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Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi
Facultatea de Litere

Rezumatul tezei de abilitare
Arhitectura sintaxei româneşti
Am susţinut teza de doctorat în ştiinţe umaniste, domeniul filologie, cu tema
Cumulul de funcţii sintactice în limba română, în anul 1998, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Corneliu
Dimitriu. În anii care au urmat susţinerii tezei de doctorat, interesele mele ştiinţifice
s-au dezvoltat pe mai multe direcţii de cercetare. Premisele tuturor lucrărilor
noastre sunt stabilite în limitele cadru ale noilor teorii sintactice româneşti, ori
internaţionale şi ale noilor abordări de nişă sau subsecvente, fiind finalizate şi
publicate în ordine aleatorie, dar rămînînd consistente şi coerente din punctul de
vedere al viziunii personale şi al metodelor de cercetare şi tratare a materialului
documentar.
O idee centrală care a dat coerenţa necesară cercetărilor noastre este
circumscrierea tuturor preocupărilor de studiu unui pătrat alethic al sintaxei,
definibil prin laturile cunoscute: (1). obiect de cercetare, (2). istoria şi evoluţia
ideilor sintactice prin studiile de specialitate (aici intrînd o periodizare şi o
cartografiere a corpusului bibliografic de specialitate, v. Secţiunea I şi infra
Secţiunea II), (3). cercetări privind terminologia sintactică specifică şi preocupări de
inovare a ei şi (4). metode de cercetare specifice sintaxei, observaţii şi posibilităţi de
experimentare.
Direcţiile personale de cercetare a sintaxei româneşti subscriu următoarele teme
abordate de noi în lucrările cuantificate numeric mai sus, dar şi în articole de
specialitate, ori în comunicări:
Arhitectura sintaxei româneşti:
Elemente de filosofia sintaxei, legi, principii, categorii
Nivelul sintactic al limbii române, definire, structură, ierarhii
Categoriile/Unităţile sintaxei
Planurile sintactice ale comunicarii
Unităţile sintactice
Raporturile sintactice
Funcţiile sintactice
Conversiunea sintactică
Elemente de metodologia sintaxei
Elemente de istoria sintaxei româneşti
Elemente de terminologie a sintaxei
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Cartografierea bibliografică a studiilor de sintaxă românească
În acest context exhaustiv, preocupările nostre au găsit mai multe aspecte noi
de studiu:
a. Definirea şi circumscrierea clară a domeniului sintaxei în raport cu
noţiunea de categorie sintactică, manifestare categorială a unităţilor sintaxei, aici
întrînd toate realităţile sintactice organizate pe baza opoziţiilor şi imanenta
circularitate a obiectului;
b. Identificarea unor legi lingvistice, ori reguli/regularităţi care să facă din
sintaxă, pe de o parte o ştiinţă mai exactă, pe de altă parte o ştiinţă descriptibilă şi
anlaizabilă prin clase omogene, fără rest;
c. Răsturnarea ori emendarea axiomelor teoretice ale gramaticii tradiţionale
clasice - care combină criteriile logico-semantice cu cele parţial sintactice - prin
identificarea de criterii exclusiv sintactice care aplicate consecvent să producă mai
multă rigoare în expunerea teoriilor şi să împace contradicţiile înveterate, punctele
de inflexiune, ori incongruenţele date de inconsistenţa logicii în măsura maximă
posibilă;
d. Identificarea unor mecanisme în limbă care procedează algoritmic,
producînd mutaţii sintactice contextuale, ca în situaţia conversiunii sintactice;
e. Instrumentarea cu metode interne sintaxei a unor analize sincronice
comparatiste între funcţii sintactice susceptibile de interpretări sensibil egale, ca în
situaţia apoziţiei, numelui predicativ, complementelor de schimb, opoziţional,
cumulativ, sociativ, de excepţie, de relaţie şi a circumstanţialului comparativ;
f. Propunerea de noi taxinomii, după criterii valide, structurale (clasificarea
cumulului de funcţii sintactice din structuri ternare după criteriul combinatoriu
triangulat al părţilor de vorbire cu valoare de regent şi al părţilor de vorbire-cumul
sintactic, pînă la epuizarea invariantelor şi variantelor)
g. Studii de sintaxă istorică tip excurs (apoziţie şi cumul de funcţii sintactice)
Din punctul de vedere al producţiei ştiinţifice, am redactat şi publicat cărţi ca
unic autor, prim autor şi/sau coordonator/editor, publicate, unele reeditate şi
publicate atît în România cît şi/sau în străinătate. Un scurt inventar cantitativ arată
astfel:
Unic autor: 10 volume; Volume colective:
1; Coordonator:
3;
Reeditari: 8 volume; In limba romană:
6; În limbi străine: 2
Cd/books: 4
Planuri de dezvoltare în continuitatea cercetărilor şi prin noi direcţii de
cercetare:
a. Continuarea documentării şi redactării Tratatului de sintaxă a limbii române
b. Continuarea lucrărilor încadrate de noi la bazele sintaxei, respectiv glosarul de
concepte sintactice şi cartografierea structurilor sintactice româneşti
c. Documetarea şi redactarea cel puţin a preliminariilor unei sintaxe cognitive
d. Prospectarea depăşirii graniţelor sintactice clasice, prin cercetări în sintaxa
formalizabilă sau digitalizarea sintaxei din perspectiva noilor cercetări data.
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Professor Mihaela Secrieru, PhD
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi
The Faculty of Letters – Romanian Language Department
The Architecture of Romanian Syntax
The abstract of the habilitation paper
I defended my PhD thesis in humanist sciences, the domain of philology, with the
PhD paper Cumulul de funcţii sintactice în limba română (The cumulus of
syntactic functions in Romanian), 1998, at the “Alexandru Ioan Cuza” University of
Iasi; the PhD coordinator was Professor Corneliu Dimitriu, PhD. In the years to
follow, my scientific interests developed along several lines of research. The
premises of my entire work are set within the framework of new Romanian or
international syntactic theories, and of new or subsequent niche approaches; they
were completed and published in random order, but they were consistent and
coherent with respect to the personal viewpoint and the research methods applied
to the reference corpus.
A main idea that lent coherence to my research is the fact that all my research was
circumscribed to an alethic square or fourfold structure of syntactic research, which
can be defined through its four aspects: (1) research subject; (2) the history and
evolution of ideas on syntax in the specialized literature (including the periodization
and mapping of the specialized bibliographic corpus, (see Section I and infra
Section II), (3) research of the specific terminology of syntax and ways to improve
and innovate it and (4) research methods specific of syntax, remarks and
experimenting opportunities.
The personal lines of research of Romanian syntax encompass the following topics
we have approached in the papers mentioned above, as well as in specialized articles
and presentations:
The architecture of Romanian syntax:
Elements of the philosophy of syntax, laws, principles, categories
The syntactic level of Romanian, definition, structures, hierarchical system
Categories / syntactic units
Syntactic levels of communication
Syntactic units
Syntactic relations
Syntactic functions
Syntactic conversion
Elements of syntactic methodology
Elements of Romanian syntactic history
Elements of Romanian syntactic terminology
The bibliographical mapping of studies in Romanian syntax
In this thorough context, my interests have identified several new research topics:
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a. Clearly defining and circumscribing the domain of syntax in relation to the
concept of syntactic category as a categorical manifestation of syntactic units;
all syntactic realities organized according to the oppositions and immanent
circularity of the object can be included here;
b. Identifying linguistic laws or rules and regularities which make syntax a more
exact science on the one hand and a describable and analyzable science, with
homogenous classes on the other;
c. The reversal or the correction of the axioms of classical traditional grammar,
which combine the logical and semantic criteria consistently applied to result
in more exact theories and compromise deep-rooted contradictions, points of
inflexion or incongruent data resulting from maximal logical irregularities;
d. The identification of algorithmic linguistic mechanisms that produce contextual
syntactic mutations, as in the case of conversion;
e. Providing with internal syntactic methods synchronous analysis comparing
syntactical functions that can be interpreted as significantly equal, such as
appositions, subject complement, exchange, oppositive, cumulative,
associative, exceptional, relative and comparative adverbials;
f. Suggesting new taxonomies based on valid structural criteria (such as the
classification accumulative syntactic functions in tertiary structures
according to the triangular combined criterion of word classes as determining
parts and of plurality of syntactic functions in the case of parts of speech
(POS) when variants and invariants are exhausted;
g. Lectures in historic syntax (apposition, cumulated syntactic functions)
I have written and edited books as sole author, main author, and/or
coordinator/editor of books published and/or republished in Romania and abroad.
A short inventory of the titles looks as follows:
Sole author: 10 volumes
Collective volumes: 1 volume
Coordinator: 3 volumes
New editions: 8;
Volumes in Romanian 6;
Volumes in foreign languages: 2
CD/books: 4
The plan for further development and continuing research along new lines of
research:
a. To continue documentation and writing on the new Treatise on the Romanian
Syntax;
b. To continue to produce works on the new foundations of syntax and the glossary
of syntactic concepts and the mapping of the Romanian syntactic structures;
c. To continue to work and write at least the preliminaries of a cognitive syntax;
d. To prospect how to reach outside of the boundaries of classical syntax by research
into the computation or digitization of syntax from the viewpoint of data
processing.
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SECŢIUNEA I.
REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE, PROFESIONALE ŞI ACADEMICE

1.1. Realizări ştiinţifice
Am susţinut teza de doctorat în ştiinţe umaniste cu tema Cumulul de funcţii
sintactice în limba română, în anul 1998, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Corneliu Dimitriu.

1.1.1. Direcţii personale de cercetare
În anii care au urmat susţinerii tezei de doctorat, interesele mele de cercetare
s-au dezvoltat pe mai multe direcţii pe care le sintetizăm mai jos, specializarea
principală rămînînd limba română contemporană, cu precădere studiile în sintaxă,
alte direcţii de cercetare impuse şi de norma didactică de bază abordînd
specializarea complementară lingvistică, respectiv sintaxă aplicată. Din anul
academic 2014 toate preocupările noaste se axează exclusiv pe studiile de sintaxă
românească, avînd în lucru patru lucrări importante în stadii avansate de finalizare,
cf. infra, secţiunea II.
Cercetările noastre s-au articulat şi au crescut în intervalul istoric al ştiinţei
dintre cele două gramatici academice: Gramatica limbii române, vol. II. Sintaxa.
Editura Academiei, Bucureşti, 1963, ed. a II-a, 1966 şi Gramatica limbii române,
vol. II. Enunţul. Editura Academiei, Bucureşti, 2005, ed. a II-a, 2008, trecînd prin
toate studiile precedente şi succedente de egală importanţă. Şcoala lingvistică
ieşeană - în cadrul căreia m-am format şi activez - se poate defini prin idealul
ştiinţific al rafinării descrierilor pînă la obţinerea de clase omogene, fără rest, aşa
cum se poate vedea din două lucrări fundamentale care sintetizează toată opera
cunoscuţilor şi apreciaţilor lingvişti ieşeni: Corneliu Dimitriu, Tratat de gramatica
limbii române, II. Sintaxa, Iaşi Institutul European, 2002 şi Dumitru Irimia,
Gramatica limbii române, Iaşi, Polirom, 1997 şi ed. 2000, lucrări care au maturizat
aspectul contemporan al studiilor de sintaxă şi au deschis orizonturi de cercetare
neotradiţionale. Idealul rafinării analitismului teoretic pînă la epuizarea sferei de
aplicaţie este caracteristic întregii dezvoltări a lingvisticii româneşti, acesta
suprapunîndu-se pe endocentrismul literaturii de specialitate naţionale, doar în
ultimii ani, intrîndu-se în mod evident pe o falie exocentristă, ultima gramatică
academică trimiţînd prin refereinţele sale bibliografice şi la literatură de specialitate
internaţională, ceea ce nu era valabil pentru gramaticile academice, 1954 şi
1963/1966.
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Premisele cercetărilor noastre au fost stabilite în limitele cadru ale noilor
teorii sintactice şi ale noilor abordări de nişă sau subsecvente, fiind finalizate şi
publicate în ordine aleatorie, dar rămînînd consistente şi coerente.
O idee centrală care a dat coerenţa necesară cercetărilor noastre este
circumscrierea tuturor preocupărilor de studiu unui pătrat alethic al sintaxei,
definibil prin laturile:
1. obiect de cercetare,
2. istoria şi evoluţia ideilor sintactice prin studiile de specialitate (aici intrînd
şi o periodizare şi o cartografiere a corpusului bibliografic de specialitate, vezi
infra Secţiunea II),
3. cercetări privind terminologia specifică şi preocupări de inovare a ei
4. metode de cercetare specifice sintaxei, observaţii şi posibilităţi de
experimentare.
Direcţiilor personale de cercetare li se subscriu următoarelor teme abordate de noi
în varii lucrări:
I.

Arhitectura sintaxei româneşti:
Elemente de filosofia sintaxei, legi, principii, categorii
Nivelul sintactic al limbii române, definire, structură, ierarhii
Categoriile/Unităţile sintaxei
Planurile sintactice ale comunicarii
Unităţile sintactice
Raporturile sintactice
Funcţiile sintactice
Conversiunea sintactică
Elemente de metodologia sintaxei
Elemente de istoria sintaxei româneşti prin reprezentanţi ş i teoriile
lor
Elemente de terminologie a sintaxei
Cartografierea bibliografică a studiilor de sintaxă românească

Vom discuta fiecare din aceste elemente, cu menţionarea faptului că unele din
tematici se înscriu şi în Secţiunea aII-a, fiind teme de cercetare în studiu, cu
finalizări de etapă, majoritatea trecînd peste 50% ca stadiu al cercetării şi
redactării.
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1.1.1.1. Nivelul sintactic al limbii române, definire, structură,
ierarhii1
Nivelul sintactic al limbii române este cuprins matematic în limitele cadru a patru
realităţi congruente: NS = PS (US-RS-FS), astfel încît citind această egalitate de la
stinga la dreapta sau de la dreapta la stînga să se reveleze în totalitate obiectul de
cercetare al ramurii lingvistice.
1.1.1.2. Elemente de filosofia sintaxei, legi, principii2
Ceea ce deosebeşte lingvistica de ştiinţele tari este tocmai posibilitatea de a
circumscrie actul comunicării sintactice unor predictibilităţi subsecvente noţiunii de
lege. De fapt, actul de naştere al lingvisticii a fost dat nu numai de elevarea prin
metoda comparativ-istorică, ci şi prin utilizarea acestui instrument în descoperirea
legilor şi aregulilor fonetice, de fapt singurele, pentru că despre legi lexicale, legi
morfologice, ori sintactice, în literatura românească de specialitate nu am găsit
referinţe, iar în cea străină există passim referiri la principii, legi, reguli, dar ele ţin
filosofia limbii, sunt teoretice sau metalingvistice, aproape deloc pur sintactice.
Intreprinderea noastră, revizitată şi la care încă mai reflectăm, colectînd şi
documentînd continuu subiectul, a plecat iniţial de la
„două aspecte-premisă formulate interogativ: 1) Există legi şi principii la
nivelul limbii, relevabile la nivel lingvistic care să permită îngrădirea libertăţii
speculative privind emiterea şi validitatea unor teorii lingvistice privitoare la
oricare dintre nivele, care în acelaşi timp să constrângă orice teorie ştiinţifică? şi
2) Există o valoare zero (ø) a realităţilor lingvistice care să se manifeste ca lege,
la toate nivelele şi subnivelele limbii?” (Mihaela Secrieru, 2003).

Referitor la prima interogaţie-premisă, în articolul citat, inventariem o serie
de principii, supraordonante ale legilor la modul teoretic,dar nematerializate în legi,
aşa cum am putut constata pe parcursul lecturilor, cf.:
„principiul regenţilor morfologici, principiul concurenţei sinonimice, principiul
comodităţii, principiul eufoniei (emise de Georg Curtius, 1858, pentru a explica
cauzele anumitor schimbări în limbă), principiul economiei lingvistice (cf. şi
Valentina Agrigoroaie, 1997), principiul terţului exclus, principiul pluralităţii
soluţiilor (cf. Jun-Ren Chao, 1934, după S. Staţi, 1967(b), p. 17), principiul
1

Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi completată,
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.

2

Mihaela Secrieru, Legi şi principii în gramatică în Anuarul Universităţii “Petre Andrei”, Tom III,
Limbă şi literatură, 2003, Iaşi, p.9-16. ISSN 1584-8043; 1; Mihaela Secrieru, Un concept
sintactic necesar: opoziţia vidă (), Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi,
(serie nouă), secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLVIII, 2002, p. 99-111; Mihaela Secrieru,
Ein notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(Ø)-Opposition, Philologica Yassyensia, an
II, Nr. 2, 2006, p. 121-136.
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trecerii de la sintetism la analitism, principiul trecerii de la concret la abstract,
principiul redundanţei, principiul filiaţiei sensurilor (cf. Dragoş Moldovanu,
1972), principiul opoziţiei, principiul arbitrarului semnului lingvistic, principiul
caracterului liniar la semnificantului, principiul nonacordului între substantive
etc.”,

la care astăzi am adăuga Principiile lui Hermann Paul, pe cele teoretizate de E.
Coşeriu (passim), apoi principiul imanenţei (singura funcţie sintactică suficientă
este subiectul) via Hjelmslev, principiul structuralist (forma nu poate fi recunoscută
decît prin criteriul funcţiei), principiile idealiste vs. cele ale realismului, principiul
evidenţei pertinente, principiul globalist, principiul cauzalităţii, principiul finalităţii,
principiile pragmatice, ş.a., dar nu am putea adăuga legi, presupunînd doar că o mai
bună sistematizare a întregii teorii pe care am urmărit-o documentar de aproximativ
15 ani pot constitui substanţa unui studiu edificator al ierahizării, modelizării,
tipizării şi conlucrării principiale la nivelul sistemului sintactic al unei limbi şi poate
ar revela şi cîteva legi sintactice.
Realizînd în articolul citat, în nota de subsol aferentă, că lucrăm cu
„instrumente conceptuale relativ imprecise” (idem), prin a doua interogaţie-premisă
am dorit să rezolvăm incongruenţa sau scindarea de viziune asupra morfemului zero
(ø), termen abstract, relativ exotic pentru sintaxă şi care pare a se opri în
lingvistica românească la marginea morfologiei (expl. GA, 1966, 2005 ş. urm.).
Supoziţia noastră era că acest morfem zero acţionează legic şi că poate fi
identificat şi în sintaxă. Studiind comparativ forma unităţilor sintactice, prin
aceeaşi metodă a opoziţiei şi comutării, prin care este identificat şi în morfologie,
am reuşit punerea lui în evidenţă în raport cu mai multe realităţi sintactice,
probînd caracterul lui categorial, bazat pe opoziţii.
Am demonstrat coroborînd faptele cu deducţiile şi inferenţele logice că morfemul
zero este prezent la nivelul formei şi funcţiei propoziţiei principale, completînd
sistemul de opoziţii care eluda tocmai descrierea din punct de vedere sintactic
apropoziţiei principale (cf. tabelul infra):
Propoziţie
principală/independentă

Propoziţie
secundară/dependentă

regentă
principală

Poate fi şi regentă
subordonată/dependentă

din punctul de vedere al
funcţiei sintactice nu a
primit descriere*
marcată prin zero care se
opune jonctivelor
subordonatoare

de expl., atributivă
marcată prin jonctive
subordonatoare

Tipul de descriere
de conţinut, logico-semantic,
deci extrasintactic
de conţinut, sintactic
de conţinut, semantic
şi sintactic pentru a doua
realitate şi doar semantic pentru
prima realitate
sintactic
descriere formală, de expresie,
neevidenţiată pentru prima
realitate
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Tabelul nr. 1. Sistemul de opoziţii sintactice în care intră propoziţia”
(Mihaela Secrieru, 2007: 37)

* în gramatica tradiţională lipsa referirii la funcţia sintactică a propoziţiei
principale, chiar la ideea că propoziţia principală ar trebui să fie descrisă din
punct de vedere sintactic, precum şi înlocuirea descrierii sintactice prin cea
logico-semantică creează un efect de ilogism, de fractură logică şi de
subiectivitate în faţa consecvenţei, ori rigorii ştiinţifice. Din sistemul de opoziţii
sintactice în care intră propoziţia, se observă că propoziţia principală are, potrivit
principiului imanenţei şi funcţie sintactică zero
Morfemul zero este marcă a propoziţiei principale, această expresie de formă
atrăgînd după sine şi o expresie de conţinut, funcţia sintactică zero a propoziţiei
principale. În alte studii am identificat acelaşi morfem zero la nivelul funcţiei
sintactice a vocativului, prin neutralizare în context, la nivelul altor părţi de
vorbire cu conţinut funcţional complet pozitiv, dar de asemenea neutralizat în
context.
•
•
•

Direcţia: Categoriile sintaxei
Preambul teoretic privind noţiunea de categorie3

În ceea ce priveşte problematica noţiunii de categorie lingvistică, în general şi
sintactică, în special, considerăm că acest concept este fundamental pentru coerenţa
oricărei descrieri sintactice cu obiectul descris şi cu ea însăşi.
Utilizarea cu largheţe, uneori indistincă pentru varii concepte sintactice ca mod de
variaţie sinonimică nu rezolvă problema unei bune înţelegeri a conceptului de
categorie şi a realităţii lingvistice pe care o acoperă. Sinteza pe care o propunem
acoperă noţiunea în manifestarea ei cf.:

-

3

„entităţile lingvistice care se supun clasificărilor categoriale:
- au organizare internă şi între elementele lor se stabilesc relaţii particulare,
respectiv, „presupun cel puţin două aspecte opozabile“ (C. Dimitriu, 1994: 239);
- au proprietăţi comune, care sunt condiţionate de nivelul cărora aparţin;
- au o semnificaţie gramaticală în stare pură (DSSL, O. Ducrot -Tz. Todorov, 1972:
147);
- sunt marcate prin mărci specifice aceluiaşi nivel.
La acestea, adăugăm şi principiul enunţat de L. Hjelmslev:
„ca o categorie să aibă existenţă reală din punct de vedere gramatical este
important ca ea să poată fi definită prin criterii de formă şi nu prin criterii pur

