţi, 17–18 septembrie 2009).
– Academia şi cercetarea lingvistică din România, cuvânt de salut la Sesiunea
omagială „Institutul de Lingvistică «Iorgu Iordan – Al. Rosetti» – 60 de ani
de existenţă”, (Bucureşti, 28 septembrie 2009) (publicat în BPh, X, nr. 3,
iulie–septembrie 2009, p. 6–9).
– Expresivitate în discursul ştiinţific de orientare polemică, la Simpozionul „150 de ani
de la naşterea lui Alexandru Philippide” (Bârlad, 3 octombrie 2009).
– Limba de lemn, din perspectiva „public – publicuri”, la Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (cursul de
Sociologie generală; conf. dr. Cristina Gavriluţă) (Iaşi, 11 noiembrie 2009).
– Universaliile frazeologice, la Al III-lea Simpozion Internaţional de Lingvistică,
organizat de Institutul „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române
(Bucureşti, 20–21 noiembrie 2009).
– Polemica Philippide – Weigand. La 150 de ani de la naşterea lui Alexandru
Philippide, la al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română de la Universitatea
din Bucureşti (Bucureşti, 4–5 decembrie 2009).
– Les euphemismes dans les langues fonctionnelles, la Conferinţa Internaţională
„Lexic comun/Lexic specializat: neologie şi politici lingvistice”, organizată
de Centrul de cercetări privind teoria şi practica discursului de la
Universitatea „Dunărea de Jos” (Galaţi, 8–9 septembrie 2010).
– Dicţionarul limbii române ca instrument de cunoaştere şi cercetare (cu aplicaţie
la DLR, serie nouă, t. I, partea a 8-a, Litera E (es – ezredeş), la secţiunea
„Lansări de cărţi şi reviste”, din cadrul Simpozionului Internaţional „Cultură
şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora” (Iaşi,
22–24 septembrie 2010).
– Strategii de manipulare în discursul public: eufemismul, la Conferinţa Internaţională
„Cultural Diversity trough Language and Communication” (Bacău, 8–9 octombrie
2010).
– Updating the Methodologies of Linguistic Research from the Angle of Pragmatics,
la The International Conference „Innovation and development in the Doctoral
Programs for Adapting the Scientific Research to the Knowledge Society
Needs”, din cadrul proiectului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” intitulat
„Operational Sector Program Developing Human Resource 2007–2013,
Priority 1” (Iaşi, 22–23 octombrie 2010).
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– Etimologia multiplă; un studiu de caz: bursă, la al IV-lea Simpozion Internaţional
de Lingvistică, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (Bucureşti,
5–6 noiembrie 2010).
– Virtuţile şi farmecul lexicografiei, în cadrul ciclului de conferinţe ale Academiei
Române „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”
(Bucureşti, 2 decembrie 2010).
– Eufemismul subversiv de legitimare, la al 10-lea Colocviu Internaţional al
Catedrei de limba română [de la Universitatea din Bucureşti] „Limba
română: ipostaze ale variaţiei lingvistice” (Bucureşti, 3–4 decembrie 2010).
– Gavril Istrate, profesor şi îndrumător, în cadrul „Prelecţiunilor Junimii”, serie nouă
(şedinţa a X-a), Muzeul Literaturii Române (Iaşi, 25 februarie 2011).
– Competenţă expresivă prin discurs repetat în etno- şi sociotexte (registrul dialectal),
la Simpozionul „Paradigma discursului ideologic (PID 3), Discurs şi metadiscurs
în comunicare” (Galaţi, 5–6 mai 2011).
– Markeri ai unui mental primordial în frazeologia privitoare la exploatarea şi
utilizarea sării, în cadrul lansării vol. Archaeology and Anthropology of Salt:
A Diachronic Approach, BAR International Series 2198 (2011), Oxford OX2
7ED, la „First Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology”
(Iaşi, 10–11 iunie 2011).
– Poetic şi pragmatic în atribuirea antroponimelor, din perspectivă indoeuropeană,
la lansarea vol. Petru Caraman, Conceptul frumuseţii umane reflectat în
antroponimie la români şi în sud-estul Europei: prolegomene la studiul
numelui personal, ed. Silvia Ciubotaru (Iaşi, 17 iunie 2011).
– Conceptul de „lingvistică integrală”, la Masa rotundă „Posteritatea lui Eugeniu
Coşeriu, realităţi şi deziderate”, în cadrul Colocviului Internaţional Aniversar
„Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, Academia Română, Filiala Iaşi –
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu
Russo” – Bălţi (Republica Moldova), Institutul Cultural Român, Chişinău
(Iaşi – Bălţi, 27–29 iulie 2011).
