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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea din Craiova

Domeniul

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova

Domeniul

Filologie

Filologie

Perioada
1994-1998

Perioada
2000-2005

Titlul acordat
Diplomă de
licență
Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
filologie

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.
1. Universitatea din
Craiova
2. Universitatea din
Craiova
3 Universitatea din
Craiova
4. Universitatea din
Craiova

Domeniul
Filologie

Perioada

Filologie

2007prezent
2005-2007

Filologie

2001-2005

Filologie

1999-2001
(din
2000
titular)

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Lector universitar doctor
Asisitent
universitar
doctor
Asistent
universitar
doctorand
Preparator universitar

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Unul dintre primele rezultate științifice îl reprezintă
lucrarea Terminologia greco-latină în româna actuală.
Elemente formative greco-latine (Craiova, Aius, 2008),
lucrare elaborată în urma susținerii tezei de doctorat, care
are la bază cercetarea științifică realizată. Elementele de
noutate sunt reprezentate de 1. identificarea elementelor
formative pe care le-am numit radicula („rădăcini istorice”,
cel mai mic element noțional detectabil în structura unui
element formativ); 2. delimitarea unor elemente formative
mediane (ex. -oftalmo-) care apar în structura termenilor cu
etimon greco-latin. Lucrarea a fost citată și a stat la baza
altor cercetări științifice, dintre care amintesc: Doina
Butiurcă, Lingvistică și terminologie. Hermeneutica
metaforei în limbajele de specialitate, Iași, Institutul
European, 2016, ISBN: 978-606-24-0133-7, Doina
Butiurcă, Vlad Olimpiu Butiurcă, Tipare de variaţie
semantică şi terminologică în vocabularul panlatin al
pneumopatiilor profesionale (studiu contrastiv, cu aplicaţie
pe limbile neolatine şi limba engleză), în revista
„Philologica Jassyensia”, An XI, Nr. 2 (22), 2015, p. 139–
146, ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L
1841-5377, Doina Butiurcă, Vlad Olimpiu Butiurcă, Rolul
hiponimiei în dinamica dezvoltării domeniului/ramurii
medicale, în Annales Universitatis Apulensis, Philologica
15/1/2014, Alba-Iulia p.379-386, ISSN 1582-5523, Doina
Butiurcă, Caracterul motivat al metaforei terminologice:
motivarea metasemică. Funcţia euristică, în revista
Annales Universitatis Apulensis, Philologica, XV, nr.
1/2014, Alba-Iulia p. 371-378, ISSN 1582-5523, Doina
Butiurcă, The Greco-Latin Foundations of the Medical
Metaphor: The Role of Linguistics in Terminology, în
„Studia Universitatis Petru Maior. Philologica”, 14/2013,
pp. 42-52, Târgu Mureș, Editura Arhipelag XXI, ISSN:
1582-9960, Doina Butiurcă, Fundamentele greco-latine ale
terminologiei medicale, în Revista „Limba română”, nr.1112, anul XIX, 2009, ISSN: 0024-3523.
O altă lucrare originală, elaborată de un colectiv de cadre
didactice, este Dicționar invers al limbii române
(București, Niculescu, 2007), care cuprinde un inventar de
cuvinte din limba actuală, organizate în funcție de
terminație. Dicționarul s-a bucurat de atenția specialiștilor,
fiind
recenzat
și
citat:
Vlad
Cucu-Oancea,
Homoetymologische Beziehungen strukturgleicher Lexeme
im Deutschen und Rumänischen Zusammenfassung Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung, Band
15/16, „ Einmal von Eros zu Thanatos und zurück, bitte ! “
Auf Spurensuche in der deutschen Kultur, Literatur und
Sprache,)

In Gedenken an den Verleger Karl Stutz, Aldus, Brașov,
pp. 157-177, ISSN 1842 – 9564, A. Nechifor, A. Borca,
The Importance of the Cultural Element in Teaching a
Foreign Language, Bulletin of the Transilvania University
of Braşov, Special Issue, Series VII: Social Sciences • Law •
Vol.
9
(58)
No.
2,
(https://www.researchgate.net/publication/321906109_The_Importanc
e_of_the_Cultural_Element_in_Teaching_a_Foreign_Language/down
load, Mika Sarlin, Romanian Grammar, Books on Demand