Mihaela Secrieru, Ana-Maria Minut Elements de dictionnaire linguistique: la notion de categorie,
Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, seria IIIe, Lingvistică, Tom LII, 2006, p. 13-17.
ISSN 1221-8448. Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută
şi completată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.
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-

semantice“ (cf. L. Hjelmslev după D. Nica, 1988: 37);
precum şi caracteristicile:
categoriile trebuie să reprezinte cadrul general pentru toate descrierile posibile
de la nivelul avut în vedere,
- să fie confirmate din punctul de vedere al mai multor nivele ale limbii:
fonematic, morfematic, semantic, sintactic.” (Mihaela Secrieru, 2007: 21)

Acest instrument conceptual s-a dovedit indispensabil în elevarea şi argumentarea
teoriilor şi analizelor noastre sintactice, iar aplicarea lui consecventă şi exhaustivă a
condus la descoperirea de noi opoziţii ale realităţilor sintactice cunoscute, fapt ce a
marcat cu originalitate teoriile noastre în cîmp disciplinar românesc.
1.1.1.3. Planurile sintactice ale comunicarii4
Teoretizarea a patru planuri sintactice ale comunicării, definibile ca nişte
categorii sintactice interpuse între nivelul sintactic însuşi şi unităţile sintactice
Două sunt problemele-întrebări legate de acest aspectal planurilor sintactice:
1. dacă este nevoie de teoretizarea unor planuri sintactice, atît timp cît avem
noţiunile de nivel sintactic şi de unitate sintactică?
2. dacă identificate, descrise şi structurate, acestea se dovedesc valide în
raport cu noţiunea de categorie sintactică bazată pe opoziţii şi acoperă convenabil
realitatea sintactică a limbii române?
Răspunsurile la prima întrebare au fost formulate de noi astfel:
Noţiunea de nivel sintactic este un termen generic care se opune celui de nivel
morfologic şi care se identifică la modul ideal cu cea de cadru general al
actualizărilor sintactice, dar în fapt cuprinde şi întreaga metaterminologie.
Actualizările sintactice în sine se dezvoltă în limitele unor planuri sintactice ale
comunicării, prin acesta înţelegînd: „o realitate sintactică concretă, un model care
sugerează limitele între care putem imagina realizarea unităţilor sintactice
cunoscute, dispuse secvenţial, deci succesiv, în funcţie de rolul lor şi de importanţa
lor comunicativă.” (Mihaela Secrieru, 2009: 18).
Noţiunea de plan sintactic nu o anulează pe cea de unitate sintactică, raportul
dintre ele fiind de incluziune. În legătură cu necesitatea teoriei enunţurilor şi
abandonarea ei în favoarea noţiunilor de unitatea sintactică, rămînem la opiniile
formulate anterior:
„Răspunsul este negativ, respectiv, nu avem nevoie de o teorie a mai multor
planuri sintactice, atâta timp cât avem în vedere enunţuri sintactice transfrastice,
4

Mihaela Secrieru, Planurile sintactice ale comunicării, în In honorem Corneliu Dimitriu Analele
Universităţii “Ştefan cel Mare” A. Lingvistica tom X, nr. 1, 2004 –, 2004, Editura
Universităţii Suceava, p 213-223.
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care sunt decompozabile în sub-enunţurile sintactice constitutive fără rest [...].
Răspunsul este pozitiv, însă, atâta timp cât există enunţuri sintactice transfrastice,
care sunt decompozabile în sub-enunţuri sintactice plus „rest“, respectiv, conţin şi
secvenţe de enunţ care nu pot fi atrase în interiorul altor enunţuri pentru a fi analizate
omogen.” (Mihaela Secrieru, 2009: 14),

acestea fiind de fapt realizări ale unor planuri sintactice.
Răspunsul la întrebarea a doua este următorul:
„În limba română, la nivelul sintactic al acesteia, se pot actualiza enunţuri
sintactice, aflate în planuri sintactice diferite. Actualizările sintactice posibile
indică un număr de patru planuri sintactice: planul comunicării directe, planul
comentariilor la comunicarea directă, planul comunicării apelative şi planul
comunicării interjecţionale5, care au mărci comune, dar şi specifice şi au un
conţinut sintactic specific, dat de importanţă comunicativă.” (Mihaela Secrieru,
2009: 18-19)

Problema acestor patru planuri care epuizează fără rest toate realizările posibile
ridică şi problema relaţiilor sintactice posibile între ele, sintaxa fiind cu precădere o
“ştiinţă a relaţiilor”. Opinia noastră, întărită de cea a lui Gh. Trandafir, care atunci
cănd discută despre relaţia sintactică de incidenţă o vede ca „relaţia unei unităţi faţă
de construcţia în care este inclusă“ (1982: 158), şi o consideră o „relaţie zero“, este
aceea că raporturile sintactice dintre aceste planuri sintactice sunt abstracte şi
anume zero, (Ø).”
Încercînd jocuri metaforice, PCD şi PCCD sunt planuri sintactice insulare, PCA este
o peninsulă sintactică, pe cînd PCI este mai curînd o insulă sintactică.

Pentru mai multă acurateţe, prezentăm un exemplu sintetic: Hei,PCI/ Maria, PCA/ citeşte o
carte,PCD/ zise mama.PCCD/ unde PCI este caracterizat prin urmtoarele trăsături formale şi
de conţinut, identificabile prin opoziţii succesive cu celelallte planuri sintactice ale
comunicării: nu comunică un enunţ primar sau un comentariu la acesta, ori o apelare, are marcă
formală sintactică incipită zero, conjugată cu pauza şi intonaţia, are autonomie semantică,
comunicativitatea este „interjecţională“, apărând preponderent în topică incipită; PCA este
caracterizată prin următoarele trăsături formale şi de conţinut: nu comunică un enunţ
primar sau un comentariu la acesta, are marcă formală sintactică incipită zero, conjugată cu
pauza şi intonaţia, are autonomie semantică, comunicativitatea este „apelativă“, fie ea
incipită, mediană sau finală ca topică; PCD este caracterizat prin aceea că: este o
comunicare cu o singură intonaţie (enunţiativă), are autonomie semantică, are marcă
formală sintactică incipită zero (Ø); PCCD este o comunicare de tip comentariu, are o
singură intonaţie (enunţiativă), are autonomie semantică şi are marcă formală sintactică
incipită zero (Ø) conjugată cu verbe dicendi, declarandi etc.
5

14

1.1.1.4. Unităţile sintactice6
DIRECŢIA: Teoretizarea unităţilor sintactice, a unităţilor sintactice minimale
şi maximale, precum şi a opoziţiilor interne şi externe categoriei;
Metatermen fundamental în sintaxă, definirea specificului ‚unitate’ a fost
eludată în marile gramatici academice româneşti, o încercare de filosofie a
conceptului, întîlnind doar la I. Diaconescu, 1995. În ceea ce ne priveşte, am
elaborat o definiţie care ne-a permis măsurări după criterii sintactice a unităţilor
minimale şi maximale ale sintaxei:
„mărime sintactică caracterizată prin sensul uni3-, divizibilă şi multiplicabilă prin ea
însăşi şi prin unităţi de acelaşi fel (sintactice), coezivă, omogenă şi care serveşte
drept măsură pentru unităţi de acelaşi fel.” (Mihaela Secrieru, 2009: 25)

Noţiunea de enunţ sintactic ca unitate maximală a sintaxei7
La momentul publicării volumului nostru, Nivelul sintactic al limbii române,
I. ed. 1998, termenul de enunţ sintactic nu pătrunsese în teoria unităţilor sintactice,
singurii teoreticieni care semnalaseră importanţa conceptului şi a valorii
conceptuale noului punct de vedere fiind Valeria Guţu Romalo în Sintaxa limbii
române, (1973:29), I. Diaconescu, (1995: 218) şi Sorin Stati în Teorie şi metodă în
sintaxă, (1967: 193.) Sinteza punctelor de vedere puţine şi neînchegate, întilnite
passim în aceste lucrări, reducerea sinonimiiilor şi definirea valorii sintactice a
enunţului făcute în volumul nostru au fost confirmate ca pertinente şi valoroase de
Gramatica limbii române, ed. 2005/2008 care menţionează volumul nostru la
bibliografia specială de referinţă în domeniu. (cf. infra, Secţiunea III)

Mihaela Secrieru, Проблема синтаксических единиц в русском и румынском языках,
“Международное академическое сотрудничество на рубеже тысячилетий:
проблемы и перспективы'', Издательство Тверской государственный
технический университет, стр. 76, Tver, Federaţia rusă,1999. (Problema unităţilor
sintactice în limbile rusă şi română, Editura Universităţii Tehnice, p. 76, Tver,
Federaţia rusă). Mihaela Secrieru, Заметки о синтагме как единице
синтаксиса, (Consideraţii privind sintagma ca unitate sintactică), Analele
ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, volumul “Studii de slavistică”, X, Iaşi, 2002,
p. 157-161; Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a
revăzută şi completată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.
3  uni = element savant de compunere care comportă semele: ‘unic’, ‘mono-‘ vs .’ pluri-‘, ‘
multi-‘, ‘ poli-‘ .
7 Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi completată,
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.
6
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Noţiunea de funcţie sintactică ca unitate minimală a sintaxei8
Problema funcţiei sintactice în gramatica românească este greu decelabilă în
părţile ei definitorii, adecvate tare, fiindcă ea este definită circular prin noţiunea de
‚parte de propoziţie’. Caracterul special al acestei importante realităţi sintactice
derivă din faptul că este ultima realitate sintactică obţinută prin diviziuni sau
segmentări succesive şi că este de fapt expresia unităţii minimale autonome a
sintaxei, cf.:
„unitatea sintactică minimală trebuie să fie acea realitate sintactică
nedecompozabilă şi neanalizabilă în subunităţi de acelaşi fel, în baza teoretică
a discuţiei, în situaţia noastră în bază sintactică, iar unitatea sintactică
maximală va fi caracterizată ipotetic ca fiind un corpus de n unităţi minimale
[unde n = 1→ + ∞ (infinit), deoarece actul comunicativ lingvistic poate fi
realizat şi printr-un singur cuvânt, dar poate prolifera, practic, la nesfârşit] şi a
cărei trăsătură de bază este diviziunea în elemente componente relativ
autonome.” (Mihaela Secrieru, 2009: 26)

Ceea ce i se reproşează teoriei funcţie sintactice ca unitate minimală a
sintaxei ar fi tocmai această lipsă de autonomie in se şi per se a funcţiei sintactice,
care este considerată doar o virtualitate a cuvîntului lexico-gramatical (Dumitru
Irimia, 1983), o valenţă potenţială sau în aşteptare. Aceste opinii aruncă funcţia
sintactică în alte nivele ale limbii, lexical sau morfologic şi eludează faptul că şi la
alte nivele cuvîntul posedă potenţialităţi, de exemplu, cuvîntul lexical conţine
potenţialităţi semantice, dar acest lucru nu conduce pe nici un lingvistic să-i
conteste statutul de component al nivelului lexical. În ceea ce ne priveşte, două sunt
aspectele importante care pot conduce la un punct de vedere valid: teoretizarea
substanţei funcţiilor sintactice ca expresie a noţiunii de manifestarea categorială şi
decelarea opoziţiilor pertinente specifice. Ambele sunt colegate.
Manifestarea categorială a unei entităţi lingvistice este legică, forma fiind
garanţia caracterului lingvistic, iar forma atrage conţinut specific, într-o schemă
combinativă care epuizează toate posibilităţile. Această înseamnă că funcţia
sintactică nu există în sine şi pentru sine, ea are formă şi conţinut sintactic, iar acest
lucru înseamnă opoziţii şi în final probează caracterul categorial al funcţiei. Prin
abducţii succesive, am demonstrat că ceea ce au observat lingvisţii ca acoperind în
mod teoretic şi practic noţiunea de funcţie sintactică a fost doar manifestările
concrete ale acesteia, subiectul, predicatul, atributul, complementul etc., opoziţia
reală fiind alta, respectiv concret-abstract, iar în interiorul abstractelor existînd o
neutralizare în context (situaţia vocativelor, a pronumelor etice, neutre etc.), deci o
funcţie sintactică zero şi o absenţă permanentă (situaţia prepoziţiilor, conjuncţiilor
etc.), deci o funcţie sintactică negativă.
„Taxinomia categorială a părţilor de vorbire propusă este una sintactică,
8

Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi completată,
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.
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funcţională, după posibilitatea cuvântului morfologic (a părţii de vorbire) de a-şi
actualiza o funcţie sintactică pozitivă, zero sau negativă. Ea ţine seama de contextul
enunţării şi poate fi figurată grafic pe o axă a funcţiilor sintactice astfel:
________________________ø______________________________+____
realizări negative
realizări zero
realizări pozitive
ale funcţiilor sintactice
sau vide ale funcţiilor
ale funcţiilor
(„nonfuncţii“)
sintactice
sintactice
Existenţa unor aspecte interne opozabile la nivelul funcţiei sintactice o recomandă
pe aceasta ca o categorie sintactică (în special) şi lingvistică (în general). Aceasta
înseamnă că funcţia sintactică nu poate fi definită şi identificată în mod absolut,
„prin sine“, ci doar în opoziţie cu toate realizările pe care le cunoaşte. Această
taxinomie permite analiza sintactică completă a tuturor părţilor de vorbire
implicate într-un enunţ.” (Mihaela Secrieru, 2009: 63).

Teoria noastră privind existenţa funcţiilor sintactice abstracte, zero sau
negative se sprijină şi pe teoria lui Sorin Stati (1972) care atunci cînd vorbeşte
despre conţinutul sintactic al părţilor de vorbire, pe care îl structurează în conţinut
funcţional, conţinut categorial şi conţinut denotativ, ne-a permis să observăm o
incongruenţă, iar această teorie emendată de noi în punctul de inflexiune care făcea
ca aceasta să nu fie operabilă ne-a permis descrierea sintaxei tuturor cuvintelor
dintr-un enunţ, descriere atomistă, de tip 1:1 şi nu 1: 1, 1:2 sau 1:3, cum se
procedează în gramatica tradiţională prin egalitatea funcţie sintactică = parte de
propoziţie.
1.1.1.5. Raporturile sintactice9
9

Mihaela Secrieru, Κонцепт синтаксического отношения. Сопоставительный
взгляд между русск. и рум. языками, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I.
Cuza”, vol. “Studii de slavistică”, X, Iaşi, 2002, p. 171-181. Mihaela Secrieru,
Проблема синтаксических отношений и синтаксических категорий, (, «A. C.
Пушкин и современность (к 200-летию со дня рождения поэта)», Российский
университет дружбы народов, Издательство Российского университета дружбы
народов), 135-137, 1999, Moscova. Mihaela Secrieru, Проблема синтаксических
отношений
на
уровне
сложного
предложения,,
«Особенности
лингвистической подготовки кадров в сфере предпринимательства», Editura
Academiei de Finanţe, 1999/2000, Moscova. Mihaela Secrieru, Consideraţii asupra
raportului de inerenţă în limbile rusă şi română, Analele Ştiinţifice ale Universităţii
“Al. I. Cuza” secţiunea Limbi şi literaturi străine, Tomul II (1999) Iaşi, p. 71-80,
1999. Mihaela Secrieru, Raportul sintactic apozitiv – apoziţia/propoziţia apozitivă,
Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă), Volum omagial
Alexandru Andriescu, secţiunea III e Lingvistică, tomul XLVI-XLVII, 2000-2001, p.
163-175. Mihaela Secrieru, Anneliese Poruciuc: Syntaktische Strukturen auf
lexikalischer Grundlage. ein rumänisch Vergleich (Structuri sintactice realizate
lexical. Privire comparativă româno-germană), "Zeitschrift der Germanisten
Rumäniens, 10 Jahrgang, Heft, 1-2 (19-20), volumul celui de-al V-lea Congres al
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DIRECŢIA: discutarea critică şi validarea sau invalidarea teoriilor clasice ale
raporturilor sintactice prin aplicarea strictă a unor criterii sintactice de
definire, respectiv forma sintactică şi conţinutul sintactic
Existenţa raporturilor sintactice, a numărului lor şi a tipurilor lor a preocupat
pe toţi lingviştii români, soluţiile fiind considerabil diferite şi multiple. Abordarea
noastră în ceea ce priveşte aceste aspecte a plecat de la premisa stabilirii
conţinutului sintactic al raporturilor sintactice, încît toată cunoaşterea ipostaziată în
legătură cu această realitate sintactică era bazată exclusiv pe criterii de formă.
Soluţia găsită de noi este logică şi corectă, dar nu a mai fost emisă de nici un alt
lingvist, singura încercare a vreunui lingvist ieşean de a stabili ce înseamnă conţinut
sintactic aparţinînd lui C. Dimitriu. Din păcate descrierile lingvistului 10 nu aduceau
elemente care să permită dezvoltări, ori inferări de valoare. Aplicînd o strategie
inductivă, am constatat că:
„lingvistica tradiţională acordă statut de „funcţii sintactice“ numai acelor cuvinte
care trimit direct sau indirect la sens denotativ (referenţial), înţeles ca
„informaţie semantică“, adică acelor cuvinte care „comunică direct sau indirect o
singură noţiune“ (C. Dimitriu, 1982: 80). Dar cuvinte „funcţionale sintactic“ sunt
considerate, în principiu, cuvintele reprezentate a doar şapte clase semanticomorfologice: cele ale substantivului, adjectivului, pronumelui, numeralului,
verbului, adverbului şi interjecţiei, care pot apărea fiecare în poziţia sintactică
de „termeni ai unei relaţii sintactice“ (S. Stati, 1972: 9). În consecinţă, şi
raporturile sintactice posibile la nivelul sintactic al limbii române se vor înscrie
între coordonatele unei expresii matematice de tipul C(7x7)2,3: combinaţii de
şapte clase morfologice ori şapte clase morfologice, luate câte două, dar şi trei
sau mai multe elemente, după „modelele“ substantiv-substantiv, substantivadjectiv; substantiv-pronume etc. unde semnul (-) indică existenţa unui raport
sintactic.” (Mihaela Secrieru, 2009: 70)

Inferenţa principală este că nu există funcţii sintactice în afara raporturilor
sintactice şi că de fapt conţinutul sintactic al raporturilor sintactice este tocmai
capacitatea generativă a acestora, respectiv capacitatea de a genera funcţii
sintactice. Ideea este valoroasă, productivă şi validă, iar aplicarea ei a permis atît
teoretizarea substanţei raporturilor sintactice abstracte zero şi negativ, descoperite
ca urmare a inferenţelor logice perfect demonstrabile:
“ ―__________________ø_______________+_____________
raporturi
raporturi
raporturi
negative
sintactice 
sintactice pozitive
nonraporturi
(vide)
(raporturi
sintactice)
sintactice concrete)

10

Gemaniştilor, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, p. 191-196. ZGR 19-20/2001
Gesamtinhalt).
Vezi C. Dimitriu despre conţinut (1982: 113), .în raport cu S. Stati (1967,134).
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Figura nr. 5. Sistemul categorial al opoziţiilor aplicat raporturilor sintactice”
(Mihaela Secrieru, 2009: 75),

cît şi noi taxinomii ale raporturilor sintactice, după criterii care nu au mai fost
utilizate, cu rezultate :
„după criteriul exhaustiv al capacităţii generative de funcţii sintactice, în următoarea
formulă taxinomică bipartită:
a) raporturi sintactice generatoare de funcţii sintactice, clasă care conţine:
- raportul sintactic de subordonare (aici incluzându-se şi raportul de dublă
subordonare simultană la doi regenţi de tipuri diferite) care generează funcţiile
sintactice subordonate (atributul, complementul / circumstanţialul şi cumulul de
funcţii sintactice şi propoziţiile subordonate corespondente lor;
- raportul sintactic apozitiv, generator al funcţiei sintactice de apoziţie şi al
propoziţiei apozitive.
- raportul sintactic intermediar-explicativ, generator al funcţiei sintactice 
(propoziţia intermediară explicativă).
b) raporturi sintactice „generate“ de funcţii sintactice, clasă care conţine:
- raportul sintactic de inerenţă, „generat“ de funcţiile sintactice de subiect şi
predicat.
c) raporturi sintactice nongeneratoare de funcţii sintactice, clasă care cuprinde:
- raportul sintactic de incidenţă, caracterizat prin incapacitatea de a genera
funcţii sintactice, trăsătură care îl recomandă ca un (-) minus raport sintactic.
- raportul sintactic mixt, un (-) minus raport sintactic, cu comportament
sintactic identic.
- raportul sintactic de coordonare, un (-) raport sintactic, nongenerator de funcţii
sintactice.
Redistribuirea grafică a acestor nouă raporturi sintactice este următoarea:
(-)
()
(+)
________________________________________________________
Raporturi negative:
raporturi vide:
raporturi pozitive:
coordonare
explicativ
inerenţă
mixt
raportul sintactic
subordonare
incidenţă
zero ( )
apozitiv.
rap. sint. minus
Figur nr. 13. Clasificarea categorială a raporturilor sintactice
şi din punctul de vedere al capacităţii lor de a genera funcţii sintactice”
(Mihaela Secrieru, 2009: 141-142).
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După realităţile sintactice între care se stabilesc:
- raporturi sintactice primare sau de gradul I, se stabilesc între părţi de
vorbire, exemple, raportul de subordonare, de apoziţie
- raporturi sintactice inferente sau derivate sau de gradul II, se stabilesc între
funcţii sintactice, deci între termeni care deja au contractat şi sunt produsul
unui raport sintactic anterior, exemple, raportul de coordonare, cât şi cel mixt
- raportul sintactic de gradul III, care se stabilesc între planuri sintactice,
exemplu raportul de incidenţă.
După caracterul lor manifest, ori nemanifest: raporturi sintactice concrete şi
raporturi sintactice abstracte etc.
1.1.1.6. Funcţiile sintactice11
DIRECŢIA: Ce sînt şi cum sînt descrise funcţiile sintactice. Explorarea
posibilităţilor de reconsiderare a teoriilor cunoscute

În afară de teoretizarea funcţiei sintactice ca unitatea sintactică minimală (vezi
supra) am fost preocupată de-a lungul timpului de:
– statuarea conceptului de funcţie sintactică (vezi supra)
studierea monografică a cumulului de funcţii sintactice
studierea numelui predicativ ca funcţie sintactică autonomă
11