– Coserio restitutus, comunicare la Colocviul menţionat anterior.
– Frazeologie românească din perspectivă romanică: omagiu lui Eugeniu Coşeriu,
la Conferinţa internaţională „Lexic comun/lexic specializat – frazeologie,
stilistică, traductologie”, ediţia a IV-a (Galaţi, 15–16 septembrie 2011).
– Variaţie diastratică şi variaţie diafazică în comunicarea specializată: paliere
terminologice, la conferinţa internaţională menţionată anterior.
– Barrières linguistiques, notamment au niveau terminologique, dans des domaines de
communication à grand impact socio-culturel. Approche pragmalinguistique,
la Conferinţa Internaţională „La formation en terminologie”, organizată de
Academia de Studii Economice Bucureşti şi Association Européenne de
Terminologie (Bucureşti, 3–4 noiembrie 2011; în colaborare cu Dan Stoica şi
Irina Dumistrăcel).
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– Bariere lingvistice şi conceptul «Pharmaceutical Compliance», la al XI-lea
Colocviu Internaţional al Departamentului de Limba română de la
Universitatea din Bucureşti, „Limba română: direcţii actuale în cercetarea
lingvistică” (Bucureşti, 9−10 decembrie 2011; în colaborare cu Doina Hreapcă
şi Luminiţa Botoşineanu).
– Niveluri în receptarea informaţiei lexicografice, la Workshop-ul „Situaţia
lexicografiei academice româneşti actuale” (Iaşi, 17–18 mai 2012).
– Paliere terminologice din perspectiva barierelor lingvistice: încifrare şi transparenţă
în terminologia medico-farmaceutică, la Conferinţa internaţională „Paradigma
discursului ideologic. Dinamica terminologiilor şi (re)modelarea sistemelor de
idei” (ediţia a IV-a; PID 4), organizată de Facultatea de Litere, Universitatea
„Dunărea de Jos” (Galaţi, 31 mai–1 iunie 2012).
– Caragiale din perspectiva „Bis repetita placent”, la Simpozionul Naţional
„I.L. Caragiale azi. Vitalitatea operei”, organizat de Institutul de Filologie
Română „A. Philippide” (Iaşi, 12 iunie 2012).
– Digitizarea corpusurilor de texte (orale şi scrise) şi investigarea spaţiilor şi registrelor
discursive, la Conferinţa Internaţională „Diaspora în cercetarea ştiinţifică şi
învăţământul superior din România” (Bucureşti, 25–28 septembrie 2012).
– Neologisme latino-romanice în limba română: concurenţă semantică şi stilistică
franco-engleză din perspectiva globalizării, la Conferinţa Internaţională „Lexic
comun/Lexic specializat” (ediţia a V-a), cu tema „Lexicul politic – martor al
transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană”
(Galaţi, 11–12 octombrie 2012; în colaborare cu Oana Cenac).
– G. Ivănescu şi începuturile cercetării complexe a istoriei limbii române literare,
la Colocviul Internaţional „G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere”, organizat
de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (Iaşi, 1–2 noiembrie 2012).
– Spaţii discursive ale generării idiotismelor: o înscenare caragialescă, la
Simpozionul aniversar „Dialoguri academice. Stelian Dumistrăcel – 75”,
organizat de Universitatea „V. Alecsandri” (Bacău, 23 noiembrie 2012).
– Accesibilitate interdisciplinară şi performanţă interpretativă prin digitizarea
lucrărilor româneşti de cartografie lingvistică, la al 12-lea Colocviu
Internaţional al Departamentului de Lingvistică „Limba română: variaţie
sincronică, variaţie diacronică”, organizat de Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti, (Bucureşti, 14–15 decembrie 2012; în colaborare cu Doina
Hreapcă şi Luminiţa Botoşineanu).
– Database on The Medicopharmaceutical Terminology [MPHT] in Various
Discursive Spaces: Elaboration-Related Issues, la 9th International
Conference „Linguistic Resources and Tools for Processing the Romanian
Language” (Miclăuşeni–Iaşi, 16–17 mai 2013; în colaborare cu Doina
Hreapcă şi Luminiţa Botoşineanu).
– Ipostaze antineologice: poezie şi lexicografie, la Simpozionul Naţional „Doi
ctitori ai literaturii române: Gheorghe Asachi şi Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
(Iaşi, 20 iunie 2013).
