Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată
(CLTA)
Misiunea centrului este să stimuleze cercetarea lingvistică de performanţă, formarea
tinerilor cercetători şi schimbul de informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate; de
asemenea, să asigure legarea învăţământului de cercetarea cea mai recentă şi mai performantă
şi să transmită rezultatele prin aplicaţii în didactica limbii (inclusiv a limbii române ca limbă
străină) şi prin forme de consultanţă lingvistică.
În acest scop, sunt prevăzute următoarele tipuri de activităţi:


organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale catedrei,
constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul limbii şi al comunicării;



publicarea rezultatelor cercetării în volume colective, în Analele Universităţii Bucureşti, în
reviste de profil româneşti (Limba Română, Studii şi Cercetări Lingvistice, Révue Roumaine
de Linguistique) şi străine;



iniţierea de proiecte de cercetare; participarea la proiecte inter şi intradisciplinare, naţionale şi
internaţionale;



participarea membrilor săi la seminare, conferinţe şi congrese de lingvistică;



includerea periodică în activitatea didactică, sub forma cursurilor opţionale, a cursurilor de
masterat şi a celor de doctorat, a rezultatelor ştiinţifice performante;



acordarea de asistenţă şi expertiză lingvistică la cerere; colaborare la diferite programe de
unificare terminologică, standardizare, testare a abilităţilor lingvistice, monitorizare a
mass-meda etc.;



consultanţă lingvistică, participare la proiecte de cultivare a limbii pentru publicul larg,
inclusiv prin intermediul colaborărilor cu presa, cu posturi de radio şi televiziune;



organizare de întâlniri și discuţii, de programe de perfecţionare pe teme lingvistice a
profesorilor de limba şi literatura română din ciclul gimnazial şi liceal, în colaborare cu
inspectoratele şcolare şi cu Societatea de Ştiinţe Filologice;



realizarea unor cursuri diferenţiate de limbă română ca limbă străină, organizarea unor
programe speciale de pregătire; elaborarea de manuale şi auxiliare moderne;



gestionarea unui site propriu (găzduit de cel al Universităţii), prin care se vor furniza
informaţii despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de
cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.

Printre membrii fondatori, se numără: Angela Bidu-Vrănceanu, Maria Cătănescu,
Mihaela Constantinescu, Claudia Ene, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Isabela Nedelcu, Gabriela
Pană-Dindelegan, Andreea Soare, Camelia Stan, Gabriela Stoica, Adriana Stoichiţoiu-Ichim,
Ariadna Ştefănescu, Camelia Uşurelu, Andra-Maria Vasilescu, Rodica-Ileana Zafiu, Mihaela
Zamfir.
Parteneriate principale:
- Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti;
- Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.
Mobilităţi Erasmus:
- prof. univ. Eric Pellet, Université Paris-Est Créteil (ex-Paris XII);
Grammaire et linguistique: les évolutions de la terminologie grammaticale scolaire en
France entre 1900 et 2012, 28 martie 2012;
- maître de conférence Alexandru Mardale, l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales, Paris;
Morphological Case and prepositional phrases in Romanian, 31 mai 2012.
Alte activităţi relevante pentru CLTA
Activitatea Centrului de Lingvistică Teoretică şi Aplicată este legată şi de activitatea Cercului
de Lingvistică al studenţilor, în cadrul căruia, studenţii, împreună cu profesorii din
Departament, lucrează la un proiect de alcătuire a unui corpus de limbă folosit pe internet.
La unele întâlniri ale cercului, au fost invitaţi cercetători de la Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan – Al. Rosetti”, Academia Română, din Bucureşti.

PROIECTE:
I. “Discursul parlamentar românesc: tradiţie şi modernitate. O abordare pragmaretorică”
Director al proiectului Grant CNCSIS 2136/2009-2011: Prof. Univ. Dr. Liliana
Ionescu-Ruxandoiu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.
Cadre didactice universitare și cercetători invitați: Mihaela-Viorica Constantinescu,
Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Melania Roibu, Ariadna Ştefănescu, Andra Maria Vasilescu,

Silviu Hariton, Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti.
II. Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba română veche.
Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Rodica Ileana Zafiu (finanţare CNCSIS, nr. 1629, 2007).
Participanţi:
Larisa Avram, Blanca Balaciu, Raluca Brăescu, Oana Chelaru Murăruş, Mihaela
Constantinescu, Alexandra Cornilescu, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Claudia
Ene, Isabela Nedelcu, Gabriela Pană Dindelegan, Andreea Soare, Camelia Stan, Gabriela
Stoica, Ariadna Ştefănescu, Camelia Uşurelu, Oana Uţă Bărbulescu, Andra Vasilescu, Rodica
Zafiu.

COLOCVII:


Colocviul catedrei de limba română, ediția a VII-a (Bucureşti, 7-8 decembrie 2007):

Limba română. Dinamică sincronică, dinamică diacronică, dinamica interpretării.


Colocviul catedrei de limba română, ediția a VIII-a (Bucureşti, 4-6 decembrie 2008):

Limba română. Teme actuale.


Colocviul internaţional al catedrei de limba română, ediția a IX-a (Bucureşti, 4−5
decembrie 2009):

Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze.


Colocviul Catedrei de limba română, ediția a X-a (Bucureşti, 3-4 decembrie 2010):

Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice.


Colocviul internaţional al departamentului de lingvistică, ediția a XI-a (Bucureşti, 9-

10 decembrie 2011):
Limba română: direcţii actuale în cercetarea lingvistică.
The Romanian Language: Current Paths in Linguistic Research.