Mihaela Secrieru, Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ
suplimentar”), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, ISBN
97358243-22-X, 235 pag. Mihaela Secrieru, Le circonstant d’exception est-il une
fonction simplement ou doublement subordonèe, "Lucrările ştiinţifice ale
Simpozionului internaţional, “Universitaria Ropet 2001”, Editura Focus, Petroşani,
2001, p. 182-186. Mihaela Secrieru, Realizări ale apoziţiei în câteva monumente de
limbă română veche, lucrare publicată în Studia linguistica et philologica in
honorem D. Irimia, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", (serie nouă),
secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIX-L, Iaşi, 2003-2004, p. 502-511; Mihaela
Secrieru, Consideraţii asupra numelui predicativ, apărută în “Revistă de lingvistică
şi ştiinţă literară”, nr. 1, (169), p. 67-77, Chişinău, 1997. Mihaela Secrieru, Element
predicativ suplimentar, nume predicativ sau cumul de funcţii sintactice? în Analele
Universităţii “Ştefan cel Mare”, an IV, p. 112-118, 1995, Suceava. Mihaela Secrieru,
Anca Cehan, Is the Associative a Simple or Double Subordinated Syntactical
Function, Philologica Jassyensia, an III, Nr. 1, 2007, Editura Alfa, Iasi, 2007, p 6570. Mihaela Secrieru, Actualizările sintactice ale apoziţiei din perspective
neotradiţionale, "Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii "Petru
Maior", Târgu-Mureş, 27-28 octombrie 2000", vol. 10, Limba şi literatura română,
Editura Universităţii "Petru Maior", Târgu-Mureş, 2000, p. 151-157. Mihaela
Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi completată,
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1. Mihaela Secrieru,
Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000,
ISBN 973-99810-6-2,
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-

studierea apoziţiei
studierea complementelor de excepţie, sociativ, de schimb, opoziţional,
cumulativ, de relaţie şi a circumstanţialului comparativ

Cumulul de funcţii sintactice
Problematica cumulului de funcţii sintactice este subiectul unor lucrări
preliminare critice privind disjungerea funcţionalităţii monolite a predicatului
nominal în predicat verbal, eventual insuficient semantic şi o funcţie sintactică
sincretică, dublu relaţionată simultan, numită de noi cumul de funcţii sintactice.
Cercetările sub formă monografică au fost materializate în lucrarea publicată în
2001. O scurtă descriere a premiselor, modului de abordare şi a rezultatelor
aşteptate am excerptat-o din prefaţa volumului:
„Lucrarea se înscrie în linia gramaticii neotradiţionale cu elemente
structurale (pornim de la forme pentru a stabili funcţiile lor sintactice),
transformaţionale şi onomasiologice (studiind cum se exprimă în limbă un
anumit conţinut de gîndire care vizează direct funcţia sintactică). Urmărim,
de asemenea, probleme exegetice (ne referim la diacronia conceptualizării
fenomenului sintactic al dublei subordonări simultane), coroborate cu
probleme ştiinţifice obiective (“ce” sunt şi “cum” sunt funcţiile sintactice
dublu relaţionate simultan), avînd ca obiective finale reducerea diferenţelor
dintre teoria şi practica enunţurilor prin luarea în discuţie a cît mai mulţi
factori şi trecerea de la adevăruri răzleţe la o teorie sintactică închegată.
Modelele sintactice interpretative, propuse în problema dublei subordonări
simultane la doi regenţi de tipuri diferite (“nominal”/”verbal”) şi a funcţiei
sintactice actualizate ca rezultat al acestor raporturi sintactice, atestă o
diversitate de opinii uneori greu conciliabilă, opinii care merg de la negarea
existenţei unei funcţii sintactice dublu subordonate simultan şi, în
consecinţă, încadrarea realizărilor ei la alte funcţii sintactice, până la
teoretizarea mai multor funcţii sintactice autonome, dublu subordonate
simultan. În aceste condiţii, rediscutarea diacronică şi sincronică a
conceptului de cumul de funcţii sintactice se resimţea cu acuitate. Abordarea
diacronică a conceptualizării funcţiei sintactice în discuţie ne-a impus
deseori analiza critică a teoriilor emise, astfel încât în secţiunea dedicată
exclusiv “conceptului de cumul de funcţii sintactice”, demonstraţia ca metodă
ştiinţifică a fost utilizată numai în măsura în care prin ea se puteau reliefa
sau întări aspecte doar sugerate în demersul anterior, dar deductibile din
logica faptelor. Argumentele invocate s-au sprijinit pe relaţia cauză-efect,
analogie, comparaţie, generalizare, dar am pus în discuţie şi teoriile bazate pe
prestigiu, cele axiomatice sau pe cele bazate pe argumentul numelui propriu
al teoreticianului, ca autoritate, considerând că evoluţia ideilor în timp
impune o reconsiderare a teoriilor considerate imuabile. De asemenea,
argumentele emematice le-am desfăşurat în silogisme cu toţi termenii
exprimaţi pentru a suprima echivocul sau ambiguitatea interpretativă.”
(Mihaela Secrieru, 2001: 2-3)
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Elementele de originalitate şi de contribuţie constau în inventarierea tuturor
teoriilor emise vreodatăîn literatura de specialitatea românească de pînă la
momentul cercetării nostre despre această realitatea sintactică, discutarea lor critică
şi etapizarea cercetărilor, esenţializarea caracteristicilor de etapă, elevarea unui
concept al funcţiei numită cumul, structurarea lui taxinomică după criterii clasice
emendate, dar şi după noi criterii structural ternare, inventarierea dinamicii acestei
funcţii de la primele atestări pînă la măsurarea frecvenţelor în monumente de limbă
de secol XVI-XVII şi XVIII, dar şi în opere belestristice de secol XX, susţinerea
teoriei printr-un corpus amplu de exemple.
„Realitatea sintactică concretă caracterizată prin coexistenţa la nivelul
aceluiaşi termen a două funcţii sintactice diferite: atribut sau apoziţie şi /sau
complement sau circumstanţial, impuse de doi regenţi de tipuri diferite:
“nume” şi “verb”, sau de un antecedent nominal şi un regent de tip verbal
care îl supraordonează, respectiv anteordonează simultan, se numeşte cumul
de funcţii sintactice.” (Mihaela Secrieru, 2001: 110)

Am dovedit că problematica numelui predicativ este una circumscrisă cumulului de
funcţii sintactice (vezi infra), fapt validat şi de alţi lingvişti, una din validări venind
din citarea lucrării nostre la bibliografia specială de referinţă a Gramaticii limbii
române, ed. 2005 pag. 991 şi 1016 /ed. 2008, pag. 1039 şi 1065.
Numele predicativ ca funcţie sintactică autonomă
În legătura cu perena problematică a numelui predicativ, opinia noastră reiterată şi
reargumenatată passim s-a bazat pe toate coordonatele statice ori dinamice ale
acestei funcţii sintactice, respectiv relaţiile în care intră, natura morfologică a
cuvîntului cu această funcţie şi consecinţele acesteia:
“ceea ce era nume predicativ la nivelul structurii de adâncime devine element
predicativ suplimentar la nivelul structurii de suprafaţă. Pusă astfel această
chestiune este parţial adevărată. Lingviştii care au avut în vedere aspectul ontologic
al funcţiilor sintactice, ne referim la Pānini şi la Ch. Fillmore (1968), stabilind
cazurile de adâncime şi semioza lor, nu vorbesc şi de existenţa unui caz al “numelui
predicativ”, care nu există la nivelul structurii de adâncime5. “Predicativitatea” este
acazuală. Enunţul de la nivelul structurii de suprafaţă, unde operăm analiza
Pānini, plecînd de la planul ontic spre cel lingvistic, consemnează următoarele cazuri de adîncime:
sacrificatorul (agentul), victima (obiectul sau pacientul), uneltele (instrumentele), locul sacrificiului
, actul ofrandei şi transferul (donaţia), incitatorul (cf. Sergiu Al-George, 1976: 27 sqq.). Ch.
Fillmore (1968) redescoperă cazurile de adîncime, consermnînd aproximativ aceleaşi tipuri: agentul,
instrumentul, obiectul, sursa (locul), scopul (transferul), timpul. Pentru o comparaţie între cele două
teorii ale cazurilor de adîncime vezi C. Frâncu, 1998: 16-17.
5
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sintactică, reprezintă o altă comunicare reperată, derivată într-adevăr din structuri
primare reperate de la nivelul structurii de adâncime în care numele predicativ este
un atribut sau apoziţie a unui nume şi un complement al unui verb” (Mihaela
Secrieru, 2000:23)

De fapt, teoriile care proclamă acordul numelui predicativ cu subiectul nu au în
vedere nici că nu se acordă substantiv cu substantiv, ori pronume, numeral sau verb
la infinitiv, nici că singura situaţie de acord este cea între subiect şi adjectiv, ceea ce
face din o aşa zisă regulă o excepţie, cf.:
„Este necesar să observăm că, în litera şi în spiritul lor, aceste teorii acoperă doar
anumite realizări ale predicatului nominal, şi anume, acel tip în construcţia căruia
apare un nume predicativ exprimat prin adjective variabile cu cel puţin trei sau
patru forme flexionare, deoarece doar aici poate apărea acordul în gen, număr şi caz.
Doar în această unică situaţie, numele-subiect (substantivul în mod direct,
pronumele în mod indirect7) care au categorii gramaticale deictice, (cu caracter
lexico-gramatical) (G. Gruiţă, 1973: 281) poate şi impune adjectivului-nume
predicativ, prin acord, ca marcă a subordonării şi nu ca marcă a raportului de
inerenţă, categoriile sale gramaticale, care la nivelul adjectivului devin anaforice,
adică au caracter pur formal sau gramatical. Insistăm asupra acestui aspect, întrucît
considerarea acordului drept marcă a raportului de inerenţă înseamnă că numele
predicativ-adjectival trebuie să impună substantivului - subiect categoria
gramaticală a cazului nominativ şi acceptarea afirmaţiei că raportul de inerenţă se
stabileşte de fapt între “nume“ şi “nume“, ceea ce nu ni se pare convenabil (Mihaela
Secrieru, 1997: 70).” Mihaela Secrieru, 2000:34)

Demonstraţiile nostre că numele predicativ este partea unei structuri ternare şi este
o funcţie sintactică autonomă s-au dovedit pertinente şi valide.
Apoziţia
O altă preocupare a fost studierea apoziţiei, din perspectiva statutului ei
controversat: funcţie semantică vs. funcţie sintactică. Prin discriminări succesive,
am reuşit să emitem o teorie proprie asupra apoziţiei ca funcţie sintactică generată
deraportul sintactic apozitiv, fie autonomă în raport cu baza sau antecedentul
nominal, verbal, propoziţional, fie reduplicînd şi caracteristicile sintactice ale
apozatului, situaţie în care se apropie prin comportament de funcţiile sintactice
sincretice de tip cumul (cf. Mihaela Secrieru, 2000: 106 sqq şi 2007: 97 sqq).
-

7.Pronumele

poate avea şi o folosire anaforică cf. exemplul Aceasta este o carte. (cf. şi Alexandra
Cornilescu, Daniela Urdea, 1987: 110).
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Complementele de excepţie, sociativ, de schimb, opoziţional,
cumulativ, de relaţie şi circumstanţialul comparativ

În ceea ce priveşte studierea circumstanţialelor de excepţie, sociativ, comparativ,
cumulativ, de relaţie şi de opoziţie, complementul de schimb, acestea constituie
substanţa volumului Elemente de sintaxă sincronică comparată, menţionat în
bibliografia generală a lucrării Gramatica limbii române, Ed. Academiei, 2005, p.
1016, datorită aproprierii de perspectivă dintre abordarea noastră şi cercetările
recente în domeniu. Prin metoda comparativă, am demonstrat caracterul inedit al
comportamentului sintactic al funcţiilor enumerate mai sus, aşa cum subliniam în
concluziile lucrării:
„Circumstanţialele sociativ, opoziţional, cumulativ şi de excepţie, în plan
logic se subordonează unui regent nominal, care le impune şi o formă
prin recţiune prepoziţională, în plan sintactic, însă, dependenţa faţă de
regentul nominal este asimptomatică, întrucât raportul sintactic cu
cvasiregentul nominal nu le impune acestora şi funcţia sintactică aferentă
de atribut.” (Mihaela Secrieru, 2000: 113).
„Actualizările unora din funcţiile sintactice enumerate, şi anume a
circumstanţialelor sociativ, opoziţional, cumulativ, de excepţie şi a
complementul de schimb conduc la ideea generală că nu există o
demarcaţie rigidă între clasele de funcţii sintactice uni- şi dublu
subordonate şi că mecanismele complexe ale structurării sintactice
cunosc o clasă de funcţii sintactice de tranziţie între realizările
unisubordonate şi cele dublu subordonate, asigurate prin funcţiile
sintactice enumerate mai sus, la care unul din raporturile sintactice de
dependenţă faţă de un cvasiregent de tip nominal, care impune forma
subordonatului, dar nu îi impune şi funcţia sintactică aferentă, de atribut.
Considerăm că raporturile sintactice în discuţie se comportă
asimptomatic, în sensul că cvasiregenţii sînt lipsiti de un element al
conţinutului lor funcţional – acela de a impune o funcţie sintactică.”
(Mihaela Secrieru, 2000: 115).
„Analiza şi exploatarea asemănărilor şi deosebirilor dintre cumulul de
funcţii sintactice, pe de o parte, apoziţia şi circumstanţialul de mod
comparativ, pe de altă parte, relevă faptul că unele din realizările
considerate situaţii de apoziţie şi/sau de circumstanţial modal
comparativ sînt, prin particularităţile de formă şi de conţinut, realizări ale
cumului de funcţii sintactice.” (Mihaela Secrieru, 2000: 114).

Concluzia noastră este confirmată de lucrările recent apărute, între care Gramatica
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limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, ed. 2005/2008, care tratează aceste
funcţii drept structuri ternare şi identifică structurile care pot fi considerate
sincretice la nivelul funcţiei lor sintactice.
Conversiunea sintactică12
DIRECŢIA Descoperirea şi descrierea mecanismelor algoritmice ale
fenomenelor sintactice cu aspect regulat şi contextual
Fiind o realitate sintactică inedită, în studiile noastre am plecat de la
discutarea critică a tuturor teoriilor anterioare asupra conversiunii, începînd cu
definirea conceptului şi pînă la toate taxinomiile propuse de lingvişti, ajungînd la
propria definiţie şi taxinomie cf:
„termenul de conversiune sugerează că unitatea lexico-gramaticală care se
converteşte «pierde» ceva: clasa morfologică de origine, cu specificitatea sa
morfo-sintactică şi «cîştigă» contextual un nou statut morfo-sintactic şi lexical
care poate interesa şi nivelul stilistic şi care uneori se poate adăuga statutului
iniţial” (Mihaela Secrieru, 2009: 160),
„procedeul numit conversiune este transformarea lexical-semantică, morfologică
şi sintactică, care afectează o unitate lexico-gramaticală în trecerea ei
contextuală de la o clasă morfologică la alta, în scopuri cel mai adesea lexicalsemantice, dar şi sintactice, stilistice sau relaţionale” (Mihaela Secrieru, 2009:
161).

În studiile noastre elaborate şi revizitate de-a lungul timpului, alocate acestui
fenomen sintactic interesant, ne-am preocupat de clarificarea termenilor, de
observarea comportamentului părţilor de vorbire convertite, fapt ce ne-a permis
descoperirea de noi realităţi, cum ar fi cumulul morfologic, dar mai ales considerăm
o contribuţie identificarea mecanismelor sintactice în ceea ce priveşte conversiunea
sintactică. Iniţial, am teoretizat şase mecanisme13, dar ne-am oprit ulterior la patru
Mihaela Secrieru, Există conversiune sintactică în limba română?, Analele Universităţii
din Oradea tom IV, Filologie, Limba şi literatura română, 1997/2000, p. 322-337.
Mihaela Secrieru, Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic, în
volumul Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia 1999, “Limbaje şi
comunicare”, IV, 2000, Suceava. Mihaela Secrieru, Un aspect al sincretismului
lingvistic: cumulul morfologic (II), în In memoriam Eugen Coşeriu, Analele
Universităţii “Ştefan cel Mare” – Suceava, A. Lingvistica, Tomul VIII, 2000-2002, ,
Editura Universităţii Suceava, 2004, p.180-189. Mihaela Secrieru, La conversión
sintáctica en el rumano, AUI, secţiunea IIIe, Lingvistică, tomul LXII, 2016, ISBN
1221-8488. Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, ediţia a II-a
revăzută şi completată, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-670-234-1.
13 Însăşi noţiunea de mecanisme ale limbii este una valoroasă, descoperirea acestora aşezînd
limba şi limbajul în treptele superioare ale abstractizării umane, alături de gîndirea
matematică.
12

25

considerate de noi ca fiind cele mai importante:
I. „primul mecanism de conversiune (care priveşte transformarea unei structuri
de adâncime într-o structură de suprafaţă) poate fi figurat grafic astfel:
(I)

[# A-B #]

>

(II)

[#_ B #]

>

(III)

[# B #]

sau [# un B #]
sau [# cel B #]
sau [# acest B #]
unde A = context morfosintactic specific lui B,
iar B = unitatea lexico-gramaticală care se converteşte.” (Mihaela Secrieru,
2007: 163).
“II. Al doilea mecanism de conversiune se deosebeşte de primul prin
faptul că presupune două faze intermediare, în acest mecanism conversiunea
fiind rezultatul aplicării unor reguli de transformare a unităţii lexico-gramaticale
(desinenţe, articole) sau de ocurenţă cu cuvinte-morfem. El poate fi figurat grafic
astfel:
I. [# B #]

> II.

# B-ul #
# un B #
# pe B #” (Mihaela Secrieru, 2007: 166).

“III. Cel de-al treilea mecanism de conversiune se individualizează de
precedentele prin aceea că unitatea lexico-gramaticală care se converteşte
suferă conversiunea numai datorită contextului nespecific. El poate fi figurat
grafic astfel:
I. [# A #]
166).

[# B #]

>

II

[# AB #]” (Mihaela Secrieru, 2007:

“IV. Al patrulea mecanism de conversiune sintactică se individualizează doar prin
aceea că pentru a se obţine conversiunea, se apelează la mijloace grafematice sau
morfeme suprasegmentale (accent, intonaţie). Prin mijloace grafematice –
alografe cu majuscule sau cu minuscule, marcate sau nu grafic prin ghilimele – se
pot obţine contextual substantive proprii din substantive comune: „Faţă de noi,
Mama se purta într-un fel şi Tata într-altul.“ (L. Blaga, Opere 6, p. 43), în
această situaţie având loc o pseudoconversiune” (Mihaela Secrieru, 2009: 167).

Concluziile noastre disting între conversiunea morfo-sintactică, cea exclusiv
sintactică şi cea morfologică (pseudoconversiunea).

26

Faptul că am identificat şi descris principalele mecanisme ale conversiunii este un
element important spre înţelegrea funcţionării sistemice a unei părţi a sintaxei.

