
F I Ş A  

raportului de activitate în anul 2021 pentru membrii titulari, 

membrii corespondenți și membrii 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), etapa anului 2021 

Nr./o Cifrul proiectului Denumirea proiectului Director/ executor  

 20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului 

lingvistic național în contextul integrării 

europene 

executor  

 

2. Alte tipuri de proiecte (de indicat: bilaterale, multilaterale, ITT, Orizont 2020 etc.) 

Nr./o Cifrul proiectului  Denumirea proiectului Perioada de 

realizare 

Director/executor  

     

 

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  

Monografii editate în ţară  

Capitole în monografii internaționale   

Capitole în monografii naționale  

Articole în reviste naţionale, categoria A+  

Articole în reviste naţionale, categoria A  

Articole în reviste naţionale, categoria B+  

Articole în reviste naţionale, categoria B   

Articole în reviste naţionale, categoria C  

Articole în alte reviste naționale neacreditate  

Articole în culegeri internaționale  

Articole în culegeri naționale  

Articole în materiale ale conferințelor internaționale  

Articole în materiale ale conferințelor naționale / cu participare internațională 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  

Editor culegeri de lucrări, inclusiv materiale ale conferințelor (cu indicarea 

numelui pe copertă) 
 

Articole / cărți de popularizare a științei 1 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

Publicații electronice (pentru revistele care nu dispun de varianta print)  

 

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, dar care 

prezintă interes şi pentru investigaţiile din diferite alte domenii ale științei: folcloristică, 

etnografie, istorie etc. În anul 2021, s-a reuşit, în colaborare cu specialiştii din domeniul 

informaticii, elaborarea programului de transliterare a textelor dialectale din grafie chirilică 

(rusă) în grafie latină şi transliterarea primului din cele şase volume ale culegerii Texte 

dialectale, publicate la Chişinău între anii 1969-1987. A fost, de asemenea, început procesul 

de transpunere a textelor dialectale în formă literarizată. 

 

V. Activitate didactică, în 2021 

Numărul cursurilor 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, fiind 

confirmată de ANACEC  
 

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

Numărul manualelor, materialelor didactice elaborate și editate  

 

Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate de ANACEC în anul 2021 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.). 

PAVEL, Vasile. Diploma aniversară de gratitudine a AŞM, cu ocazia aniversării a 60-a de la 

fondarea AŞM şi împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituţii ştiinţifice de tip academic. 

 

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) 

    

 

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 

 PAVEL, Vasile, dr. hab. Conferința naţională Eugeniu 

Coșeriu. 100 de ani de la 

naștere/ Organizator: UPS 

„Ion Creangă”/ Republica 

Moldova  

27 august 2021 Personalitatea şi 

opera lingvistică a 

lui Eugeniu Coşeriu 

 

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 

 PAVEL, Vasile, dr. hab. Conferinţa știinţifică 

națională cu participare 

internațională „Lecturi in 

memoriam acad. Silviu 

Berejan”, ediția a V-a/ 

Organizatori: Institutul de 

Filologie Română „Bogdan 

Petriceicu-Hasdeu” al MEC, 

Institutul de Filologie 

Română „Alexandru 

Philippide”, Iași, România, 

Institutul de Lingvistică și 

Istorie Literară „Sextil 

Pușcariu”, Cluj-Napoca, 

România 

10 noiembrie 

2021 

Graiul românesc de 

la este de Prut în 

atenția 

dialectologilor 



 

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

 

Emisiuni radio/TV de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces) 

Nr  

 

Nume, prenume Emisiunea 

 

Subiectul abordat 

    

 

Articole de popularizare a științei (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Nr.  Nume, prenume Ziarul, publicația online 

 

Titlul articolului 

 PAVEL, Vasile; APETRI, 

Dumitru 

Literatura și arta Savantul din puritate de 

cuget (In memoriam 

N.Bilețchi) 

 

XI. Activitatea membrilor AȘM în domeniul artei, culturii (cu indicarea link-urilor de acces, după caz) 

Numele, prenumele 

autorului 

Realizare, data, lucrarea Implementarea 

   

 

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

 

Articole în culegeri și materiale ale conferințelor (naţionale/internaţionale) 

PAVEL, V. Graiul românesc de la est de Prut în atenția dialectologilor. Lecturi in memoriam acad. Silviu 

Berejan, ediția 5, 10 noiembrie 2021, Chișinau. Chişinău: Pro Libra, 2021, p. 114-116. ISBN 978-9975-3387-7-6.  

 

 

 

11.01.2021 

 

Vasile PAVEL  

 