GbmH, Helsinki, Finland, 2014, ISBN 978-952-286-898-5,
p.
315
https://books.google.ro/books?id=nKWpBAAAQBAJ&pg
=PA315&lpg=PA315&dq=%E2%80%9EDic%C8%9Bion
ar+invers+al+limbii+rom%C3%A2ne%E2%80%9D&sour
ce=bl&ots=93MZ5EIwaQ&sig=ACfU3U1XjSYQuym6kA
8PeNzXc0sx4GDVGQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiKs
9TF2sXiAhWRlIsKHQ1QCj8Q6AEwCXoECAkQAQ#v=
onepage&q=%E2%80%9EDic%C8%9Bionar%20invers%
20al%20limbii%20rom%C3%A2ne%E2%80%9D&f=false
, Carmen Mîrzea Vasile, în Adverbele în –iş şi –âş.
Inventarul şi câteva observaţii, în Analele Universităţii din
Bucureşti. Limba şi literatura română, ISSN 1220-0271,
Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, 101 greşeli de
lexic şi de semantică. Cuvinte şi sensuri în mişcare,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, p. 241, ISBN 978973-50-3331-6, Gabriela Pană Dindelegan (coord.),
Dinamica limbii române actuale. Aspecte gramaticale şi
discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, p.
242, 245, 513, ISBN 978-973-27-1792-9.
De asemenea, așa cum este reținut în CV, articolele
elaborate au fost citate, fiind prezente în reviste indexate
BDI.
Ultima lucrare, Texte juridice, perspective lingvistice
(Craiova, Aius, 2018), a fost primită pozitiv atât de către
lingviști, cât și de către juriști, așa cum arată recenziile:
Lucian-Bernd Săuleanu, Texte juridice, perspective
lingvistice. Interpretarea limbajului juridic ca formă de
cunoaștere și act cultural, în Scrisul Românesc, nr. 4 (88),
aprilie 2019, p. 21, ISSN 1583-9125, Anamaria Groza,
Texte juridice, perspective lingvistice, în Mozaicul, serie
nouă, anul XXII, nr. 4 (246), 2019, p. 11, ISSN 1454-2293.
În aceeași măsură, amintesc și lucrarea Sintaxa limbii
române. Unități, structuri și relații sintactice, Editura Aius,
Craiova, 2017) care se construiește de la noțiuni
fundamentale, precum constituent, cuvânt, grup sintactic,
enunț, funcție și poziție sintactică etc. Fiecare capitol este
urmat de o secțiune de sistematizare a cunoștințelor, la care
se adaugă propuneri de texte, care permit lectorului să
aplice un set de cerințe variate.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

În cursurile și seminarele predate, m-am axat pe
problematizare, pe latura practică a învățării și pe exercițiu,
încercând să dezvolt raționamentul gramatical al
studentului, să îl conving că există o marjă de interpretare
care îi oferă o anume libertate, gramatica nefiind fixată în
tipare tradiționaliste, imuabile și am reușit să îi captez cu
texte contemporane, care aparțin mai multor stiluri
funcționale ale limbii române actuale (beletristic, științific,
juridic, jurnalistic, teologic).
Am pus, de asemenea, accent pe crearea unei viziuni de
ansamblu, a unui algoritm de învățare. Tocmai de aceea, leam pus studenților la dispoziție, în anul 2004, lucrarea
Sintaxa limbii române prin întrebări și exerciții (Editura
Universitaria, Craiova), care adună textele propuse la
seminare și adaugă noi texte, în care sunt subliniate aspecte
gramaticale particulare și pe care se poate, adiacent,
problematiza.În 2011, am elaborat lucrarea Sintaxa limbii
române, curs pentru ID (Craiova, Editura Universitaria),
animată de aceleași spirit sintetic și practic, precum și de
impulsul de a determina studenții să conștientizeze
importanța sintaxei. Abordările gramaticale moderne m-au
determinat să dezvolt aceste preocupări și să le structurez
într-un volum dedicat sintaxei limbii române (Sintaxa
limbii române. Unități, structuri și relații sintactice,
Editura Aius, Craiova, 2017).
De la finalizarea tezei de doctorat am îndrumat lucrări de
licență și disertații, propunând teme originale, de cele mai
multe ori având în vedere texte concrete, care aparțin
diferitelor stiluri funcționale ale limbii române. În același
timp, până în anul 2014, am

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Am
participat
ca
membru
în
proiectul
LLP_LdV_PLM_RO_2007_044 “Teaching Romanian as
a Foreign Language according to the Common European
Framework of Reference for Languages requirements multilinguism in the fight against the lack of foreign
language skills at the level of small and medium-sized
enterprises -Predarea romanei ca LS conform CECLR –
multilingvism împotriva deficitului de competente
lingvistice in IMM-uri (2007-2008), coordonator lect. univ.
dr. Alina Ţenescu. De asemenea, am fost membru în mai
multe centre de cercetare- Centrul de Cercetare Lingvistica
românească aplicată (coordonator – prof. univ. dr. Cecilia
Căpăţînă), Universitatea din Craiova (2006-2010), Centrul
de Cercetare Identităţi culturale europene (coordonator –
prof univ. dr. Elena Pârvu), Universitatea din Craiova
(2014 - 2017), Centrul de Cercetare Diversitate lingvistică
şi practici discursive identitare (coordonator – conf univ.
dr. Mihaela Cecilia Popescu), Universitatea din Craiova
(2017 - prezent), în cadrul cărora am elaborat lucrări de
specialitate.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
(doctor în filologie: diploma seria C, nr. 0010171, nr. 196/17.06.2005, eliberată de
Universitatea din Craiova);
- îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor
didactice/de cercetare, specifice funcţiei de Conferenţiar universitar/CS II, aprobate prin
O.M.E.N.C.Ş. nr. 6129/20.12.2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123
bis/15.02.2017, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011:
Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)
Publicarea tezei de doctorat
Activitatea didactică şi profesională A.l.

Activitatea de cercetare A.2.
Recunoaşterea impactului activităţii A.3.
Total

Punctaj
minim

Punctaj
realizat
publicată

minimum 100
puncte, din care
minimum 60
obţinute la
categoriile A
1.1.1.-1.1.2
minimum 300
puncte
minimum 100
de puncte
minimum 500
de puncte

162
(A 1.1.1.-1.1.2.
= 120)

660
165
987

îndeplinit.
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.
Semnătura candidatului