1.1.1.7. Elemente de metodologia sintaxei14
Este evident că orice ştiinţă uzează de operaţiile gîndirii, adicţia, observaţia,
deducţia, inducţia, abducţia, ipoteza sau prezumţia, experimentul, demonstraţia,
analiza şi sinteza, abstractizarea şi concretizarea, discriminarea, investindu-le cu
forţa unor metode de lucru sui-generis, dar despre metode de cercetare exclusiv
sintactice nu putem vorbi. Marile metode ale lingvisticii clasice, cea comparativistorică, geografia lingvistică, ancheta dialectală îşi incetează activitatea la frontiera
sintaxei, putînd fi aplicate secvenţial în studii diacronice ori sincronice contrastivcomparative. Sintaxa ca şi alte ştiinţe empirice utilizează ca metodă principală
credem de fapt descrierea, limba fiind un datum care se supune analizei prin
descriere.
Am aplicat cu precădere în lucrările noastre analiza şi sinteza triangulate cu
abstractizarea şi concretizarea, uneori inducţia şi deducţia, ori abducţia.
Am utilizat analiza în următoarele situaţii:
- analiza de conţinut semantic al termenilor sintactici pentru
- validarea/invalidarea unui concept prin discriminări succesive, vezi termenul
„suplimentar” (2001:16 sqq), termenul „cumul” (2001: 88 sqq).
-discriminări pe baza corelaţiei relevant sau pertinent, adecvare tare
adecvarea slabă, caracter discret ş.a.
- aplicarea metodei reducerii la absurd ca ipoteză de lucru şi ca variantă a comutării
cu zero sau cu alt termen din paradigmă(2007: 45), cf. analizei funcţionale
hjlemsleviene.
- aplicarea criteriului frecvenţei în triangulaţie cu cel statistic pentru obţinerea unor
inventare analitice relevante (2001: 108 sqq)
- elemente de analiza distributivă, în statuarea conceptului de raport sintactic
- reconstituiri ale transformărilor structurilor cu apoziţie (2007: 89 sqq)
- reconstituiri în baza distincţiei structură de adîncime-structură de suprafaţă
pentru funcţiile sintactice derivate manifeste doar în structuri ternare
(passim)
Am aplicat cu precădere sinteza pentru
14

Mihaela Secrieru, Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas XXI,
Iaşi, 2000, ISBN 973-99810-6-2.
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-descrierile fundamentelor teoretice pe clase de direcţii de cercetare
- alcătuirea de taxinomii, după caracteristici de clasă omogene,
- generalizări privind comportamente sintactice identice
- concluzii de etapă şi finale.
Suntem de părere însă că în ciuda aspiraţiei spre o formalizare cît mai înaltă,
lingvistica rămîne o ştiinţă speculativă, dat fiind caracterul ei de semnifcare
contextuală.
1.1.1.8. Elemente de istoria sintaxei româneşti prin
reprezentanţi ş i teoriile lor15
În redactarea lucrărilor noastre, o preocupare metodologică constantă a fost
stabilirea stadiului cercetărilor, prin abordarea critică a teoriilor sintacticienilor
români în temă. Asa am procedat consecvent şi în volumul Nivelul sintactic al limbii
române, şi în volumul Cumulul de funcţii sintactice („elementul predicativ
suplimentar”) în limba română, ca şi în Elemente de sintaxă sincronică comparată.
Faţă de aceste abordări, în mod particular ne-am ocupat de teoriile sintactice şi de
contribuţia lui G. Ivănescu la dezvoltarea sintaxei româneşti, de teoriile privind
predicatul nominal ale lui G.G. Neamţu, de contribuţia Lui C. Frîncu la descrierea
gramaticii limbii române vechi, ale Gabrielei Pană Dindelegan şi colaboratorii în
elaborarea gramaticii limbii române de sinteză publicate la Oxford în limba română,
de recenzarea gramaticii istorice a Elenei Dragoş, o parte din preocupări vizînd şi
15

Mihaela Secrieru, GG. Neamţu şi Predicatul în limba română, în volumul Înspre şi
dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice. Omagiu profesorului G.G.Neamţu la 70 de ani,
Editurile Scriptor şi Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978-973-109-519-6
(Argonaut), 978-606-8530-06-5 (Scriptor) p. 580-588. Mihaela Secrieru: The
Grammar of Romanian, Edited by Gabriela Pană Dindelegan, Consultant Editor
Martin Maiden, Oxford University Press, 2013, 656 p., în "Analele ştiinţifice ale
Universităţii din Iaşi", secţiunea III e, Lingvistică, tomul LX, 2014, p. 373-378;
Mihaela Secrieru: Viorica Popa, Fenomenul analogiei în limbă, Editura Fundaţiei
Academice Axis, Iaşi, 2012, 199 p., în "Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi",
secţiunea III e, Lingvistică, tomul LX, 2014, p. 378-381; Mihaela Secrieru,
Contribuţia lui G. Ivănescu la dezvoltarea sintaxei româneşti, în „Anuar de
lingvistică şi ştiinţă literară” [ALIR], T. LIII, 2013, Lucrările Colocviului
internaţional „G. Ivănescu-100 de ani de la naştere”, Filiala Academiei Române din
Iaşi, Editura Academiei Române, 2014, p. 349-362. Mihaela Secrieru: Constantin
Frâncu, Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Casa Editorială Demiurg, Iaşi,
2009, 564 p.+10 facsimile, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi (serie nouă), Secţiunea III e Lingvistică, Tomul. LV/2009, ISSN 12218448, p 185-186. Mihaela Secrieru, Sintaxa lui G. Ivănescu. Note de lectură, Analele
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, AUI, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, 2007
Studia lingusitica et philologica in honorem Vasile Arvinte, p 485-491, ISSN 12218448;
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temele de licenţă abordate cu studenţii privind contribuţiile lui Sorin Stati şi ale
Mioarei Avram. Vom fructifica pe deplin această direcţie în istoria sintaxei româneşti
pe care o avem în pregătire.
1.1.1.9. Elemente de terminologie a sintaxei16
Interesul nostru pentru acurateţea terminologiei sintactice vine din
considerarea acesteia drept un instrument valoros de analiză cu care se pot opera
diferenţieri de substanţă privind natura sintactică a unei realităţi. Dintre elementele
pătratului alethic al sintaxei, amintit în preambulul acestei teze, nici una din laturi
nu mai permite astăzi reconsiderări capitale, ori surprinzătoare, obiectul de cercetare
nu poate fi extins fără a fi încălcate „limitele politice”17 ale altor discipline, istoria
devenirii are o dinamică slabă în raport cu punctele de vedere asupra ei, metodele de
cercetare ultraspecifice sunt estompate în raport cu tehnicile şi procedeele generale
suprasecvente, singurul domeniu inovator al sintaxei de astăzi şi nu numai rămînînd
resurecţia terminologică continuă. Această dinamică are un efect pozitiv în
propagarea cunoaşterii conceptuale, dar ameninţă cu însăşi surparea ştiinţei,
jargoanele ştiinţifice tinzînd să se individualizeze atît de mult pînă la a mai putea fi
cu greu traduse în termeni larg agreaţi de comunitate.
Am propus şi utilzat şi noi în descrierile noastre, pe lîngă termenii internaţionalizaţi
ai gramaticii clasice, termenii adoptaţi şi adaptaţi din alte tipuri de gramatică,
generativă şi transformaţională, dar - din necesităţi impuse de propriile cercetări şi
de viziune - am propus o serie de noi termeni, ori determinări terminologice
neutilizate, astfel încît să obţinem o mai bună rafinare a descrierilor:
Plan sintactic, planul comunicării apelative, planul comunicării
interjecţionale, cumulul morfologic (expl. adjectiv-adverb), cumul de funcţii
sintactice, conversiune sintactică, pseudoconversiune, cvasiregent sintactic,
bază semantico-sintactică, dependenţă asimptomatică, funcţie sintactică
zero sau vidă, nonfuncţie sintactică, funcţie sintactică negativă sau
nonfuncţie sintactică, raport sintactic zero, raport sintactic negativ sau
nonraport sintactic, opoziţie vidă, funcţie sintactică pozitivă, concretă,
abstractă, raport sintactic pozitiv, concret, abstract, apoziţie mediată,
16

Passim în Mihaela, Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,
1998, ISBN 973-98089-9-9; Mihaela Secrieru, Elemente de sintaxă sincronică
comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000, ISBN 973-99810-6-2; Mihaela
Secrieru, Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic (II), în In
memoriam Eugen Coşeriu, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” – Suceava, A.
Lingvistica, Tomul VIII, 2000-2002, Editura Universităţii Suceava, 2004, p.180-189
s.a. Mihaela Secrieru, Osservazioni sul concetto di accordo sintattico, AUI,
secţiunea IIIe, Lingvistică, tomul LXI, 2015, p. 167-188; ISBN 1221-8488;

17

Vezi Umberto Eco, 1982: 16-17.
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predicat verbal insuficient semantic, protostil, arhestil18 ş.a.
Ca şi în situaţia de mai sus, preocupările noastre în această direcţie vor continua
prin tezaurizarea semnificaţiilor termenilor utilizaţi în sintaxa românească şi prin
studii contrastive privind terminologia sintactică în varii curente lingvistice.

1.1.1.10. Cartografierea bibliografică a studiilor de lingvistică19 şi
de sintaxă românească20
Direcţia: aprofundarea specializării academice şi deschiderea altor
perspective de cercetare în domeniul ştiinţific de referinţă
Volumul: Carta albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României
(2015)
Reiterăm ideea că din pătratul alethic al ştiinţei, o latură este ocupată de istoria ei,
istorie axată pe evoluţia cercetărilor în domeniu. Există o preocupare constantă la
nivelul Academiei Române de a tezauriza această informaţie naţională bibliografică,
dar oricît de atent sistematizate sunt aceste bibliografii - publicate anual în fiecare
ultim număr al revistei Limba română - ele sunt private de atributul cronologiei
fluente şi constante, din motive obiective, imposibila înregistrare a lor în timp real
în raport cu procesul de apariţie şi de consemnare. Lucrările pe care le-am realizat
în decursul a patru ani de documentare (pe anumite etape împreună cu studenţii
masteranzi, asigurînd astfel şi obiectivul formării specifice a studenţilor prin
masterat) au această primă calitate că răspund atributului cronologic şi subsecvent
cu fluenţă, apoi au calitatea că pot servi oricăror prelucrări tematice ulterioare,
avînd ca obiective dezideratul aprofundării status-quo-ului. şi au încă o calitatea
aceea că asigură deschiderea altor perspective de cercetare în domeniul ştiinţific de
referinţă.

Passim în Mihaela, Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,
1998, ISBN 973-98089-9-9; Mihaela Secrieru, Elemente de sintaxă sincronică comparată,
Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000, ISBN 973-99810-6-2, Mihaela Secrieru, Cumulul de
funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ suplimentar”), Editura
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, ISBN 97358243-22-X, 235 pag. etc.
19 Mihaela, Secrieru, Carta albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României, Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015. ISBN 978-973-719-622-4
20 Mihaela Secrieru, Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor româneşti
de
sintaxă teoretică şi aplicată (1619-2014), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2017, 498
pag.
18
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În susţinerea raţiunii şi importanţei demersurilor noastre reconsemnăm:
„Relaţia leonică a cartografierii bibliografice dintre lingvistica românească
publicată în România şi cea publicată în ex-spaţiul României nu a fost depăşită
nici în momentul actual de Academia Română care este responsabilă pentru
tezaurizarea bibliografică a lingvisticii româneşti, dar nici de alte organisme
instituţionale care au competenţe în acest sens, cum ar fi UEFISCDI21,. Aşa cum
se anunţă pe site-ul Academiei22, prin Programul pilon II. BANCA DE
INFORMARE ŞI DOCUMENTARE LINGVISTICĂ, înalta instituţie academică se
ocupă de trei direcţii de cercetare: 1. Banca de texte vechi româneşti –
coordonator: Al. Mareş şi 2. Bibliografia lucrărilor străine cu referiri la limba
română – coordonator: Marius Sala şi 3. Bibliografia românească de lingvistică
– coordonator: Al. Mareş. Proiectul de sub direcţia 2. Bibliografia lucrărilor
străine cu referiri la limba română este unul destul de vast şi ambiţios, dar
propriu unei instituţii academice naţionale, însă din discuţiile şi corespondenţa
cu cercetători ai Academiei Române, inclusiv cu academicianul Marius Sala, am
aflat dor că documentarea informaţiilor este sincopată şi incertă ca realizare în
viitorul imediat.
A discuta despre coordonatele lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României
înseamnă în fapt a face cel puţin o scurtă istorie a paradigmelor evolutive de
ideologie, de filozofie sau de conţinut ale lingvisticii, dar atunci cînd vorbim de
abordarea istorică calitativă a lingvisticii lucrurile sunt pluridimensionale şi
impun sofisticate condiţii teoretice, aşa cum notează H. Frisch, exemplificînd
chiar cu o problematică adiacentă celei de faţă:
„Cerinţa de a recurge în primul rînd la cercetarea surselor dobândeşte
o justificare suplimentară cînd cunoştinţele dintr-un anumit domeniu
ştiinţific sunt foarte reduse. Este cazul raporturilor dintre lingvistica
românească şi cea străină în secolul al XIX-lea, domeniu din care nu
sunt cunoscute în profunzime nici trăsăturile tipice, nici cele generale”
(1995:21).
[...]
În întreaga bibliografie am înregistrat contribuţiile a 700 de
cercetători care au publicat în ex-spaţiul României lucrări despre
limba română, iar dintre aceştia 341 sînt universitari afiliaţi
instituţiilor româneşti şi 359 sînt universitari afiliaţi instituţiilor
Există şi un alt aspect cunoscut al problemei, acela că mai ales ultimele decenii este
încurajată publicarea în străinătate a articolelor,volumelor, a textelor conferinţelor, dar nu
există date statistice exhaustive, cel puţin nu la vedere care să arate cuantumul acestor
lucrări şi coordonatele lor bibliografice. Asociaţia ştiinţifică „Ad Astra” este iniţiatoarea
unui proiect paralel UEFISCDI, care este unitatea ce înregistrează actualmente datele
ştiinţei româneşti, prin care îşi propune să evidenţieze cercetarea ştiinţifică românească de
nivel internaţional pe toate domeniile ştiinţifice numit Cartea Albă a Cercetării din
România (http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/domains.php, consultat la 01/06/2015).
Înregistrările bibliografice sunt realizate strict pe baza articolelor ştiinţifice indexate de ISI
Web of Science. În această bază de date, însă, din păcate nu am găsit decât două intrări ale
unor autori români care au publicat lucrări în străinătate.
22 www.iordan.lingv.ro (21.X. 2014+)
21
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străine. Cei mai reprezentativi dintre toţi, prin numărul de lucrări
înregistrate, deşi este un criteriu absolut şi de aceea oricînd
emendabil sînt Andrei, Avram, Klaus Bochmann, Victor Buescu,
Boris Cazacu, Eugen Coserio, Wolfgang Dahmen, Carmen DobrovieSorin, Domniţa Dumitrescu, Vasile Frăţilă, [Ştefana-] Olga
Galatanu, Dimitrie Găzdaru, Sanda Golopenţia-Eretescu, Alexandru
Graur, Maria Iliescu, Alf Lombard, Eugen Lozovan, Maria Manoliu
Manea, Solomon Marcus, Michael Metzeltin, Paul Miron, Emil
Petrovici, Alexandru Philippide, Sever Pop, Ion Popinceanu, Sextil
Puşcariu, Alexandru Rosetti, Marius Sala, Jensen Kristian Sandfeld,
Tatiana Slama Cazacu, Sorin Stati, Lazăr Şăineanu, Carlo Tagliavini,
Emil Turdeanu, dar pentru ca cercetarea românească să fie ancorată
deplin la spiritul ştiinţei lingvistice generale, toate lucrările tuturor
lingviştilor ar trebui să îşi găsească lcul firesc în bibliografia
lucrărilor de specialitate româneşti, evitîndu-se purismul lingvistic
românesc practicat frecvent. Credem că următoarele prelucrări
cantitative conduc spre cele calitative, în sensul în care o
sistematizare pe domenii de cercetare ar putea favoriza scrierea
unor lucrări de analiză a contribuţiei lingvisticii româneşti la
dezvoltarea lingvisticii generale.” (Fragmente din comunicarea cu
titlul Coordonate cantitative ale lingvisticii româneşti din exspaţiul României, prezentată la Conferinţa „Limbă, Literatură şi
Comunicare”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi.
romanistica.ro/conferinta-limba-literatura-comunicare-2015 2021 noiembrie 2015)