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– Considerarea „spaţiului pragmatico-discursiv” în analiza de tip „lingvistica
textului”, pe baza rezultatelor din anchetele dialectale; încercări de conciliere,
la Simpozionul Internaţional „Integrare europeană/identitate naţională,
plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective”
(Iaşi, 25–26 septembrie 2013; în colaborare cu Doina Hreapcă).
– Evoluţia terminologiei medico-farmaceutice româneşti din perspectiva pragmaticii
lingvistice, în cadrul Conferinţelor bilunare ale Academiei Române „Limba
română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor” (Bucureşti, 28 noiembrie
2013).
– Lingvistica textului şi pragmalingvistica, prezentare a vol. Eugeniu Coşeriu,
Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului, ed. Eugen
Munteanu şi Ana-Maria Prisacaru, la Târgul de carte „Librex 2014” (Iaşi,
15 martie 2014).
– Romul de lângă tine, interviu televizat (23’) la emisiunea din ciclul respectiv al
postului „IaşiTvLife” (Iaşi, 21aprilie 2014).
– Cui îi mai trebuie astăzi limba română?, conferinţă susţinută în cadrul manifestǎrilor
patronate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu prilejul
Festivalului Internaţional al Educaţiei (Iaşi, 27 iunie 2014).
– Pragmatica şi etnolingvistica pe baza textelor orale în registru dialectal, la a
XIII-a ediţie a Simpozionului Internaţional anual al Institutului de Filologie
Română „A. Philippide”, cu tema „Limba şi cultura română: abordări interne
şi perspective externe” (Iaşi, 17 septembrie 2014).
– Variaţie lingvistică în toponimie, prezentare a vol. Teoria câmpurilor lexicale cu
aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, publicat de
Dinu Moscal, la simpozionul menţionat anterior.
– Limbajul jurnalistic din perspectiva stilurilor şi limbajelor funcţionale, la
Conferinţa „Arta discursului public şi discursul public al artei”, organizată de
Centrul pentru Studii în comunicare de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi (Iaşi, 31 octombrie 2014).
– Profesor, cercetător, publicist, lansarea volumului „Al. Andriescu – 88”, la Librăria
„Orest Tafrali” (Iaşi, 6 februarie 2015).
– Expresiile populare în permanentă actualitate, în ciclul „Noaptea bibliotecilor
româneşti”, organizat de Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române (Iaşi,
23 aprilie 2015).
– Toponimele lingviştilor şi cele ale vorbitorilor, prezentare a Tezaurului toponimic
al României. Moldova, volumul II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei
(structural şi etimologic), partea I. Toponime personale, la ediţia a II-a a
Simpozionului Naţional „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică” (Iaşi,
7 mai 2015).
– Anglicismul din perspectiva lingvisticii textului, la Simpozionul Internaţional de
Lingvistică, ediţia a VI-a, al Institutului de Lingvistică al Academiei Române
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (Bucureşti, 29–30 mai 2015; în colaborare cu
Oana Cenac).
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– Preluarea şi literarizarea enunţurilor din aşa-numitele „texte dialectale” în
Dicţionarul limbii române al Academiei, la Masa rotundă „Probleme ale
literarizării textului dialectal”, în cadrul Simpozionului Internaţional de
Lingvistică, ediţia a VI-a, al Institutului de Lingvistică al Academiei Române
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (Bucureşti, 29–30 mai 2015; în colaborare cu
Doina Hreapcă şi Luminiţa Botoşineanu).
– Ipostaze ale dacoromânei, la Simpozionul Internaţional „Români – moldoveni –
europeni. Dileme şi identităţi” (Iaşi, 4 noiembrie 2015).
– Paliere comunicative ale unei terminologii de interes general, prezentare a
volumului Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs popular)
a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic, în cadrul Târgului de carte LIBREX
(Iaşi, 12 martie 2016).
– Iorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica românească, la Simpozionul
Naţional „Repere în filologia academică ieşeană” (Iaşi, 25 martie 2016).
– Curajul limbii române, prezentare a vol. Vechiul Testament – Septuaginta.
Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (coord. Eugen Munteanu), Editura
Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, lansare de carte şi dezbatere (Iaşi,
10 martie 2017).
– Eugeniu Coseriu: une perspective romane dans l’étude de la phraséologie
roumaine, la IV Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia
PHRASIS (Bucureşti, 27–29 septembrie 2017).

