
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2020 pentru membrii titulari,  

membrii corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AŞM 

 

I. Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM 

dr. hab. Pavel Vasile, Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a AȘM 

 

II.  Activitate ştiinţifică (participarea în proiecte de cercetare) 

Executor al proiectului din cadrul Programului de Stat (2020–2023) 

 

Anexa 1.  

1. Program de Stat (2020–2023) 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/ executor 

al proiectului 

 20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a 

patrimoniului lingvistic național 

în contextul integrării europene 

2020–2023 executor al 

proiectului 

 

2. Proiecte bilaterale  

Nr./o Cifrul proiectului 

bilateral 

Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

3. Proiecte multilaterale 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor 

al proiectului 

     

 

III.  Activitatea în anul de referință (date statistice)  

Monografii în ediţii internaţionale recunoscute (Springer etc.)  

Monografii în alte ediţii din străinătate  

Articole în reviste cu factor de impact cu indicarea IF  

Articole în alte reviste editate în străinătate 1 

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii naționale/internaționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria B 1 

Articole în reviste naţionale, categoria B +  

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole de popularizare a științei  

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale 1 

Participare cu raport la foruri ştiinţifice internaționale:  

în străinătate / în Republica Moldova 

 



Participare cu raport la foruri ştiinţifice naționale  

Participare cu raport la foruri ştiinţifice cu participare 

internațională 

 

Numărul de cereri de brevetare prezentate   

Numărul de hotărâri pozitive obţinute  

Numărul de brevete obţinute  

Numărul de brevete implementate  

 

IV. Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte) 

Textele dialectale constituie probe de grai viu, destinate mai ales pentru cercetarea unor 

probleme de sintaxă, de fonetică sintactică şi de stilistică a limbii la nivel dialectal. În total, la 

Chişinău, au fost publicate 6 volume de texte dialectale (1969-1987). Aceste publicaţii 

prezintă interes şi pentru investigaţiile din domeniile folcloristicii şi etnografiei. Digitalizarea 

şi transliterarea din alfabet chirilic (rusesc) în alfabet latin va permite actualizarea lor, 

transformându-le întru-un instrument de lucru util pentru cercetători, cadre didactice, 

studenţi, masteranzi, doctoranzi. În anul 2020, s-a reuşit, în colaborare cu specialiştii din 

domeniul informaticii, convertirea în format electronic a volumului I din culegerea Texte 

dialectale, publicată la Chişinău. 

 

V.  Activitate didactică 

Numărul cursurilor elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de licență elaborate/ţinute 

- Denumirea cursurilor de masterat elaborate/ţinute 

 

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat  

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza   

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat  

Numărul manualelor, materialelor didactice editate  

  

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate în anul 2020 sub conducerea membrilor 

secției 

Numele şi 

prenumele 

conducătorului  

Instituţia de 

învățământ superior 

Pretendentul, 

Titlul tezei 

Teză de 

doctorat/postdoctorat 

Teză de masterat 

   .  

 

VI. Activitate managerială 

- 

 

VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe 

portaluri specializate etc.). 

- 

 

Distincții obținute la expoziții și târguri de inventică 

Nr. 

d/o 

Denumirea expoziţiei, târgului Participanţii Tematica 

prezentărilor 

Distincţii 

obţinute 

     

 

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de 

susținere a tezelor 

nr Numele, prenumele Evenimentul (conferință, Perioada Calitatea (membru, 



consiliu de susținere etc.) președinte ș.a.) 

     

 

 

Redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale 

nr Numele, prenumele Revista Calitatea (membru, 

redactor, referent) 

 Pavel Vasile Buletin de lingvistică membru al colegiului de 

redacţie 

IX. Participări la foruri științifice: 

 

Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportului 

susținut 

     

 

Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului) 

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice naționale 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

Manifestări științifice cu participare internațională 

 

Nr 

Numele, prenumele, titlul 

ştiinţific participantului 

  

Titlul manifestării 

organizatori/instituția 

organizatoare/țara 

Perioada 

desfășurării 

evenimentului  

Titlul 

comunicării/raportul

ui susținut 

     

 

X. Promovarea rezultatelor obținute și a activității membrilor secției în mass-media  

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei 

Nr  

d/o 

Nume, prenume Emisiunea Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei 

nr 

d/o 

Nume, prenume Ziarul, publicația online Titlul articolului 

 Pavel Vasile Literatura şi arta, nr. 22 (3899), 11 

iunie, p. 7 

Nordul Bucovinei şi 

ţinutul Herţa (80 de ani de 

la raptul sovietic) 

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii 

Numele, prenumele Realizare, data, lucrarea Implementarea 



autorului 

   

 

XII. Lista lucrărilor publicate în anul de referință (conform Anexei 2) 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2. Model de completare a listei lucrărilor 

  

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 

 

1. articole publicate în reviste științifice internaționale 

 

PAVEL, V. Imaginile primare în procesul creării cuvintelor: varietate şi similitudine. Studii şi 

cercetări lingvistice. 2020, LXXI, nr. 1, 46-49. ISSN 0039-405X.  

 

2. articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova incluse în Registrul 

revistelor ştiinţifice de profil: 

categoria B 

 

PAVEL, V. Arhiva dialectologică: scurt istoric. Philologia. 2020, LXII, nr. 1-2, 78-82. ISSN 

1857-4300.  

 

3. articole publicate în ziare: 

 

PAVEL, V. Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa (80 de ani de la raptul sovietic). Literatura şi arta, 

nr. 22 (3899), 11 iunie, p. 7. 

 

4. articole publicate în lucrările conferințelor științifice desfășurate în Republica 

Moldova  

 naţionale  

 

PAVEL, V. Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul 

Ucrainei, Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan. Colocviul ştiinţific naţional, ediţia a 4-a, 

Chişinău, 12 noiembrie 2019. Coord.: dr. Felicia Cenuşă. Chişinău: Pro Libra, 2020, p. 76-79. 

ISBN  978-9975-3392-1-6. 

 

 

12.01.2021 

 

V. Pavel  