Volumul: Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor româneşti
de sintaxă teoretică şi aplicată (1619-2014) (2017)
Justificăm alegerea noastră de a strînge într-un volum toate coordonatel studiilor
româneşti care s-au ocupat de sintaxă prin ceea ce afirmam în Introducerea
volumului cu acelaşi nume, recent apărut la editura din Salonic:
„Lingvistica românească a cunoscut o dezvoltare cvasidinamică de-a lungul
timpului, marii lingvişti români care s-au ocupat de istoriografia ei evolutivă
subliniind faptul că cercetările apărute sunt diverse, greu descriptibile din
punctul de vedere al curentelor lingvistice generale, dar importante din punctul
de vedere al cunoaşterii şi explicitării statusului ştiinţific al limbii române.
Evident, în contextul unei asemenea diversităţi au fost necesare şi lucrări
bibliografice de sinteză axate fie pe discutarea lingvisticii româneşti din
perspective evolutive externe, fie pe consemnarea bibliografiilor de domeniu, fie
pe împletirea celor două abordări, aşa cum vom arăta mai jos. Cert este că scopul
acestor lucrări a fost creşterea specializării academice şi deschiderea
perspectivelor de cercetare în domeniul ştiinţific de referinţă şi de aceea, orice
lucrare de acest fel este oricînd necesară şi binevenită. Afirmaţia este întărită
prin apariţia multor lucrări bibliografice anterioare celei de faţă şi ca orice
problemă de interes, biblioteconomia însăşi a cunoscut o istorie a propriei
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deveniri. Reiterăm aici23, pentru beneficiul studenţilor şi al masteranzilor în
special, cîteva etape ale acestor preocupări bibliografice tocmai pentru a
argumenta cu exemple afirmaţia noastră de mai sus si pentru a întări opinia
noastră că fără o cunoaştere completă a cercetărilor într-un anumit subiect nu se
poate obţine o cercetare nouă şi de calitate, iar recursivităţile, iteranţele,
redundanţele, pastişările, parafrazările nu sunt premise corecte ale inovaţiilor
teoretice de orice fel.
Începuturile interesului legitim pentru informaţiile despre lucrările de de
lingvistică româneşti sunt în opinia noastră cele manifestate de Ion Bianu cu N.
Hodoş şi D. Simionescu care împreună alcătuiesc şi publică între anii 1903-1944
patru volume cu titlul Bibliografia românească veche, în care autorii amintiţi
„adună aproape tot ce s-a tipărit în ţările româneşti sau de către români între
anii 1508 şi 1830.” (I. Iordan, 1978: 89). Această lucrare este „prima bibliografie
analitică ştiinţifică cu caracter de crestomaţie, deoarece autorii reproduc nu
numai datele externe legate de fiecare operă în parte (însoţite de facsimile ale
foii de titlu), dar şi numeroase mostre din texte (în mod sistematic prefeţele lor”
(I. Iordan, 1978: 89). După 1860, lista lucrărilor este documentată de Sînzianu,
M., Indice bibliografic (1867-1937), Bucureşti, 1937, iar apoi I. Bianu, (vezi
supra) împreună cu P. Caracaş şi G. Nicolaiasa publică între anii 1907-1933 trei
volume ale altei lucrări bibliografice, numite Catalogul manuscriptelor
româneşti, unde autorii înregistrează, după modelul lucrării amintite mai sus şi
mostre de limbă română. Tot I. Bianu în colaborare cu N. Hodoş şi Al. SadiIonescu publică şi o bibliografie a Publicaţiilor periodice româneşti, pînă la
1906.
Mari lucrări, în sensul de amplitutine, sunt alcătuite de următorii lingvişti:
Avram, Andrei, Bibliografia românească de lingvistică, „VI Congress Phon.”,
1967.
Gabriel Strempel, Bibliografia Românească Modernă, 1831-1918, Academia
Republicii Socialiste Romania; Neonila Onofrei; Societatea de Stiinte Filologice
din Republica Socialistă România, Editura Ştiintifica şi Enciclopedică, Bucureşti,
1996.
I. Dănăilă, Introducere în lingvistica şi filologia românească. Probleme şi
bibliografie, 1970, lucrare care trebuie corelată cu alte două lucrări importante,
mai întîi cu lucrarea lui Ion Coteanu, Où en sont la philologie et la linguistique
roumaines?, 1968 şi apoi cu Bibliografia românească de lingvistică, autori I
Dănăilă, Al. Mareş, Florin Sterian, ş.a., bibliografie serială publicată în ultimul
număr (4 uneori 3 sau chiar nr. 2) al fiecărui an al Revistei Limba română,
Bucureşti, organizată pe toate domeniile lingvisticii româneşti.
Lucrări ample sunt şi cele alcătuite de Sala, Marius, Ştefan Munteanu,
Bibliografía lucrărilor publicate în perioada 1940–2010, Text îngrijit, indice de
Această informaţie a fost inserată şi în volumul de factură bibliografică Carta albă a
lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României, publicată de noi tot în 2015 la Editura
Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, în care sunt înregistrate contribuţii la
dezvoltarea limbii române din diaspora şi nu numai.
23
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autori şi redactare computerizată de Adina Chirilă şi Vasile D. Ţâra, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara, 2010, 48 p., 2, p. 302., precum şi
Consemnăm aici şi bibliografia în trei volume a conf. univ. dr. Adrian Mateescu,
Dicţionar bibliografic de lingvistică, vol. I (1944-1972), Editura M.A.S.T., 2003,
vol. II, (1973-1986), Editura Universitaria, Craiova, 2005 şi vol. al III-lea (19872000), Editura Universitaria, Craiova, 2006.
Există şi o serie de Bibliografii lingvistice parţiale sau specifice publicate cu
diverse scopuri şi ocazii, dar la fel de importante ca şi volumele de mai sus.
Revista „Dacoromania” este Buletinul Muzeului limbii române, de pe lîngă
Institutul de cercetări de la Cluj, înfiinţat de S. Puşcariu, care apare în 1921 şi
care în cele 11 numere apărute pînă în 1948 inserează de fiecare dată şi o bogată
bibliografie. (v şi I. Iordan, 1978: 105), cf. Constantinescu, Ilie, V., Bibliografia
publicaţiilor privitoare la limba română, „Dacoromania” X, 1941-1943, XI,
1944-1948.
Alexandru Philippide în lucrarea sa, Originea românilor (Iaşi, 1923, 1927)
inserează la final bibliografia signaletică, analitică, dar şi critică a tuturor
lucrărilor care au avut în vedere problema formării limbii şi a poporului român,
lucrări apărute pînă anul 1921, bibliografie care însumează aproximativ 200 de
pagini.
Andrei Avram realizează o bibliografie a studiilor fonologice pînă în anii 19611962 (cf. FD III, 1961; FD IV, 1962).
I. Fischer a publicat o bibliografie a studiilor de filologie clasică, cam pentru
aceeaşi perioadă (cf. StCl, 1959).
Sub redacţia lui M. Negraru, un colectiv de autori alcătuieşte şi publică o
bibliografie a studiilor aplicate ortografiei, pînă la 1970, Ortografia limbii
române. Cercetare bibliografică, Editura B.C.U., Bucureşti, 1970.
Solomon Marcus alcătuieşte, de asemenea Bibliografia lucrărilor de lingvistică
matematică, Sic. de Ştiinţe Matematice din Republica Socialista România, 1966
- 21 pagini
https://books.google.ro/books?id=fg5fngEACAAJ&hl=ro&sitesec=reviews
Alexandru Mareș. Bibliografia lucrărilor (1966-2006), în „Limba română”, LV,
2006, nr. 5-6, p. 235-244.
Gh. Chivu şi Mariana Constantinescu, Bibliografia filologică românească
secolul al XVI-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
1974.
Elena Barborică, Mirela Teodorescu, Liviu Onu, Introducere în filologia
română: Orientări în tehnica cercetării ştiinţifice a limbii române, Editura
Didactică și Pedagogică, 1978 cuprinde, de asemenea, şi o bibliografie de lucrări
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fundamentale.
Cazacu, Boris, alcătuieşte o bibliografie în secţiunea Romanian, publicată în
lucrarea lui Thomas A. Sebeok, Current Trends in Linguistics, v. 9, pt. 2, The
Hague: Mouton, 1972, pp. 1145-1189 (Care acoperă aprox. 500 intrări pentru anii
1901-1969).
Morfo-sintaxa limbii române. Cercetare bibliografică, vol. I-II, Biblioteca
Centrală Universitară, Bucureşti, 1973.
Pentru partea de lingvistică aplicată, un termen nou intrat în uzul ştiinţific actual
care acoperă de fapt ceea ce se numeşte curent „didactica limbii”, consemnăm
ampla noastră lucrare publicată iniţial într-un singur volum:
Mihaela Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii
române, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007, 444 pag.,
republicată în 3 volume, cf. infra.
Mihaela. Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii
române: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, Vol. 1: Sistematizare după criteriul
apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică, 428 pag., Vol. 2:
Sistematizare după criteriul tematic, 414 pag., Vol. 3: Sistematizare după
criteriul nominal al autorilor: indice de nume, 628 pag., Lucrarea a fost
reeditată sub formă de Cd. Book:
Mihaela. Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii
române: (1757-2010), 3 vol. Editura Pim, Iaşi, 2014.
Acesta, ca şi celelalte de mai sus conţin bibliografii ale lucrărilor de lingvistică
apărute exclusiv în România.
Numeroase şi valoroase lucrări bibliografice străine care privesc şi limba română
sunt publicate pe internet de mari edituri şi de instituţii academice
internaţionale:
Grossmann, Maria; Mazzoni, Bruno, Bibliographie de phonologie romane, The
Haga/Paris, Mouton, 1974.
Dubinsky, S., and C. Rosen. (1987). A Bibliography on Relational Grammar
through May 1987 with Selected Titles on Lexical-Functional Grammar.
Bloomington, ÎN Indiana University Linguistics Club.
Günther Holtus Romanische Bibliographie. Indices 1992-2002, Tübingen,
Niemeyer, 2006. (mit CD-ROM) serie continuată la aceeaşi editură sau la
Berlin/New York, De Gruyter şi pentru anii, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Iliescu Maria; Siller, Heidi, Rätoromanische Bibliographie (RAE 13), 1985,
Innsbruck.
Munteanu, Colan, Dan; Rodriguez, Marin, Rafael, Bibliografia basica y selectiva
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de linguistica romanica, Universidad de Alcala- Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, 2003.
Lucrarea de faţă se înscrie în şirul lucrărilor menţionate mai sus doar cu scopul
de a sublinia utlitatea lor şi necesitatea existenţei acestora şi că funcţia acestor
lucrări de specialitate este una de semnalare a evoluţiei unei problematici întrun domeniu ştiinţific, recte aici a sintaxei româneşti prin consemnarea
bibliografiei subiacente tuturor aspectelor directe şi cross-obiectuale.
Mai există unele aspecte practice care pot motiva necesitatea lucrării noastre.
Am constatat din practica curentă de la catedră şi din comisii că foarte des în
ultimul timp tinerii doctoranzi şi postdoctoranzi din universităţile româneşti,
precum şi tinerii cercetători din institutele academice româneşti, sub presiunea
standardelor activităţii doctorale prin care se cere o cantitate semnificativă de
lucrări ştiinţifice în CV-urile lor profesionale aleg să reitereze în lucrările lor
teoriile consacrate ale lingviştilor anteriori, singura lor contribuţie fiind aceea de
a colaţiona citate şi exemple, lucrările finite fiind un produs de idei iterative.
Acest lucru este favorizat de lipsa de peer-review, practică ştiinţifică
internaţională, dar care ca instituţie sau instanţă a autorităţii ştiinţifice colective
nu se practică în România. Am văzut întocmite, drept urmare, articole, lucrări de
doctorat, dar chiar şi monografii de autor cu o bază bibliografică vetustă, uneori
chiar lucrări ale conducătorilor de doctorate după acelaşi model, şi prin care
aceştia au insuflat doctoranzilor lor un modus operandi incorect. Nedorind să
presupunem că este vorba de un furt intelectual mai mult sau mai puţin abil
mascat, credem că reiterarea în spaţiul ştiinţific românesc actual a aceloraşi
teorii ale aceloraşi autori nu ipostaziază neapărat autoritatea ştiinţifică a
acestora, ci se constituie într-un factor de stagnare a ştiinţei prin circularitatea
mişcării ideilor. Probabil această stare factuală vine şi din faptul că întreaga
bibliografie a unei problematici de studiat nu este consultată iniţial, ca un
exerciţiu metodic obligatoriu de cel care doreşte să obţină o nouă cunoaştere
novatoare. Bibliografia oricărei lucrări este în fond prima piatră filosofală a
cercetătorului care doreşte să o descopere şi prin ea să treacă de etapa
identificării în totalitate cu cei care au scris anterior pe subiect. Exerciţiul
consultării întregii bibliografii de specialitate pe oricare subiect nu trebuie
abandonat în favoarea utilizării informaţiilor după surse secundare sau terţe, ba
mai mult, acestea să fie sursele primare şi debuşeul noilor consideraţii pe
subiect.
Am vazut atitudini şi elitiste ale unor conducători de doctorat care sancţionau
autorii consideraţi „mărunţi”, rezultatul fiind aceeaşi iteraţie de citate şi
colaţionări doar din cei consideraţi importanţi. Însă, acest mod eclectic şi
aprioric selectiv nu este unul ştiinţific, nu poţi decide că un autor a adus sau nu o
contribuţie în domeniu dacă nu îl citeşti. Evident poţi avea o notă despre
lucrarea lui chiar cu acest comentariu, dar nu poţi omite de la discuţie nici o
lucare fără a-ţi periclita propria lucrare amendabilă tocmai din acest
considerente ale neluării în discuţie a tututor opiniilor şi ale fragmentarismului.
Omisiunile involuntare sunt posibile, pardonabile pînă la un punct, dar cele
intenţionate trebuie condamnate. Orice lucrare care se fundamentează ca o
abordare bibliografică disciplinară, exhaustivă, cronologică sau tematică este
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credem un pas important în dezvoltarea unei ştiinţe în orice moment s-ar afla ea
şi de aceea acest aspect trebuie luat în discuţie. În plus, orice ştiinţă, deşi are
aspecte dinamice şi sincronice, care interesează mult astăzi, acestea nu pot fi
bine descrise dacă nu se apelează la toate cercetările anterioare care ipostaziază
nu numai diacronia limbii, ci şi pe cea a metalimbii.
O asemenea lucrare bibliografică ca cea de faţă este necesară şi fiindcă trasează
reperele după care putem aprecia care ar fi interesul imediat în cercetarea unei
dimensiuni sau a alteia într-o ştiinţă, care e interesul cel mai recent, care sînt
progresele înregistrate, unde pare a fi închis drumul unei cercetări şi unde alt
încotro s-ar putea îndrepta el. Fără o privire exhaustivă asupra devenirii in se şi
per se a unei ştiinţe, însăşi cunoaşterea ştiinţifică credem e fragmentară şi
inconsistentă, ceea ce totuşi - şi paradoxal - pare că nu o opreşte să evolueze
potrivit unei sinergii personale, dar care depinde foarte mult de „interpretant”,
în termenul lui Ch. Sanders Pierce.
În acest context, pentru uzul personal, dar şi pentru al celor interesaţi, am
cuantificat în această lucrare toate informaţiile bibliografice referitoare la
sintaxa limbii române ca ştiinţă, informaţii care consider că sunt indispensabile
în orice nouă întreprindere ştiinţifică pe orice temă subiacentă domeniului
sintaxei. Fără a fi exhaustivi, observăm că unele direcţii de cercetare se impun
dintr-o lectură sumară şi credem că acestea sunt:
1.
Ştiinţa sintaxei.
2.
Teorii privind obiectul de cercetare al sintaxei româneşti.
3.
Teorii privind metodele specifice sintaxei româneşti.
4.
Teorii privind terminologia sintactică românească.
5.
Receptări critice ale gramaticilor şi tratatelor româneşti de sintaxă.
6.
Gramatici dogmatice şi antidogmatice.
7.
Istoria sintaxei teoretice româneşti.
8.
Teorii sintactice. Creşterea şi disoluţia teoriilor sintactice româneşti.
9.
Lucrări de sintaxă comparată.
10.
Sintaxa în raport cu celelalte ştiinţe lingvistice şi nu numai
11.
Cultivarea limbii române prin sintaxă.
12.
Contribuţii de sintaxă românească la dezvoltarea sintaxei generale.
13.
Contribuţii de sintaxă generală la dezvoltarea sintaxei româneşti.
14.
Teorii sintactice fundamentale ale şcolilor de sintaxă românească
teoretică (Şcoala de la Iaşi, Şcoala de la Bucureşti, Şcoala de la Cluj. Alte
şcoli româneşti de sintaxă)
15.
Didactizarea sintaxei. Dizolvarea ştiinţei în disciplină educaţională.
16.
Popularizarea sintaxei.
17.
Curente lingvistice vs. curente sintactice.
Precizări de obiect şi metodă
Am înregistrat în această lucrare toate informaţiile oferite de sursele
bibliografice naţionale menţionate de noi în secţiunea Surse, infra. Înregistrarea
informaţiilor a fost făcută după criteriul cronologic şi subsecvent cel alfabetic.
Am deosebit între Volume, Articole (Studii) şi lucrările de Sintaxa aplicată
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(unde nu am mai făcut diferenţierea precedentă) din raţiuni de prelucrare
ulterioară a materialului.
În ceea ce priveşte volumele, credem că suma lor ar trebui la modul concret să
corespundă cantitativ şi calitativ unui inventar al marilor lucrări de lingvistică
sintactică românească, dar caracterul recursiv, pastişat al unor lucrări
menţionate aici nu permit această echivalare. Diferenţierile şi discriminările
necesare vor fi făcute de istoricii sintaxei româneşti.
În ceea ce priveşte secţiunea numită de noi Sintaxa aplicată, menţionăm pentru
început că ea este exhaustivă, în esenţa ei pentru anii menţionaţi, dar
informaţiile pot fi corelate şi cu cele conţinute în lucrarea noastră menţionată
mai sus Mihaela. Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi
literaturii române: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, Vol. 1: Sistematizare după
criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică. Vol. 2:
Sistematizare după criteriul tematic. Vol. 3: Sistematizare după criteriul
nominal al autorilor: indice de nume. Importanţa acestei bibliografii o vedem în
faptul că de multe ori aspectul mai aplicat al problemelor a condus la
descoperirea de noi teorii, de noi interpretări, de ajustări şi răsturnări de vechi
teorii, iar specialiştii străini care au ca interes limba română au emis şi ei
anumite probleme nesesizate de specialiştii nativi, probleme care ţin de
funcţionare şi structură, de ilogisme şi asimetrii, de interpretare şi explicaţii,
aducînd astfel un nou suflu cercetărilor naţionale. Dacă evaluăm contribuţiile
autorilor, vom observa că practic nu există mare lingvist român care să nu se fi
ocupat de această problematică a didactizării limbii române, ceea ce probează
indirect importanţa ei.
Mai există situaţii în bibliografia de faţă cînd numele autorului articolului şi
coordonatele apar in izvoare bibliografice indirecte, dar nu şi titlul articolului
sau apar doar succinte informaţii despre subiectul tratat, cf. Schreyer, Kurt [---------], JIRS, XI, 1905, p. 273-365. Pe acestea le menţinem în documentare
pentru o ediţie ulterioară. Aici se observă faptul că unele informaţii
bibliografice de o importanţă ştiinţifică pe care nu o putem cuantifica dispar
din tezaurul memorialistic al lingvistice româneşti, tocmai din lipsa unor
instrumente specifica precum cel de faţă, care îşi propune un inventar naţional
complet. Aeste informaţii fragmentate pot fi utilizate în formatul lor incomplet
doar pentru o consemnare exhaustivă din punct de vedere cantitativ a
producţiei ştiinţifice lingvistice româneşti.” (Mihaela Secrieru, 2017: 3-10)

1.1.1.11. Miscellaneous24
24

Mihaela Secrieru, Statutul actual al limbii române în Republica Moldova, în vol. „Diversitatea
lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare”, Volum constituit pe baza
lucrărilor prezentate în cadrul Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională
„Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare”, Chişinău, 28-30
martie, 2013, volumul (2), Coordonatori: Ludmila Branişte şi Gina Nimigean, Editura
Vasiliana 98, Editura Garomont-Studio, Iaşi – Chişinău, 2013, p. 149-173. ISBN
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Preocupările nostre de cercetare au fost atrase si de subiecte de politică lingvistică,
precum şi de semiotică, urmarea acestor preocupări fiind că am scris şi publicat articole de
specialitate, unul dintre articole, cel referitor la politica lingvistică privind limba română din
Republica Moldova fiind multiplu citată (vezi infra). Lucrarea despre stilul religios
demonstreză cum acesta este un arhetip al stilurilor funcţionale ale limbii române, respectiv
un proto-, protero-, şi un arhestil.

Elementele de originalitate şi de contribuţie
Pe lîngă cele subliniate deja (supra), menţionăm că lucrarea monografică priviind
cumulul de funcţii sintactice a fost considerată valoroasă la nivel naţional, cf.
aprecierii lingvistelor Gabriela Pană Dindelegan şi Valeria Guţu Romalo.
Menţionarea ei, şi a celorlalte două lucrări mari ale nostre, Nivelul sintactic al
limbii române şi Elemente de sintaxă sincronică comparată, în Gramatica limbii
române, coord. de aceleaşi autoare fiind mai preţioase decît o simplă citare, această
lucrare de proporţii reprezentînd de fapt ultima gramatică academică românească,
apărută la 40 de ani după cea din 1963/1966 şi care este gramatica românească de
început de mileniu trei. Consemnarea oricărei lucrări la bibliografia specială, ori
generală este de fapt o validare a valorii ei. Din acest punct de vedere, faptul ca trei
lucrări ale noastre sunt menţionate în aceste bibliografii reprezintă o confirmare a
valorii produselor activităţii noastre de cercetare.
Corneliu Dimitriu, de asemenea, alocă cîteva pagini lucrărilor noastre, uneori
intrînd în dialog critic cu ideile şi teoriile nostre, dar polemica nu atinge substanţa
cercetărilor, ci corectează unele interpretări ale noastre, interpretări
nefundamentaleîn context, oricum nedestructurante.
O ultimă remarcă este aceea că odată ce noi am descrsi printr-o egalitate clară ideea
de nivel sintactic, multe din lucrările ulterioare ale specialiştilor români au preluat
în titlul lor judecata noastră desfăşurată (veyi Rodica Nagy, Ecaterina Cretu
Toderita, Monica Timofte etc.), ceea ce este iarăşi o confirmare a raţionalităţii
teoriilor nosstre.

9789731163284, 9789975444293. Mihaela Secrieru, Jean Marie Klinkenberg – Iniţiere în
semiotica generală, traducere Marina Mureşanu Ionescu, Editura Institutul European, Iaşi,
Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Limbi şi literaturi străine, tom VIII-IX,
2005-2006, p. 490-493, ISSN 1841-916X. Mihaela Secrieru, Un arhetip al stilurilor
funcţionale ale limbii române - stilul religios, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria: Ştiinţe
socio-umane, Nr. 10, Bacău – 2006, p. 101-110.
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1.2. Realizări profesionale
1.2.1. Cursuri şi alte materiale didactice universitare
1.2.1.1. Direcţia: Discipline lingvistice
Domeniile personale de competenţă şi de interes ştiinţific sunt complementare
disciplinelor lingvistice universitarea predate de-a lungul anilor, cf.:
Sintaxa limbii române contemporane, Titular de disciplina, an II, studii de licenţă
1999+
Istoria sintaxei româneşti, Titular de disciplina, an I studii masterale 2013+
Semiotică şi comunicare, Titular de disciplina, an I studii masterale 2007+
Didactica limbii şi a literaturii române, Titular de disciplina, an al II-lea, studii de
licenţă (pînă în ) 1999-2014
Toate cursurile şi seminarele au fost susţinute de suporturi de curs şi seminar, cf.
1. Corpus de texte de limbă română contemporană pentru analiză sintactică,
Suport de seminar pentru studenţii anului I Master, Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, publicat ca Supliment al Revistei “Iniţieri
didactice”, Nr. 11-12/2015-2016, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
ISSN 1841-5407. (CNCS B)
2. . Lingvistică generală şi aplicată. Corpus analitic, Suport de seminar pentru
studenţii anului I Master, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010
publicat ca Supliment al Revistei “Iniţieri didactice”, Nr. 13/2017,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 1841-5407. (CNCS B)
3. Sintaxa limbii române, partea a II-a, curs pentru studenţii zi/ID, în volumul
colectiv Limba română, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2004, ISSN 1221-9363. (cod CNCSIS 136).
4. Sintaxa limbii române, partea I, curs pentru studenţii zi/ID, în volumul
colectiv, Limba română, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2003, ISSN 1221-9363. (cod CNCSIS 136).
5. Introducere în sociolingvistică, curs opţional pentru studenţii zi/ID, în
volumul colectiv Limba română, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2003, pag. 57-156, ISSN 1221-9363, (cod CNCSIS 136).
6. Metodica predării limbii române, curs pentru studenţii zi/ID, în volumul
colectiv, Limba si literatura română, Editura Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2002, ISSN 1221-9363, 256-360, (cod CNCSIS 136).
1. 2.1.2. Direcţia: Interdisciplinarităţi. Elemente de lingvistică
aplicată
Prin schimbări succesive de normă didactică universitară, în funcţie de interesele şi
necesităţile învăţământului, am pregătit şi predat şi alte cursuri pentru care am
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elaborat alte materiale didactice de care au beneficiat studenţii:
Didactica universitară a limbii şi literaturii române, Titular de disciplina, an I
studii masterale, disciplină predată între anii 2011+2013
Contribuţii româneşti la dezvoltarea lingvisticii, disciplină predată în anii acad.
2004-2005 şi 2007-2008 la anul al II-lea masteral
Politici lingvistice, disciplină predată în anul acad. 2007-2008 la anul an I Master
de lingvistică generală
Limba română contemporană, disciplină predată în anul acad. 2003-2004 la
Universitatea din Konstanz, Germania
Limba română contemporană, disciplină predată în anii acad. 1995-2008
Facultatea de Psihopedagogie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Alte materiale didactice
1. Istoria sintaxei. Seminar e-Reader pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de
Litere. Material uz intern. Iaşi, 2016.
2. Didactica limbii române. Resurse informatizate. Suport de curs universitar
însoţit de CD-book, Iaşi, Tipografia PIM, 2015.
3. Semiotică şi comunicare, Suport de curs pentru studenţii/masteranzii
Facultăţii de Litere, Iaşi 2008.
4. Probleme teoretice privind limba română literară. Teme. Texte.
Bibliografie, Caiet de lucru pentru studenţii anului I Masterat Lingvistică
generală, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2007.
5. Portofoliu de practică pedagogică, pentru studenţi/cursanţi IDD, Editura
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007. Uz intern.
7. Portofoliu de practică pedagogică, pentru studenţi/cursanţi IDD, Editura
Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001.
Didactizarea limbii române25
Norma didactică ocupată de noi în anul 1999 conţinea şi disciplina metodica
predării limbii române. Şcoala ieşeană avea o tradiţie recunoscută naţional prin
profesorii I.D. Lăudat şi C. Parfene, iar aceste nume şi meritele lor mi-au impus o
abordare consecventă. În plus, în anii începutului de carieră academică, reforma
educaţiei a sancţionat ca neactuale multe din lucrările de referinţă din metodica
speciaoităţii, iar sarcina specialiştilor de la facultăţile de filologie/act. litere era cu
stringenţă de a propune lucrări în raport cu deschiderea europeană spre mobilitate
25

Mihaela Secrieru, Didactica limbii române, ediţia a IV-a, Editura StudIS, Iaşi, 2008. ISBN 978973-88730-2-5. Didactica limbii române în contextul european al începutului de secol XXI,
Editura Universitas XXI; Iaşi, 2009. ISBN 978-973-7889-98-0, 442 pag. Suport de curs pentru
studenţii anului I Master, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, disciplina
Didactică universitară.Mihaela Secrieru, Studiu privind rolul primelor lucrări de Didactica
limbii şi literaturii române în statuarea metaştiinţei, Analele Universităţii Ştefan cel Mare,
Suceava, tom XI, nr. 2, p. 69-111, 2005.
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profesională şi expertiză în forme sociale de învăţare. Acest proces ne-a cerut un
mare efort de documentare şi adaptare din mers la cerinţele reale ale disciplinei şi
a studenţilor de unde şi interdisciplinaritatea cercetărilor noastre. A doua teză de
doctorat a fost susţinută în anul 2009, cu tema Orientări contemporane în
curricula disciplinei Didactica limbii şi literaturii materne în câmp universitar
european la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, coordonator ştiinţific
prof. univ. dr. Carmen Creţu. Teza se încadrează în domeniul complementar al
ştiinţelor educaţiei, pe de o parte datorită normei academice în care era inclusă
didactica disciplinei, pe de altă parte din misiunea însăşi a universităţii care
pregăteşte profesori pentru învăţămîntul preuniversitar şi direct pe această linie
din necesitatea de a furniza studenţilor o cunoaştere adaptată ştiinţific la realitatea
educaţională românească de după revoluţie şi reformă. Considerăm că acest
domeniu disciplinar nu trebuie emendat şi segmentat de preocupările ştiinţifice ale
nici unui domeniu, fiindcă ele sunt consubstanţiale şi fiindcă în Occident este o
practică curentă a îmbinării celor două laturi. De fapt, adăugăm aici fără a
polemiza, că actualmente toate standardele din învăţământul terţiar european
corelează şi văd în logica funcţionării lor academicul, ştiinţificul şi profesionalul,
una fără cealaltă nefiind viabile. Liniile de studiu declarat didactice din
universităţile străine o demonstrează fără dubiu. Consensenul internaţional nu se
întîlneşte mereu şi în mod fericit cu cel naţional, care prin voci şi politici
instituţionale încă proclamă inegalitatea procesului de predare şi al didactizării în
faţa cercetării, reducînd astfel şansele de angajare a propriilor absolvenţi după
terminarea facultăţii. Idiosincrazia românească e cel puţin paradoxală, dacă ne
gîndim numai la faptul că nimeni nu ar dori să fie operat de un chirug care nu a
făcut practică, ci are doar cunoaştere livrescă, la fel cum nimeni nu poate preda
fără elementare noţiuni de know-how metodologic, altfel toată cunoaşterea
teoretică se prăbuşeşte sub povara propriei neputinţe practice. Nodul gordian al
idiosincraziei româneşti faţă de temenul ‘didactică’ însă şi încă nu a fost tăiat în
imaginarul multor profesori universitari, existînd o rezistenţă în faţa termenului şi
a nobleţii lui academice. Prin asocierea cu această disciplină universitară am
resimţit personal şi extrem de acut măsuri punitive pentru succesul avut în
predarea acestei discipline complementare.
Volumul: Didactica limbii române (2004 şi urm ed.)
Publicată sub formă de curs la editura Universităţii, lucrarea a fost revizuită şi
completată, cunoscînd mai multe ediţii. Confirmarea valorii ei constă în includerea
în bibliografiile naţionale pentru concursurile didactice preuniversitare (titularizare,
definitivat, grade didactice (Univ din Galaţi: examenul pentru obţinerea gradelor didactice
Secrieru, Mihaela – Didactica limbii române. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere
şi pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat, grade didactice,
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www.ugal.ro/doc/Romana_g2.pdf -..), dar şi în bibliografiile pentru promovările
academice la facultăţile de litere pentru didactica specialităţii (Bucureşti:
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-infacu/docs/2014/ian/21_14_55_37Tematica_si_Bibliografia_
pentru_postul_vacant_de_conferentiar_universitar_pozitia_16_Departamentul
_de_lingvistica.pdf), precum şi în curricula universitare ale disciplinei în multe
centre universitare din ţară (Bucureşti: universitatea din bucureşti, facultatea de
litere, catedra de limba română, conf.dr, liviu groza, Programa de Did. Lb. Rom. Cf.
Anexa
12.
Secrieru
Mihaela,
Didactica
limbii
române.
www.unibuc.ro/prof/groza_l/docs/2011/.../24_22_47_54FD_Didactica.doc)
şi din Republica Moldova (Programa analitica de didactica a limbii si literaturii
române, profil filologie, titular Curs Liuba Cibotaru, Republica Moldova, cf site,
consultat in 5 ian 2008. http://www.upsc.md/Plan_Studii/fil/rom/f.03.O.026.
metodica.pred.l.romane.htm).
1.2.1.4. Privire contrastivă în cîmp european a didactizării
limbilor materne26
Volumul: Didactica limbii române în contextul european al începutului de
secol XXI (...)
După reforma educaţiei, o serie de probleme au apărut ca stringente pentru educaţia
terţiară românească. În ceea ce ne priveşte, în contextul mobilităţilor
interuniversitare europene, compatibilizarea curriculară a fost una din cele mai
importante. Cercetările noastre au vizat o analiză contrastivă între abordările
predării limbii materne în Germania, Elveţia şi România. Aceasta analiză, condusă
pe parcursul a cîtorva ani şi sprijinită prin burse de cercetare de Universittaea din
Konstanz, Germania, s-a materializat în lucrarea pe care am folosit-o larg şi ca
suport de curs pentru disciplina Didactica universitară a limbii române.
Cităm din introducere:
„În structura sa, lucrarea noastră se construieşte pe următoarele dimensiuni
subsecvente titlului lucrării:
orientări contemporane în câmp universitar european contemporan
curricula universitare de didactica disciplinei, în general, şi a limbii si
literaturii materne, în special
conceptul şi problematica metasintagmei “limba maternă”
posibilităţile de actualizare a orientărilor europene în câmpul universitar al
didacticii disciplinei limba şi literatura română
Referitor la aceste dimensiuni, notăm că am plecat de la premisa că armonizarea
spaţiului universitar european, proces în care Europa se află în prezent, nu este
simplă şi nici nu se supune înţelegerii noastre depline ca o evidenţă ce nu mai
necesită teoretizări. Şi în spaţiul universitar românesc ca şi în cel ex-românesc
sunt necesare discuţii analitice, de profunzime, care să deceleze toate implicaţiile
şi toate dimensiunile procesuale ale conceptului „spaţiu universitar european”
26

