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STELIAN  DUMISTRĂCEL – CURRICULUM  VITAE 

1. Numele şi prenumele: DUMISTRĂCEL, Stelian-Traian. 

2. Data şi locul naşterii: 19 august 1937; Zvoriştea, jud. Suceava.  

3. Absolvent al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi (1974). Specializări şi stagii 
de documentare în Germania (1967, 1969 şi, ca bursier DAAD, 1975, 1991) şi în 
Franţa (1977). Conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, în specialitatea „filologie” (10 doctorate susţinute şi recunoscute, începând din 
anul 2001). Membru în comisii pentru acordarea titlului de „doctor”, respectiv de 
„doctor habilitat”, la Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Chişinău. 

Principalele direcţii de cercetare în actualitate: geografie lingvistică; 
frazeologie românească şi generală; comunicare şi pragmatică lingvistică. 

4. Între 1958 şi 1996, cercetător ştiinţific (principal) la Institutul de Filologie 
Română „Alexandru Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române. Cercetări în 
domeniul dialectologiei române şi generale, al romanisticii, al lexicologiei, 
al etnostilisticii şi al pragmaticii comunicării; aplicaţii în domeniul informatizării 
atlaselor lingvistice. 

5. Profesor la Departamentul de Ştiinţele comunicării şi Jurnalistică de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” între anii 1996 şi 2006 (ieşirea la pensie); 
în prezent, cursuri la secţia de licenţă şi de masterat ale aceluiaşi departament. 

6. Reîncadrat la Institutul „A. Philippide”, între anii 2006 şi 2014, după 
ieşirea la pensie din învăţământ; în prezent, coordonator onorific al proiectului 
Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina.  

7. Activitate în cadrul Institutului: 

– Colaborarea la proiectul NALR. Moldova şi Bucovina şi coordonarea 
lucrărilor la proiectul respectiv, activitate din care a rezultat redactarea şi 
publicarea a nouă volume din această serie, apărute între 1987 şi 2014, şi realizarea 
lucrării de teorie a domeniului, Ancheta dialectală ca formă de comunicare (1997); 

– Colaborarea la revizia a trei volume din Dicţionarul limbii române, serie 
nouă, apărute între anii 1987 şi 1992;  
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– Obţinerea premiului „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1978, 
pentru lucrarea Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica 
neologismului; 

– Obţinerea a două granturi ale Academiei Române (nr. 4142/1995 şi 
5542/1996); 

– Lansarea (în 1993) şi coordonarea proiectului Graiurile româneşti de la 
est de Carpaţi. Socio- şi etnotexte, în colaborare cu Institutul de Lingvistică de la 
Chişinău al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, cu efectuarea de anchete 
de profil în 20 de localităţi din Moldova istorică (în desfăşurare). În cadrul 
acestui program, la al VII-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, Bucureşti, 
15–17 octombrie 1992, a prezentat comunicarea Împrumuturi lexicale ruseşti în 
graiurile de la est de Prut. Flux şi reflux (coautori: Doina Hreapcă, Valentina 
Corcimari şi Ion-Horia Bîrleanu). 

– Membru în Comitetul Naţional Român pentru Atlas linguarum Europae şi 
Atlas linguistique roman şi colaborator la aceste proiecte internaţionale. Participant la 
Congresele internaţionale de lingvistică şi filologie romanică de la Bucureşti (1968) 
şi de la Napoli (1974), la manifestări internaţionale de românistică (München, 1993; 
Tübingen, 1995), la congrese de dialectologie romanică (Aix-en-Provence, 1974, 
Palermo, 1990), la Colocviile Comitetului Internaţional pentru Atlas linguistique 
roman (Aussois, 1992; Barcelona, 1994; Grenoble, 1996) şi la numeroase manifestări 
ştiinţifice desfăşurate, după 1991, la Chişinău şi la Bălţi;  

– Şef de sector în perioada 1970–1974; 

– Director adjunct onorific al Institutului între anii 1975 şi 1984. 

8. Publicaţii: autor a 10 volume, coautor la 10 volume; peste 200 de studii 
şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi 
din străinătate (în Franţa – „Revue de linguistique romane”; Germania – 
„Balkan-Archiv”) şi în volumele cuprinzând lucrările unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale desfăşurate în Franţa, Germania, Italia şi Spania (vezi 
infra, Lista de lucrări).  

9. Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2011) 
şi al Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova (2012). 

10. Din 1990, redactor-şef al „Anuarului de lingvistică şi istorie literară”. 
Membru în colegiul de redacţie al revistei „Limba română” – Chişinău. 

11. Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010). 

12. Referinţe în publicaţii (selectiv): 

– I. Coteanu, I. Dănăilă, Introducere în lingvistica şi filologia românească, 
Bucureşti, 1978 (p. 118, 128, 130, 262); 
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– Istoria lingvisticii româneşti (coord. Iorgu Iordan), Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978 (p. 159, 240, 244);  

– Current Trends in Romanian Linguistics (edited by A. Rosetti and Sanda 
Golopenţia Eretescu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1978 (cap. Romanian 
Vocabulary and Etymology / Th. Hristea / şi Romanian Dialectology and 
Sociolinguistics / Magdalena Vulpe/; passim); 

– Tratat de dialectologie românească (coord. Valeriu Rusu), Craiova, Editura 
Scrisul Românesc, 1984 (p. 138, 163, 207, 620, 761, 799, 841);  

– Lexikon der Romanistischen Linguistik (hrsg. von G. Holtus, M. Metzeltin, 
Ch. Schmitt), Band III, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1989 (p. 80, 100, 
195–196, 422, 479);  

– Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Editura SAECULUM 
I.O., 2001, vol. III, p. 56–58. 
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