Mihaela Secrieru, Didactica limbii române în contextul european al începutului de secol
XXI, Editura Universitas XXI; Iaşi, 2009. ISBN 978-973-7889-98-0, 442 pag.
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până la cele mai mici implicaţii. Deşi par evidente şi înţelese de la sine, lucrurile
devin mai limpezi atunci când sunt spuse.”

1.2.1.5. Cartografierea bibliografică a studiilor de didactică a limbii
române27
Volumul: Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române,
(2007)
Componenta alcătuirii unei baze bibliografice ca punct de plecare în orice
întreprindere de cercetare este recurentă în preocupările noastre din motivele
invocate şi mai sus, conform şi precizărilor din Introducerea lucrării nostre
publicate recent28:
„În ceea ce priveşte secţiunea numită de noi Sintaxă aplicată29, menţionăm
pentru început că ea este exhaustivă, în esenţa ei pentru anii menţionaţi, dar
informaţiile pot fi corelate şi cu cele conţinute în lucrarea noastră
menţionată mai sus Mihaela. Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică
a limbii şi literaturii române: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, Vol. 1:
Sistematizare după criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi
alfabetică. Vol. 2: Sistematizare după criteriul tematic. Vol. 3:
Sistematizare după criteriul nominal al autorilor: indice de nume.
Importanţa acestei bibliografii o vedem în faptul că de multe ori aspectul
mai aplicat al problemelor a condus la descoperirea de noi teorii, de noi
interpretări, de ajustări şi răsturnări de vechi teorii, iar specialiştii străini
care au ca interes limba română au emis şi ei anumite probleme nesesizate
de specialiştii nativi, probleme care ţin de funcţionare şi structură, de
ilogicisme şi asimetrii, de interpretare şi explicaţii, aducînd astfel un nou
suflu cercetărilor naţionale. Dacă evaluăm contribuţiile autorilor, vom
observa că practic nu există mare lingvist român care să nu se fi ocupat de
27

Mihaela Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române, Editura
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-703-230-0, 973-703-230-6. A
doua ediţie este alcătuită din reeditarea revizuită a primului volum, iar urmaătoarele două
volume sunt la prima ediţie, cf. Mihaela. Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a

limbii şi literaturii române: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, Vol. 1: Sistematizare după
criteriul apariţiilor lucrărilor: ordonare cronologică şi alfabetică. Vol. 2: Sistematizare
după criteriul tematic. Vol. 3: Sistematizare după criteriul nominal al autorilor: indice de
nume.
28
29

Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor româneşti de sintaxă teoretică şi aplicată
(1619-2014) (2017)
Din lucrarea Mihaela Secrieru, Bazele sintaxei. Corpusul bibliografic al studiilor româneşti de
sintaxă teoretică şi aplicată (1619-2014), Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2017, 498 pag
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această problematică a didactizării limbii române, ceea ce probează indirect
importanţa ei.” (Mihaela Secrieru, 2017: 17-18)”

Interesul nostru declarat în ceea ce priveşte lucrările de acest tip era şi în continuare
creşterea gradului de profesionalizare prin aboradarea ca o ştiinţă teoretică
valoroasă a didacticii şi nu numai ca pe un ansamblu de bune practici transmise
prin asistenţe şi cercuri pedagogice a cadrului didactic de orice nivel, de la student
la profesorul consacrat, cf.:
„Referindu-ne la perspectiva specialiştilor, această bibliografie anulează
cunoaşterile fragmentare, sincronice asupra unor probleme, cunoaşteri care nu
au perspectivă evolutivă, diacronică asupra problemei şi care nu permit
obţinerea unei imagini clare, cantitative şi calitative, asupra lucrărilor în
aceeaşi problemă, de aceea credem fără a exagera, că, practic, facem primul pas
în reinstaurarea disciplinei universitare didactica limbii şi literaturii române ca
ştiinţă pe baze interne, respectiv prin reconturarea obiectului, redefinirea
terminologiei şi impunerea unei metode noi, de investigare similară celei
comparativ-istorice, de unde importanţa ei ştiinţifică şi practică. Faptul că în
afirmaţia anterioară am opus doi termeni sincronic şi diacronic, necesită
lămuriri suplimentare. Sincronic ar desemna, în opinia noastră orizontul
contemporan cu noi, experienţele didactice, contingente, ipostaziate în scris
prin articole, lucrări de gradul I, şi prea puţine încă de doctorat, deşi avem
acum dovada că acest lucru este fezabil, iar diacronicul înseamnă totalitatea
lucrărilor anterioare momentului actual, care răspundeau şi certificau
preocupările didactice corespunzătoare momentelor istorice respective. Nu
contestăm faptul că experienţa individuală, sincronică, a omului de la catedră,
ori a specialistului este valoroasă şi trebuie făcută publică, dar ea este valoroasă
în raport cu alte experienţe contemporane sau anterioare, care o validează,
îmbogăţesc sau doar confirmă, ceea ce în ştiinţele educaţiei este factor de
ştiinţificitate. Înscrierea într-o paradigmă de cercetare trebuie să devină o
practică firească. Pe de altă parte, abordarea curentă din lucrările metodicoştiinţifice de obţinere a gradului didactic I şi chiar a lucrărilor de licenţă în
didactica limbii şi literaturii române au o bibliografie preponderent ştiinţifică
atomist disciplinară, în sensul că se ocupă într-o proporţie covârşitoare de
tratarea conţinutului de limbă sau de literatură ce trebuie predat, din
perspectivă exclusiv ştiinţifică şi universitară, – se poate observa clar cum
bibliografia unor astfel de lucrări reiterează bibliografia disciplinei de
specialitate –, iar partea metodică este acoperită de câteva lucrări de referinţă,
de regulă metodici, de dată mai recentă, în final contribuţia candidatului,
rezumându-se în esenţă la cele câteva ilustrări ale teoriei din corpul lucrării şi la
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câteva proiecte de lecţii ataşate ca anexă. Evident că lucrurile ar trebui abordate
mai specific, în sensul că partea ştiinţifică a lucrărilor didactice ar trebui să fie
alocată cadrului general al problemei, care presupune, de fapt identificarea şi
individualizarea problemei abordate în literatura de specialitate didactică,
respectiv prezenţa şi ponderea problemei în programe şi manuale de-a lungul
unei diacronii suficient de convenabile, evoluţia conceptului didactic, prezenţa
problemei în metodicile istorice şi contemporane, sugestii de optimizare a
transpunerii didactice a conceptului etc. „Ştiinţific” din sintagma „lucrare
metodico-ştiinţifică de gradul I” însemnă nu ştiinţa limbii sau a literaturii, ci
ştiinţa numită „didactica limbii române”, pentru că însăşi gradul didactic
obţinut nu conferă un titlu ştiinţific, ci ultimul grad de profesionalizare
didactică. Că nu se procedează aşa, sunt mai multe motive: pe de o parte,
consemnăm lipsa specialiştilor din universităţi (din cele 100 de universităţi
particulare, ca şi din cele 50 de stat, doar aproximativ 30 au facultăţi de litere,
iar în interiorul lor, la momentul actual, predau cam 10 specialişti titulari de
disciplină şi care au cursuri universitare publicate, o parte din ei având
disciplina în completarea normei, o altă parte fiind asociaţi, pensionarii sau cei
în prag de pensionare constituind un alt treilea segment); pe de altă parte
abordarea în discuţie poate fi generată şi de lipsa unui material de sinteză care
să dea posibilitatea identificării cadrului general şi specific al problemei, lucru
pe care îl îndreptăm noi, astăzi, prin publicarea acestei lucrări. Opinia noastră
este doar o părere despre ce în mod firesc nu se întâmplă, mai exact este o
constatare directă a modului cum sunt documentate lucrările ştiinţificometodice. Menţionăm că bibliografia semnalată de noi este extrem de
cuprinzătoare şi orice încercare de lectură sau consultare a ei în întregime, sau
chiar pe direcţii, într-o lucrare de gradul I este mai puţin fezabilă, dar lectura
unui număr considerabil de lucrări, discutarea lor din punctul de vedere al
contribuţiei didactice şi valorificarea experienţei pozitive ca punct de plecare a
unor contribuţii personale sunt lucruri care trebuie să intre în praxis-ul curent.
Motivele personale ţin şi de sesizarea unui climat de opinie existent aproape la
toate nivelurile şi mediile şcolii româneşti. Este vorba de prestigiul scăzut al
ştiinţei didactica limbii şi literaturii române, (particularizăm aici, dar situaţia
este comună tuturor didacticilor speciale, aşa cum mi-au confirmat colegii
omologi) între celelalte discipline academice universitare. Însuşi acest termen,
ştiinţă, nu este folosit prea des cu referire la didactică, didactica limbii şi
literaturii române fiind o disciplină, exilată între disciplinele facultative, din
modulul psihopedagogic şi ataşată, în funcţie de politica universităţilor, la
catedrele de specialitate, unde toţi fiind profesori – adică automat pedagogi – o
predau alternativ, în funcţie de necesităţile de normare din statele de funcţii ale
catedrelor. Nici izolarea ei într-o catedră specială, în cadrul Departamentelor de
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pregătire pedagogică, aşa cum se întâmplă în cadrul unor universităţi, nu
credem că a schimbat percepţia asupra acesteia.” (Mihaela Secrieru, 2007: 7-8)

Rămînem la aceeaşi opinie şi acum.
1.3. Realizări academice
1.3.1.Elemente de status academic
În această secţiune vom accentua elemente care probează propriul status academic,
respectiv probează vizibilitatea propriei producţii ştiinţifice în ţară şi străinătate, în
mediul online, ca accesare spre lectură, cît şi prin recenzii, citări ori menţionări
bibliografice prezente în literatura de specialitate:
1.3.1.1. Traficul www.academia.edu, recenzii, citări, menţiuni
bibliografice
Site-ul academic www.academia.edu înregistrează traficul vizitelor, numărul de
cititori şi menţiunile, ori citările bibliografice în sursele pe care le monitorizează.
Datele noastre arată astfel, la 26.05.2017:
https://uaic.academia.edu/MihaelaSecrieru
 prof. Mihaela Secrieru
Preview Your Personal Website
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Romanian Language and General Linguistics,
Faculty Member, | Syntax +9 Add a Biography
396 Followers | 16 Following | 11 Co-authors | 15,306 Total Views |
top 1% | 22 Public Mentions
907 people on Academia.edu have read your papers.
https://www.academia.edu/upgrade?feature=readers
Consemnăm şi receptările critice ale volumelor nostre prin recenzii, citări şi
menţiuni bibliografice, în special pentru domeniul filologie şi citeva excepţii
notabile şi pentru domeniul interdisciplinar complementar:

1.

2.

RECENZII:
ARLEEN IONESCU: Mihaela Secrieru, Carta albă a lingvisticii româneşti
din ex-spaţiul României, Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2015, AUI, secțiunea IIIe, Lingvistică, tomul LXI, 2015, p.
213-219.
MIRELA AIOANE: Mihaela Secrieru, Le cumul des fonctions syntaxiques
dans la langue roumaine («l’élément prédicatif supplémentaire»),
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Editura Antonis Stamoulis, Salonic, 2015, AUI, secţiunea IIIe,
Lingvistică, tomul LXI, 2015, ISSN 1221-8448.p. 211-213.
LUDMILA BRANIŞTE: Despre bazele didacticii limbii române în volumul
„Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de
comunicare”, Volum constituit pe baza lucrărilor prezentate în cadrul
Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Diversitatea
lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare”,
Chişinău, 28-30 martie, 2013, volumul (2), Coordonatori: Ludmila
Branişte şi Gina Nimigean, Editura Vasiliana 98, Editura GaromontStudio, Iaşi – Chişinău, 2013, p. 173 sqq. cf. site>
http://media.lit.uaic.ro/?p=777
recenzează
lucrarea
noastră
Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române:
(1757-2010), Iaşi: PIM, 2011 3 vol.
LUCIAN BAICEANU: Bibliografia signaletică pentru didactica oricărei
discipline, in Revista Iniţieri didactice, Editura Universităţii
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, .nr 7-8/2011-2012, ISSN 1841-5407, p 811. Recenzia lucarii Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi
literaturii române: (1757-2010), Iaşi: PIM, 2011, 3 vol.
VIORICA POPA: Mihaela Secrieru, Bibliografie signaletică de didactică a
limbii și literaturii române (1757–2010), 3. vol., Iași, Editura PIM,
2011, 1454 p. in revista "Philologica Jassyensia" Nr 2/ 2013, ISSN
1841-5377, p. 366-369. http://if.asm.md/reviste/philologia_1-22013.pdf
VIORICA POPA: Pro-didactica limbii române, in „Limba româna”, Nr. 7-8,
anul XIV, 2004 (recenzia trimite la suportul de curs cu acelaşi nume
apărut la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, în 2003, reeditat in 2004)
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&printversion=1&n=2
112
PETRU ZUGUN: Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul
predicativ suplimentar”), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, 2001, ISBN 97358243-22-X, 235 pag. recenzie publicată în
Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, (serie nouă),
secţiunea III e, LINGVISTICĂ, tomul XLVIII, 2002, p.177-179
PETRU ZUGUN, ELENA DĂNILĂ: Cumulul de funcţii sintactice în limba
română (“elementul predicativ suplimentar”), Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, ISBN 97358243-22-X, 235 pag.
recenzie publicata în în LL, vol. III-IV, 2004, Bucureşti, p.135-137.
RODICA NAGY: Mihaela Secrieru, Elemente de sintaxă sincronică
comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2000, ISBN 973-99810-62, 139 pag. Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava în Analele
Universităţii "Ştefan cel Mare", A. Lingvistica, Tomul VIII 2000-2002,
p. 322-323.
CITĂRI:
1. ALEXANDRU DÎRUL, în articolul Sugestii pentru actualizarea numelui în
componenţa unităţilor sintactice, conferenţiat in 2009 si publicat în 2010 în
volumul Conferinţei internaţionale Filologia modernă. Realizări şi perspective
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în context european, ed. a III-a, Limbă, Limbaj, Vorbire, In memoriam acad.
Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru, Academia de Stat a Moldovei,
Universitatea de stat Chişinău, Institutul de filologie, cf. Internet la adresa,
consultată la 15.06.2011. unde citează lucrarea Nivelul sintactic al limbii
romane,
1998.
http://www.if.asm.md/biblioteca/Filologia_moderna(III)(001-512).pdf
2. ALEXANDRU DÎRUL, in articolul Categoriile gramaticale din perspectiva
unităţilor limbii de diferite nivele, Ed CEP USM, Chişinău 2005 citează
lucrarea noastră Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea , Botoşani,
1998.
3. CECILIA CAPATINA, lect. Univ. din Craiova, in cursul sau de Sintaxa a limbii
romane, citează lucrarea noastră Mihaela Secrieru, Cumul de funcţii sintactice
în limba româna ("elementul predicativ suplimentar"), (Iaşi, Editura
Universităţii A. I. Cuza, 2001),
4. ELENA UNGUREANU, in Rev. Limba română, Chişinău nr 5-6, anul XVIII,
2008 citează lucrarea noastră Nivelul sintactic al limbii romane, Editura Geea,
Botoşani, 1999. http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=595
5-6. RODICA NAGY in lucrarea Sintaxa limbii române actuale. Editura Institutul
European, (*CNCSIS Cat B/ 2012), 2006, la pag 222, 305. 306. 313. 323, 324
si 386 citează din lucrările noastre: Elemente de sintaxa sincronica
comparata, 2000. 2 citari
7-8. RODICA NAGY in lucrarea Sintaxa limbii romane actuale. Editura Institutul
European, (*acreditată CNCSIS Cat B), 2006, Cumulul de funcţii sintactice
(elementul predicativ suplimentar) in limba romana, Ed UAIC, Iasi, 2001. 2
citări
9. IONUŢ POMIAN, citează in volumul Construcţii complexe in limba romana,
Editura Paralela 45, Cluj, 2009. pag. 260, Nivelul sintactic al limbii romane,
Geea, Botosani, 1998.
10. IONUŢ POMIAN, citează in volumul Construcţii complexe in limba romana,
Editura Paralela 45, Cluj, 2009. pag 357, Elemente de sintaxă sincronică
comparată, Editura Universitas XXI, Iaşi,
11. IONUŢ POMIAN, citează în volumul Construcţii complexe in limba română,
Editura Paralela 45, Cluj, 2009, pag. 471:Cumulul de funcţii sintactice in limba
romana. Ed UAIC, Iasi, 2001.
12. TEODOR SĂRĂCUŢ COMĂNESCU în lucrarea Poezia copiilor si pentru copii.
Studiu stilistico-poetic, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2010 la pag 215
citează din lucrarea noastră Un arhestil al stilurilor funcţionale ale limbii
romane - stilul religios, publicat în Revista Studii şi cercetări ştiinţifice.
Universitatea din Bacău, 2006
13. ELENA DĂNILĂ, în articolul Circumstanţialul opoziţional. Probleme, soluţii, în
volumul Limba şi Literatura română. Regional – Naţional – European
(materialele Simpozionului internaţional „Limba şi Literatura română.
Regional – Naţional – European”, organizat de Facultatea de Litere a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere a Universităţii de Stat
din Moldova si ASTRA, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi –
Chişinău, 24-27 noiembrie 2005), Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2006, p.
273-283, citează din Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura
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Universitas XXI, Iaşi, 2000, la p. 50-51.
14. ELENA DĂNILĂ, în articolul Circumstanţialul de excepţie – probleme, soluţii,
în volumul Limba româna. Aspecte sincronice şi diacronice. Actele celui de-al
5-lea Colocviu al Catedrei de limba română (8-9 decembrie 2005), coord.
Gabriela Pană-Dindelegan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 75-83
citează din Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas
XXI, Iaşi, 2000, la p. 50-51.
15. ELENA DĂNILĂ, în volumul Probleme de gramatică a limbii române, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2011, la pag. 59, 60 citează din Mihaela
Secrieru, Nivelul sintactic al limbii romane, Editura Geea , Botoşani, 1998.
16. TAMBA DANILA ELENA, în articolul Pronominalele o neutral şi o etic în limba
română, ALIL, I, XLIII, 2002-2003, Bucureşti, p. 65-74. la pag. 66 citează
Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,
1998, ISBN 973-98089-9-9, 159 pag.
17. ELENA DĂNILĂ, în volumul Vechi şi nou în sintaxa limbii române, Casa
Editorială Demiurg, Iaşi, 204, la paginile 20, 60, 88, 102, 103, 105, 139
citează din Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii romane, Editura
Geea , Botoşani, 1998. (3 citări)
18. MONICA TIMOFTE, în lucrarea Actualitatea sintaxei româneşti "clasice
moderne", Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2005, citează în două capitole, la pag
36 şi 69. lucr. noastră Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea ,
Botoşani, 1998.
19. ARJOCA - IEREMIA, EUGENIA (2005) Bref parallèle entre certaines
constructions absolues du ...francais et les constructions a element predicatif
supplementaire du roumain Eugenia ARJOCA-IEREMIA. Université de
l'Ouest de Timisoara. Roumanie .....in volumul . - «Modèles mentaux et
représentations publicat in 2005, Secrieru, Mihaela (2001) - Cumulul de functii
sintactice în limba româna ("elementul predicativ suplimentar"), Iaşi: Editura
Universitatii "Alexandru Ioan www.aclif.org.ro/publications/PDF/154.
20-22. CREŢU, TODERIŢĂ, ECATERINA, în volumul Unităţi, raporturi şi funcţii
sintactice în limba română, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004, 147 p citează
Secrieru, Mihaela, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani, 1998,
159 p., în 3 capitole la pag 74, 103, 147. 3 citari

23. POMIAN IONUT, în articolul Adnotari la gramatica gruparile [prepozitie +
adjectiv], ca fenomenalizari ale predicatiei secunde (I)/Adnotations to the
Grammar of the [Preposition + Adjective] Groups, as Phenomenalisations of
the Secondary Predication (I), Author Publication title Studia Universitatis
Petru Maior. Philologia Issue 14, Pages 106-124 citează lucrarea Cumulul de
functii sintactice în limba româna ("elementul predicativ suplimentar"), Iaşi,
ditura Universitatii "Alexandru
24. DOMIDE GABRIELA VIOLETA citează lucrarea Cumulul de functii sintactice in
volumul The supplementary predicative – heterogeneous syntactic function,
Cluj, 2012.
25. CORNELIU DIMITRIU, Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Editura
Institutul European , Iaşi, 2002, alocă spaţiu special lucrării noastră Nivelul
sintactic al limbii romane, Editura Geea, Botoşani, 1999 la p. 1155, 1156, 1157,
1158.
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26. CORNELIU DIMITRIU, Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Editura
Institutul European , Iaşi, 2002, alocă spaţiu special lucrării noastre Cumulul
de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ suplimentar”),
Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, la pag. 1486., citând-o
apoi şi la pag. 1487, n. 667, (2 citari)
27-31. LILIA TRINCĂ, în lucrarea Limba română Contemporană Sintaxa. Bălţi,
2007, foloseşte lucrarea noastră Nivelul sintactic al limbii romane, Ed. Geea ,
Botoşani, 1998, atît ca model de redactare, cît şi ca sursă principală de
informaţie, autoarea preluînd părţi largi din lucrarea noastră, pe care o citează
intens la pag. 2, 4, 11, 12, 13, 14 etc. cf. site, consultat la 04.03.2013 (5 citări)
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/trinca/lrom_cont_sint.pdf
32-33. ELENA ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN, în lucrarea Problema predicatului verbal
compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală. Monografie,
Editura CEP USM, Chişinău, 2009 citează lucrarea noastră Nivelul sintactic al
limbii romane, Editura Geea, Botoşani, 1998, la pag. 14 şi 76. (2 citări)
34. CAROLINA PĂPUŞOI, în lucrarea Structuri sintactice ale limbii române cu
element predicativ suplimentar, publicata de Academia Romana, fundaţia
Naţională pentru ştiinţă şi artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”,
Bucureşti 2002, citează la pag. 368 lucrarea noastră: Elemente de sintaxă
sincronică comparată, Editura Universitas XXI, 2000.
35. CAROLINA PĂPUŞOI, în lucrarea Structuri sintactice ale limbii române cu
element predicativ suplimentar, publicata de Academia Romana, fundaţia
Naţională pentru ştiinţă şi artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”,
Bucureşti 2002, citează lucrarea noastră, Element predicativ suplimentar,
nume predicativ sau cumul de funcţii sintactice?, in Analele Universităţii
Suceava, IV, 1995 p 112-117, la pag. 263, 368.
36. CAROLINA PĂPUŞOI, în volumul Structuri sintactice ale limbii române cu
element predicativ suplimentar, publicat de Academia Româna, Fundaţia
Naţională pentru ştiinţă şi arta, Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan,
Bucureşti 2002, citează Consideraţii asupra numelui predicativ, RLŞL,
Chişinău, 1997, nr. 1., p. 67-76 si la pag, 276, 368.
2 citari
37. CONSTANTIN-IOAN MLADIN, in articolul Despre conceptul de funcţie şi
reflexele sale terminologice in sintaxa româneasca citează articolul nostru
Consideraţii asupra numelui predicativ RLSL, nr. 1 Chişinău, 1997, p. 67-76,
cf.
şi
site-ul
consultat
la
11.07.2008:
[http://74.125.39.104/search?q=cache:wQ230FWVsh8J:www.uab.ro/reviste
_recunoscute/philologica/philologica_2003/30_c_mladin.doc ]
38. CONSTANTIN-IOAN, MLADIN Circumstanţialele în lingvistica românească
modernă. Dinamica structurilor terminologice. Ovidius University Annals of
Philology, volume XIV, 2003, p. 213- 224. citează Mihaela Secrieru,
Consideraţii asupra numelui predicativ, RLSL, nr. 1. 1997. p. 67-76
39. MARIA-MAGDALENA JIANU, în lucrarea Alte realizări ale relaţiei sintactice.
DACOROMANIA, serie nouă, IX – X, 2004 – 2005, Cluj-Napoca, p. 259-266
citează Nivelul sintactic al limbii romane, Geea, Botoşani, 1998,
[www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/2004-2005_19.pdf]
40. MARIA-MAGDALENA JIANU, în lucrarea Alte realizări ale relaţiei sintactice.
DACOROMANIA, serie nouă, IX – X, 2004 – 2005, Cluj-Napoca, p. 259-266
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citează Cumulul de funcţii sintactice in limba română.Ed Uaic, Iaşi, 2001.
41. N CUCIUC - Distorsionări ortografice în scrierea SMS-urilor citeaza
...Secrieru 2003: Mihaela Secrieru, Actorii câmpului universitar şi Internetul
ca spaţiu naţional şi internaţional de promovare a limbii române, în Limba şi
literatura.
www.philippide.ro/distorsionari_2008/097106%20CUCIUC_RED.pdf

42. MARIA MAGDALENA JIANU: citează Nivelul sintactic al limbii roman, în Caractère
syntaxique / asyntaxique de certains, Analele Universităţii din Craiova [Filename:
anale_lingvistica_2007.pdf]

MARIA MAGDALENA, JIANU, in Formele relaţiilor sintactice din limba română,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2005, 149 p. citează din Secrieru,
Mihaela, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani, 1998.

43. MARIA MAGDALENA JIANU: citează Cumulul de functii sintactice in limba română,
în Caractère syntaxique / asyntaxique de certains, Analele Universităţii din Craiova
[Filename: anale_lingvistica_2007.pdf]

45. MONICA TIMOFTE, in lucrarea Actualitatea sintaxei romaneşti "clasice
moderne", Demiurg, Iaşi, 2005, citează la pag 36 si 69. lucr. noastră Nivelul
sintactic al limbii române, 1998 2 citări
46. SOBRAL VÁZQUEZ, SONIA. "Aproximación al estudio comparativo de los
pronombres tónicos en gallego y rumano: funciones sintácticas." ColindanciasRevista de la Red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia 5
(2014) citează Bibliografie signaletică de didactica limbii şi literaturii
române. 1. Sistematizare după criteriile cronologic şi alfabetic M Secrieru 2007 - Editura Univ." Alexandru Ioan Cuza"
47. GINA NECULA citează în Limba română contemporană. SINTAXA. Unităţi,
relaţii, structuri sintactice (repere teoretice şi exerciţii). citează la pag. 25, Mihaela
Secrieru, Nivelul sintactic al limbii romane, Editura Geea, Botoşani, 1998. cf.
www.idd.ugal.ro/PIED/Grupe/111013/Curs/LRC.../LRC.Sintaxa-Necula.pdf,
25.08.2010.

48. AFRĂSINEI, CĂTĂLIN, Raportul dintre predicat şi subiect în limba română
sau despre o filozofie a normei şi a abaterii de la normă, Editura Pim, Iaşi,
2008, 316 p. citează Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii române,
Editura Geea, Botoşani, 1998.
agonia.ro/index.php/essay/210367/acordul_in_limba_romana
Citări în teze de dr. şi în volumele publicate de autori în baza tezelor de doctorat:
Autori, Carolina Popuşoi, drd. Universitatea din Bucureşti, coord. prof. univ.
dr. Gabriela Pana Dindelegan, Ecaterina Creţu, Elena Dănilă, Magdalena Jianu,
Angelica Hobjilă, Timofte Monica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,
coord. prof. univ. dr. Corneliu Dimitriu, Carmen Bolocan, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, prof. univ. dr. Alexandru Andriescu, ş.a. Ovidiu
Drăghici, Cluj, Teodor Săracuţ Comănescu, coord. prof. univ. dr. Elena Dragoş,
Cluj; drd. Alina-Paula-Nemţuţ, coord prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, Arad, cf
Modurile nepersonale ale verbului în limba română contemporană,, Prof.
univ. dr. Secrieru, Mihaela, 2001, Cumulul de funcţii sintactice în limba
română, 2001...www.uav.ro/files/doctorat/Rezumat_teza_Nemtut.pdf -
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citează lucrările Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,
1998; la pag. 986 şi 1016.
2. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2005,
citează Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas XXI,
Iaşi2000; la pag 1016.
3. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2005,
citează Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ
suplimentar”), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, atât la
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4. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2008,
citează lucrările Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani,
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6. GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2005,
citează Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ
suplimentar”), Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2001, atât la
bibliografiile speciale, p.1039 şi la 1065p 1016.
7. ALESSANDRO ZULLANI, in volumul Politiche e pianificazioni linguistiche in
Bessarabia: romenità, russificazione, moldovenismo, publicata la Ed univ.
Buc 2013 mentionează la p 181: Secrieru M. (2010), “Republic of Moldavia - an
Intermezzo on the Signing and the Ratification of the European Charter for
Regional and Minority Languages”, in Philologica Jassyensia, VI, 2 (12) 2010,
Iași, pp. 231-244.
8. ADRIANA-MARIA ROBU menţionează în limbaromana.md/index.php
?go=articole&n=1264 conferinţa Statutul limbii române în Republica
Moldova, susţinută la Conferinţa aniversară internaţională Eugen Coseriu, 90
de ani, la Iaşi. In articolul Colocviul Internaţional aniversar „Eugeniu Coşeriu –
90 de ani de la naştere” (Iaşi– Bălţi), Lr 9-10, 2011, p. 9-15.
9. MARKUS BAUER, în articolul Meister, Proletarius, Fremdling, apărut in
Süddeutsche Zeitung, nr 179, /5.09.2011, pag 14. vorbeşte despre lucrarea
Statutul limbii române in Republica Moldova, susţinută la Conferinţa
aniversară internaţională Eugen Coseriu, 90 de ani, la Iaşi.
10. FRANZ LEBSANFT/MONIKA WINGENDER mentionează în vol Europaische
Charta der Regional –oder Minderheitensparcahen, de Gruyter, 2013, p. 2,
lucr. noastră Mihaela Secrieru, Republic of Moldavia – an intermezzo on the
signing and the ratification of the European Charter for Regional and
Minority Languages, in Philologica Yassyensia, an VI, Nr. 2 (12), 2010, p.
231-244.
11. MARK JANSE/,HELLA OLBERTZ,/SIJMEN TOL în volumul Bibliographie
Linguistique de L'annee 1999, Springer, 2003, mentioneaza la nr 8144 /cf, şi
pag 1356), lucrarea noastră Mihaela Secrieru, Consideraţii asupra raportului
de inerenţă în limbile rusă şi română, Analele Ştiinţifice ale Universităţii
“Al. I. Cuza” secţiunea Limbi şi literaturi străine, Tomul II (1999) Iaşi, p. 7180, 1999.
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12. CECILIA CAPATINA menţionează Mihaela Secrieru, Nivelul sintactic al limbii
române ca bibliografie de referinţă in programa analitică universitară a
cursului de Sintaxă a limbii române contemporane, Universitatea din Craiova,
cf. http://cis01.central.ucv.ro/litere/idd/cursuri/an_3/lrc/lrc_an3.doc., site
consultat
la
05
decembrie
2010.,
cf.
şi
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ro&start=50&q=cache:js
SmJyZiHQ8J:http://www.scribd.com/doc/36405105/lrc-an31+mihaela+secrieru&ct=clnk
13. BIBLIOGRAFIE GENERALA 1992-2005 in Analele Universitatii Ştefan cel
Mare, Suceava, Seria Filologie A. Lingvistica, 2005. P. 191 menţionează Mihaela
Secrieru, Element predicativ suplimentar, nume predicativ sau cumul de
funcţii sintactice, publicata in 1995, apare menţionata in
14. BIBLIOGRAFIE GENERALA 1992-2005 in Analele Universitatii Ştefan cel
Mare, Suceava, Seria Filologie A. Lingvistica, 2005. P. 191 mentioneaza Mihaela
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in 2000 apare menţionata in.
15. BIBLIOGRAFIE GENERALA 1992-2005 in Analele Universitatii Ştefan cel Mare,
Suceava, Seria Filologie A. Lingvistica, 2005. P. 191.Mihaela Secrieru, Planurile
sintactice ale comunicării, publicata in 2004 apare menţionata in
16. ACADEMIA CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE SI ATESTARE
AL REPUBLICII MOLDOVA, Federaţia Rusa, CNAA, Paşaportul specialităţii
ştiinţifice Limba româna, bibliografie obligatorie pentru studiile doctorale în
lingvistica. Poziţia 118 menţionează lucrarea noastră Nivelul sintactic al limbii
române,
1998,
cf.
http://www.cnaa.acad.md/nomenclature/philology/100201.
17. ADRIAN CHIRCU menţionează lucrările nostre ca bibliografie de referinţă în
http://lett.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/Chircu_scoala_doctorala_2014.pdf
18. ALEXANDRU METEA în lucrarea Limba romana actuala, Editura Emia, 2008,
la pag. 451, mentionează Nivelul sintactic al limbii romane, Iaşi, 2007
19. ALEXANDRU METEA în lucrarea Limba romana actuala, Editura Emia, 2008,
la pag. 451, menţionează Cumulul de funcţii sintactice (“elementul predicativ
suplimentar”) în limba română. Iaşi, 2001.
20. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, menţionează la Bibliografie obligatorie de
specialitate pentru promovarea la gradul de conferenţiar lucrarea nostră:
Secrieru, Mihaela, 2006, Didactica limbii române, Iaşi, Sedcom Libris in
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-concorga-infacu/docs/2014/ian/21_14_55_37Tematica_si_Bibliografia_pentru_postul_
vacant_de_conferentiar_universitar_pozitia_16_Departamentul_de_lingvis
tica.pdf.
21. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, menţionează la Bibliografie obligatorie de
specialitate pentru promovarea la gradul de conferenţiar lucrarea nostră:
Secrieru, Mihaela, 2007, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi
literaturii române, Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2007.
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-concorga-in-
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facu/docs/2014/ian/21_14_55_37Tematica_si_Bibliografia_pentru_postul_
vacant_de_conferentiar_universitar_pozitia_16_Departamentul_de_lingvis
tica.pdf.
22. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE indică la bibliografia tuturor formelor
de perfecţionare Programa nationala pentru definitivat şi grade didactice
lucrarea; Secrieru, Mihaela, 2006, Didactica limbii române, Iaşi, Sedcom
Libris.
23. CHIRCU, ADRIAN, Între predicativul suplimentar şi circumstanţialul
opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post de, în Rodica
Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (eds.), Limba română. Direcţii
actuale în cercetarea lingvistică Omagiu Gabriela Pană Dindelegan &
Alexandra Cornilescu (I), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012,
p. 61-70. menţionează Cumulul de funcţii sintactice (“elementul predicativ
suplimentar”) in limba română. Iaşi, 2001.

1.3.1.2.Traduceri ale lucrărilor proprii
Pentru a favoriza o circulaţie mai mare a teoriilor noastre sintactice, am făcut
efortul de a traduce şi publica în străinătate două din lucrările noastre de sintaxă:
Mihaela. Secrieru, El nivel sintáctico del rumano, Editura Antonis Stamoulis,
Salonic, 2016, ISBN 978-618-5161-43-9, 313 pag.
Mihaela. Secrieru, Le cumul de fonctions syntaxiques dans la langue roumaine
(«l’élément prédicatif supplémentaire»), Editura Antonis Stamoulis, Salonic,
2015, ISBN 978-618-5161-09-5, 182 pag.
Lucrările sunt înregistrate în Biblioteca Naţională a Greciei , aşa cum se poate vedea
sub link-ul:
http://www.nlg.gr/el/node/15
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι | Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος
www.nlg.gr
Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση για το Σύλλογο Φίλων της Εθνικής
Βιβλιοθήκης της ...
Showing 1 - 2 of 2 for search: 'secrieru', query time: 0.06s
Search alternatives: secrieru
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El nivel sintactico del rumano / Mihaela Secrieru ; traduccion Alina Maria Ilaşcu
Published: Salonic: Κ. και Μ. Αντ. Σταμούλη, 2016
Call Number: 08187/2016-2
Located: Εθνική Βιβλιοθήκη: Κατάλογοι
Book Not available

Add to Favorites
Saved in:

Le cumul des fonctions syntaxiques dans la langue roumaine (l’élément prédicatif
supplémentaire) / Mihaela Secrieru
Published: Salonic: Κ. και Μ. Αντ. Σταμούλη, 2015
Call Number: 04076/2015-2
Located: Εθνική Βιβλιοθήκη: Κατάλογοι

1.2.1.2. Stagii de predare/cercetare şi de colaborare
internaţională
Am beneficiat de foarte multe stagii de cercetare, dar şi de predare în străinătate,
care mi-au oferit o mai bună raportare la domeniu, prin contacte şi
discuţii cu specialişti străini în domeniu: Galina Fedorovna Jidkova,
Viktor Şaklein, Hubert Wolf, Silvia Demmig, Wolfgang Dahmen, Georg
Kaiser, Celestina Fanella, Sergio Vatteroni, Alessandro Zuliani,
Catalina Iliescu-Gheorghiu, Dan Octavian Cepraga, Ciprian Suciu,
Jukka Havu, Elenn Ştirbu, Christa Dürscheid, Christine LePape Racine
ş.a.
1999
2003-2004

Studii parţiale postuniversitare, Universitatea Prieteniei Popoarelor,
Moscova, Federaţia Rusă.
Bursă de studii, oferită de fundaţia Altana Pharma A.G., Germania şi
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Universitatea din Konstanz, Germania. Profesor de limba română la
Sprachlehrinstitut, Universitatea din Konstanz, Germania.
2004, iulie
Profesor invitat la Universitatea Konstanz, Germania
2005, iunie Mobilitate de predare SOCRATES-ERASMUS, Universitatea Konstanz, Germania
2006, sept.
Mobilitate de predare SOCRATES-ERASMUS, Universitatea Friedrich
Schiller, Jena, Germania
2007, aprilie, Mobilitate de predare SOCRATES-ERASMUS, Universitatea Konstanz,
Germania
2007, iulie
Profesor invitat la Universitatea Konstanz, Germania
2008, mai
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Udine, Italia
2009, mai
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea Konstanz, Germania
2010, sept.
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Udine, Italia
2011, sept.
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Udine, Italia
2012, martie Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Udine, Italia
2012, sept.
Mobilitate de predare E LLP-RASMUS, Universitatea din Padova, Italia
2012, dec.
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Padova, Italia
2013, iunie
Mobilitate de predare LLP-ERASMUS, Universitatea din Florina, Grecia
2014, martie Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Udine, Italia
2014, sept.
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Jena, Germania
2014, dec.
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Tampere, Finlanda
2015, mai
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Padova, Italia
2016, febr.
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Udine, Italia
2016, aprilie Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Tampere, Finlanda
2016, iunie
Profesor invitat la Universitatea Konstanz, Germania
2016, n.
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Alicante, Spania
2017, mai
Mobilitate de predare ERASMUS+, Universitatea din Udine, Italia

1.3.1.3. Participare la proiecte de cercetare şi cercetaredezvoltare
Această coordonată a activităţii academice mi-a permis extinderea expertizei şi
acumularea de valoroase cunoştinţe procedurale, ceea ce a condus la realizări
profesionale notabile din punctul nostru de vedere, confirmate prin citări şi recenzii,
ori invitaţii în diverse comisii de evaluare.
PROIECTE INTERNAŢIONALE

2014-2015
Coordonator, Programe europene formare profesională, secţiunea Didactica limbii
române ca limbă străină, in Proiectul IANUS II– Inter-Academic Network
ErasmUsMunduS II, Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1, Lot 5: Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine An acad. 2014-2015 (pentru
conf. Univ. dr. Viorica Popa, Universitatea “Alecu Russo din Bălţi, Republica
Moldova).
2012
Director de proiect şi Chair al WE_30: Statutul ştiinţific al limbii române în
universităţile străine – catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, în
cadrul conferinţei „Diaspora în cercetarea ştiinţifică românească şi învăţământul
superior”, Bucureşti, UEFISCDI ediţia 2012., Valoare 30.000 lei. Proiectul PNII-ID-WE-2012-4-107.
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Rezultate: Publicarea volumului colectiv Mihaela Secrieru, Octavian Gordon, Emilia
Parpală (coord.), Statutul ştiinţific al limbi române în universităţile străine –
catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-703-819-7, 326 pag.
Publicarea volumului de autor: Mihaela. Secrieru, Carta albă a lingvisticii
româneşti din ex-spaţiul României, Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2015. ISBN 978-973-719-622-4, 407 pag.
2010-2011
Invitată în proiectul european Nr. 30750022, coord. Prof. dr. Franz Lebsanft,
Rheinische Friederich-Wilhelms Universitat Bonn, Germania. Raportor pentru
Republica Moldova in cadrul Conferinţei proiectului Die Europaische Charta
der Regional-oder Minderheitensprachen auf dem Prufstand. Die Sicht der
Linguistik und der Rechtwissenschaft,Bonn 8-10 Oktober 2010
2004-2005
Proiect de colaborare cu director Ana Rotaru, Grupul şcolar Vasile Pavelcu, Iaşi
Rezultate. Urmare a acestei colaborări, am coordonat şi publicat împreună cu
Mihaela Doniga, prima didactică a limbii române pentru copii cu deficienţi de
auz, Elemente de surdo-didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu,
Editura Universitas XXI, Iaşi, 2005.
2001-2004
Proiectul internaţional START, British Council, 2001-2004, director Gillian Cowel,
coordonator-RO, Gabriel Ivan. Membră, în două echipe de lucru.
Rezultate. Urmare a acestei colaborări, am definitivat pe baze noi cursul, publicat în
volum, Didactica limbii române, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi, 2003, reeditat la Editura Ovi-Art, Botoşani, 2005 şi am publicat o serie de
articole pe problematica standardelor curriculare preuniversitare şi universitare,
a standardelor profesionale preuniversitare şi universitare. Am utilizat achiziţiile
profesionale şi cognitive la redactarea unor capitole din teza de doctorat în
ştiinţele educaţiei.
PROIECTE NAŢIONALE
2000-2003
Proiectul CRAI – CNFIS - 239 (Centrul de resurse şi aplicaţii pentru învăţământ),
proiect derulat prin Banca Mondială, director prof. univ. Carmen Creţu, 2000
2003. Coordonatoare a secţiunii de lucru Curriculum de limba şi literatura
română şi literatura română pentru copii, pentru colegiile universitare, cf. Site
internet
http://ro4096.uefiscsu.ro/componente/echipa.php?id=149&unitate=componen
ta2_cnfis
Rezultate. Urmare a acestui proiect, am proiectat şi publicat Portofoliul de practica
pedagogică pentru studenţi, aflat acum la a cincea reeditare.
2004
Director de proiect intra-universitar prin Contract de cercetare nr 1237/15 XII 2004, cu
DPPD, FPPSE, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pentru Alcătuirea unei
bibliografii de didactica limbii române, organizată cronologic şi tematic, pe
direcţii de cercetare şi a unui studiu de sinteză privind evoluţia predării limbii
române ca limbă maternă.
Rezultate. Urmare a acestui proiect am realizat prima Bibliografie signaletică de
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didactica limbii şi literaturii române, în trei volume, volumul I fiind publicat la
Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007 (conform Mapa cu lucrări
reprezentative), celelalte două volume urmînd să fie publicate în anul 20082009 la Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
2007-2010
Director de proiect, Auxiliare informatizate pentru învăţământ, Finanţator,
Compania Atek Software. Contract de cercetare nr 24/05.03.2007. Tema de
cercetare: Baze de date informatizată în Didactica limbii şi literaturii române
(BDI-DLLR). Proiect câştigat prin competiţie naţională, anunţată la 15 februarie
2007 pe www.atek.ro
Rezultate. Proiectul a fost finalizat şi rezultatele au fost publicate în două CD-books,
unul care conţine soft-uri şi programe de predare IAO, altul care informatizează
informaţia Bibliografiei signaletice de didactica limbii şi literaturii române publicată
în 2007.
RESTRICŢII

Din anul 2008 şi în continuare, fiind membră în comisii CNCSIS, ulterior UEFISCDI,
ARACIS; de evaluare a proiectelor, ori a programelor de studii din punct de
vedere etic nu am mai putut participa la competiţii, ori ca membră în
proiecte incompatibile cu aceste statusuri. (v. supra, infra).
1.3.1.4. Membră în comisii şi alte organisme academice şi
profesionale
-

-

-

Membră a Société internationale de linguistique et philologie romane- SLIR,
(2017)
Membra a Societas Linguistica Europaea - SLE (2017)
Membră Comisia 3 CNCSIS România si expert evaluator intre anii 2008-2011.
cf.
uefiscdi.gov.ro/.../RAPORT%20SEDINTA%2016%20OCTOMBRIE1.pdf
Expert evaluator internaţional pentru BNSF - Bulgaria în 2009-2010.
Formator CNFP între anii 2006-2010.
Expert evaluator din anul 2016+ in cadrul UEFISCDI - Unitatea Executiva
Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii(The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and
Innovation Funding), cf
uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/comisii_2009/comisia.../SECRIERU%20MIHAE
LA.pdf
Din anul 2010+ expert ARACIS Registrul National de Evaluatori ARACIS. Prof.
SECRIERU Mihaela-Lenuta. Universitatea, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
Iasi. Evaluator pentru domeniul Limbă si literatură C2. Stiinte umaniste, cf.
adresa internet a SECRIERU Mihaela-Lenuta - Sistem de evaluare
ARACISpfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/378/ si
www.uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/...3/SECRIERU%20MIHAELA.pdf
Participare ca membru şi în calitate de director de proiect la diverse proiecte
naţionale şi internaţionale (supra).
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-

2007: membră în Consiliul Facultăţii de Litere
2007: membră în Consiliul Catedrei de Limba română

Activităţi care vizează implicarea studenţilor:
-

Coordonarea cercului studenţesc de Didactica specialităţii limba şi literatura română
din anul 2003.
Coordonarea simpozionului ştiinţific studenţesc internaţional, aflat la a VII-a ediţie,
Formarea
iniţială
a
profesorului
student
în
didactica
specialităţii.

www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task...id...,
www.uaic.ro/uaic/bin/view/University/ZU2007program,
www.opiniastudenteasca.ro/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board... ş.am.d.
-

Coordonarea revistei ştiinţifice studenţeşti anuale, Iniţieri didactice, (primul număr a
apărut în 2005).
Participarea la diferite stagii de formare în didactică universitară, organizate de MEdC,
România, Bucureşti.
Participarea ca invitat în proiecte UEFISCSU (UEFISCDI), privind „Calitate şi
leadership pentru învăţământul superior”, 2011.

-

1.3.2.1. Membră în comisii de doctorat


Membră în 14 comisii de susţinere publică a doctoratelor în specialitate în ţară şi
străinătate cf.:

1. 10.12.2015. Membră în comisia superioară de doctorat a drd.
Noa Gouri Guberman, Israel, coord. Vasile Chis, Universitatea
“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
2. 29.03. 2015. Membră în comisia superioară de doctorat a drd.
Stefana Duncea, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
3. 11.05.2015. Membră în comisia superioară de doctorat a drd.
Meda Smaranda Graur, cond. st., prof. univ. dr. Elena Dragos
UBB Cluj.
4. 29.09.2014. Membră în comisia superioară de susţinere doctorat
a drd. Mihaela Emilia Popa, coord. stiintific Musata Bocos,
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
5. 27.09. 2014. Comisie susţinere doctorat. drd. Felicia-Stela
Ionescu, cond. st., prof. univ. dr. Elena Dragos Universitatea
“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
6. 9 .05.2014. Comisie susţinere doctorat, drd. Maria Liana Halas,
coord. st. prof Elena Dragos, Universitatea “Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca,
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7. 2013. Referent ştiinţific extern în comisia de dr. a drd.
Alessandro Zulliani, Universita degli Studi di Udine.
8. 20.01.2012. Comisie susţinere doctorat. drd. Tomoni Morar
Bianca UBB Cluj. Coorrd st. prof Elena Dragos Universitatea
“Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, şi prof. Michael Kelly
Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie
9. 31.10.2011 – Comisie drd. Draghici Ovidiu, cond. şt., prof. univ.
dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
10. 22.09.2010. Comisie susţinere doctorat. drd. Nadia Pacurari,
cond. şt., prof. univ. dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
11. 08.12.2010. Comisie susţinere doctorat. drd. Diana Iacob, cond.
şt., prof. univ. dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
12. 25.06.2009. Comisie susţinere doctorat. drd. Theodor Sărăcuţ
Comănescu, cond. şt., prof. univ. dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
13. 01.10.2008. Comisie susţinere doctorat. drd. Burcă Daraban
Alina, cond. şt., prof. univ. dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
14. 02.02.2008. Comisie susţinere doctorat. drd. Pomian Ionut
Adonis, cond. şt., prof. univ. dr. Elena Dragoş UBB Cluj.
*Cf.
web.ubbcluj.ro/ro/pr-acad/sustineri/2010/decembrie.html;
acad/sustineri/2010/octombrie.html,
octorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/sustineri/.../octombrie.php
doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/sustineri/.../decembrie.phpş
acad/sustineri/2010/decembrie.html, 21.12.2010 s.a.m.d.

web.ubbcluj.ro/ro/pr–
web.ubbcluj.ro/ro/pr-

1.3.1.6. Membră în comisii promovare grade/titluri stiintifice
universitare în ţară şi străinătate
1. 2016, Membru supleant in comisia de promovare, candidata Simona
Ailenii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
2. 2013, Eclector University of Western Macedonia, Greece Flórina, lect.
Suciu Ciprian, promovare la grad. de conferentiar universitar.
3. 20.12.2008. Membru comisie promovare la grad. de conf. a lect. dr.
Ileana Doina Butiurca, Universitatea „Petru Maior” din Tirgu-Mureş.
4. 2008. Membru comisie promovare la grad. de lect. a. Asist. dr. Iuliana
Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.2007.
5. Membru comisie promovare la grad. de prep a. dr. Roxana Vieru,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
6. 2006. Membru comisie promovare la grad. de prep a. dr. Angelica
Hobjila, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
7. 1999. Membru comisie promovare la grad. de de prep a. dr. Sorin Guia,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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1.3.1.7. Diseminarea rezultatelor cercetărilor proprii
prin comunicări la simpozioane şi conferinţe
4-5 December 2015, Mihaela Secrieru, Cum să faci lingvistica şi didactică în acelaşi
timp. Studiu de caz, Conference on Science Communication, „Alexandru –
Ioan Cuza” University of Iași, Romania CommScie School of Postdoctoral
Research & Studies at Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi, as
part of the project „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării
doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei
în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652 (2014-2015).
20-21 noiembrie 2015: Mihaela Secrieru, Coordonate cantitative ale lingvisticii
româneşti din ex-spaţiul României, Conferinţa „Limbă, Literatură şi
Comunicare”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi.
romanistica.ro/conferinta-limba-literatura-comunicare-2015
29 august 2015: Mihaela Secrieru, Relevanţa studiilor lingvistice româneşti în context
actual şi posibilităţile de dezvoltare a ştiinţei în viitor, Moderator, Masa
rotundă, Excelsior, Sala Atrium, Iaşi.
http://issuu.com/apanaete/docs/agenda_excelsior_19_-23_august_2015
30 aprilie 2015: Mihaela Secrieru, Osservazioni sul concetto di accordo sintattico,
DiSLL- Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari. Societa di studi
romeni „Miron Costin”, Palazzo Maldura, Università di Padova.
6 dec. 2014 - Mihaela Secrieru, Republic of Moldavia – an intermezzo on the signing and
the ratification of the European Charter for Regional and Minority Languages,
Tampere University
04 decembrie 2012: Mihaela Secrieru, Lo status attuale della lingua romena nella
Republica di Moldovia, DiSLL- dipartimento di Studi Linguistici e Letterari.
Societa di studi romeni „Miron Costin”, Palazzo Maldura, Università di
Padova.
1-2 noiembrie 2012: Mihaela Secrieru, Contribuţia lui G. Ivănescu la dezvoltarea sintaxei
româneşti, Colocviul internaţional „G. Ivănescu-100 de ani de la naştere”, Filiala
Academiei Române din Iaşi.
25-27 sept. 2012: Raport ştiinţific al WE Statutul ştiinţific al limbii române în universităţile străine
– catalizator al lingvisticii şi literaturii româneşti, în cadrul conferinţei „Diaspora în
cercetarea ştiinţifică românească şi învăţământul superior”, Bucureşti,
UEFISCDI ediţia 2012.
27-29 iulie 2011: Mihaela Secrieru, Statutul actual al limbii române în Republica Moldova,
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Colocviul internaţional cu caracter aniversar Eugeniu Coşeriu – 90 de ani
de la naştere, Iaşi-Bălţi.
mai 2010, Mihaela Secrieru, Experienţe universitare elveţiene, Zürich şi Basel, Simpozion
ştiinţific studenţesc, ediţia a VIII-a, Zilele Univ. Iaşi.
8-10 octombrie 2010, Mihaela Secrieru, Die Republik Moldawien zwischen Unterzeichnung und
Ratifizierung der ECRM, Bonn, Germania.
29-31 aug.2008: Mihaela Secrieru, Rolul profesorului universitar în promovarea procesului
Bologna, Conferinţa internaţională Problematica educaţiei în mileniul III,
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi.
29 0ct 2008: Mihaela Secrieru, Rolul universităţilor în promovarea reformei preuniversitare,
Simpozion de didactică universitară, în cadrul Zilelor Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi,
19-20 oct. 2007: Mihaela Secrieru, Statutul ştiinţific al limbii materne. Perspectivă didactică,
Colocviul internaţional Limba română –abordări tradiţionale şi moderne,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj,
27 oct. 2007: Mihaela Secrieru, Didactica limbii materne vs. didactica limbii străine. Abordare
contrastivă, Zilele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Secţiunea didactică
universitară,
martie. 2006: Mihaela Secrieru, Standarde profesionale universitare. Încercare de descriere,
Simpozionul ştiinţific studenţesc Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
6. Iunie 2006: Mihaela Secrieru, Roxana Secrieru, Le competenze del professore che insegna
discipline linguistiche, Universita Gabrielle D Annunzio, Pescara-Chieti,
16-17 June 2006: Mihaela Secrieru, Romanian University curriculum Standards under scrutiny,
2006 Plenary Conference, Central European University, Budapest, europe in
Context: Debating the Project.
22-25 June 2006: Mihaela Secrieru, Contemporary Approaches concerning Curricula for MT
Didactics in Unversity from a European Perspective, International Colloquium „Mother
Tongue Education in a Multicultural world. Case Studies and Networking for
Change”, Sinaia – România,
28 septembrie 2006: Mihaela Secrieru, Standarde profesionale universitare. Încercare de
descriere, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea –
piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău,
28 septembrie 2006: Mihaela Secrieru, Proiect de dezvoltare curriculară în Didactica limbii şi
literaturii române, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi
cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, Chişinău.
28. oct. 2006: Mihaela Secrieru, Limite constitutive şi funcţionale ale unui curriculum universitar
de didactica specialităţii impuse de noul context european, Zilele Universităţii Alexandru
Ioan Cuza, Iaşi.
martie 2005: Mihaela Secrieru, Evaluarea în învăţământul preuniversitar şi universitar. Strategii
.Metode. Tehnici, ediţia a IV-a Simpozionului ştiinţific studenţesc Formarea iniţială a
profesorului-student în didactica specialităţii, Iaşi.
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aprilie, 2005: Mihaela Secrieru, Curentul subteran al “excelenţei” subminează reforma
conţinuturilor la literatura română, susţinută în cadrul Simpozionului Naţional de
Didactică, Ediţia a II-a, Botoşani.
23. oct. 2005: Mihaela Secrieru, Standarde curriculare universitare. Încercare de descriere, Zilele
universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.
25-27 noiembrie, 2004: Mihaela Secrieru, Este instruirea asistată de computer (IAO) o metodă
eficientă în predarea limbii române?, Conferinţa Catedrei de Limba română a Facultăţii
de Litere/Limba română din cadrul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Didactică.
martie 2004.: Mihaela Secrieru, De la mijloacele clasice la mijloacele moderne în predare ,ediţia a
III-a a Simpozionului ştiinţific studenţesc Formarea iniţială a profesorului-student în
didactica specialităţii, Iaşi.
23-24 mai 2003: Mihaela Secrieru, Actorii câmpului universitar şi internetul ca spaţiu naţional şi
internaţional de promovare a limbii române, Simpozionul internaţional Limba şi
literatura română în spaţiul cultural dacoromânesc şi în diasporă, Iaşi-Chişinău.
25 oct. 2003: Mihaela Secrieru, Design curricular universitar (II). Tematica seminariilor,
Simpozionul Formarea cadrelor didactice, Universitatea din Bucureşti.
20-23 martie 2002: Mihaela Secrieru, L’ordinateur dans la didactique de la langue roumaine,
Colocviul "La francophonie: espace ou frontieres", VIII-eme edition, Iaşi.
11-12 mai 2001: Mihaela Secrieru, Lingvistică şi comunicare, Sesiunea ştiinţifică anuală a
Universităţii Ecologice “D. Cantemir” Iaşi.
28-29 iunie 2001: Mihaela Secrieru, Legi şi principii în gramatica tradiţională românească (I),
Zilele “Petre Andrei”, Iaşi.
18-20 octombrie 2001: Mihaela Secrieru, Le circonstant d’exception est-il une fonction
simplement ou doublement subordonèe?, Simpozion ştiinţific internaţional,
“Universitaria Ropet 2001”, Petroşani.
26-27 octombrie 2001: Mihaela Secrieru, Legi şi principii în gramatica tradiţională românească
(II), Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
6–8 aprilie 2000: Mihaela Secrieru, Historia icterorum epidemicorum (1791) de Martin Lange consideraţii lingvistice, A IV-a Sesiune ştiinţifică naţională “Prevenirea afecţiunilor
stomatologice” Secţiunea “Lingvistică medicală”, Iaşi.
19–20 mai 2000: Mihaela Secrieru, Stilul religios – un arhetip al stilurilor funcţionale ale limbii
române, Universitatea “Petre Andrei”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice,
Ediţia a X-a, Secţiunea Limbi şi literaturi moderne, Iaşi.
22-25 mai 2000: Mihaela Secrieru, Aneliese Poruciuc, Structuri sintactice realizate lexical.
Privire comparativă româno-germană (Syntaktische Strukturen auf lexikalischer Grundlage.
ein rumänisch Vergleich), Al V-lea Congres al Germaniştilor, Iaşi.
15 iunie 2000: Mihaela Secrieru, Realizările apoziţiei în câteva monumente de limbă română
veche, Sesiunea ştiinţifică naţională “Medicină şi cultură la sfârşit de secol”,
secţiunea Lingvistică, Iaşi.
20-23 octombrie 2000: Mihaela Secrieru, Conceptualizarea terminologică a cumulului de funcţii
sintactice, Conferinţa naţională de filologie “Limba română azi”, ediţia a VIII-a Iaşi Chişinău.
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27 octombrie 2000: Mihaela Secrieru, Titu Maiorescu şi problemele de limbă, Sesiunea de
comunicări ştiinţifice cu tema “Titu Maiorescu – cultură română - cultura
europeană”, Zilele Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
28 octombrie 2000: Mihaela Secrieru, Actualizările sintactice ale apoziţiei din perspective
neotradiţionale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicată aniversării a 40 de ani de
la înfiinţarea Universităţii “Petru Maior”, Târgu Mureş.
2-3 decembrie 2000: Mihaela Secrieru, Des interferences linguistiques dans l’oeuvre de Giordano
Bruno, Seminarul internaţional şi interdisciplinar “Giordano Bruno şi Renaşterea în
perspectiva unei culturi europene fără frontiere”, Bucureşti.
22-24 martie 1999: Mihaela Secrieru, Проблема синтаксических отношений на уровне
сложного предложения, Comunicare susţinută în cadrul celei de-a treia Conferinţă
internaţională «Особенности лингвистической подготовки кадров в сфере
предпринимательства», Moscova.
21-23 aprilie 1999: Mihaela Secrieru, Проблема синтаксических отношений и
синтаксических категорий, Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei ştiinţifice
internaţionale «A. C. Пушкин и современность (к 200-летию со дня рождения
поэта)», Российский университет дружбы народов, Moscova.
1-2 iunie 1999: Mihaela Secrieru, Проблема синтаксических единиц в русском и румынском
языках, la lucrările Conferinţei internaţionale cu tema “Международное
академическое сотрудничество на рубеже тысячилетий: проблемы и
перспективы'', Tver, Federaţia rusă.
15-16 octombrie 1999: Mihaela Secrieru, Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul
morfologic, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului Suceava.
29-30 octombrie 1999: Mihaela Secrieru, Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul
morfologic (II), Zilele Universităţii “Al. I. Cuza” - Iaşi
11 noiembrie 1999: Mihaela Secrieru, Un concept sintactic necesar: opoziţia vidă (), Centrul
terminologic al Academiei de Ştiinţă, Chişinău.

SECŢIUNEA a II-a. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere
profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de
cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de
acţiune pentru punerea în practică a acestora.
2.1. Direcţii ale activităţii de cercetare ştiinţifică
Pentru viitorul imediat al cercetărilor ne propunem finalizarea unor documentări şi
cercetări începute şi relaizate în proporţii convenabile, 50<60-80%, cum sunt
următoarele:
a. Continuarea documentării şi redactării unei istorii a sintaxei româneşti (prin
reprezentanţi şi teoriile lor, un tratat de sintaxă românească.

b. Continuarea lucrărilor încadrate de noi la bazele sintaxei, respectiv un glosar de
concepte sintactice şi cartografierea structurilor sintactice româneşti
c. Prospectarea depăşirii graniţelor sintactice clasice, prin cercetări în sintaxa
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formalizabilă sau digitalizarea sintaxei din perspectiva noilor cercetări data.
dar şi a unor cercetări complet noi, cum sunt următoarele:
d. Documetarea şi redactarea cel puţin a preliminariilor unei sintaxe cognitive

e. Încercări de digitalizare a sintaxei
a. Elaborarea unei lucrări de sinteză, tip tratat

Consemnăm cîteva fragmente din introducerea şi premisele lucrării:
“Lucrarea de intitulată de noi Istoria sintaxei româneşti (prin reprezentanţi
şi teoriile lor), este o lucrare de sinteză, antologică şi care a necesitat
reconsiderarea istorică a sintaxei româneşti. Acest demers este jalonat de cîteva
lucrări anterioare... începută prin lucrarea lui Romulus Ionaşcu, din secolul al XIXlea, continuată cu cea a lui Nicolae Drăganu şi passim cu introduceri şi monografii
ale diferitelor noţiuni şi concepte specifice. Evident că toate tratatele de sintaxă a
limbii române au o componentă istorică, atunci când prezintă mişcarea ideilor şi îi
citează pe autorii reprezentativi, dar această abordare din ultima vreme, devenită
manieristă sau clasică, este una focalizată doar pe teoriile lingvistice. O privire
interesantă o reprezintă, însă, evoluţia sintaxei româneşti prin reprezentanţii ei şi
teoriile lor, privire care poate conduce la o ierarhizare valorică a gradului de impact
în dezvoltarea ştiinţei a fiecărui sintactician român, perspectivă care, credem, nu
trebuie pierdută din vedere.
Prin această lucrare, am intenţionat, în măsura maximă posibilă, să avem în vedere
şi o perspectivă comparativ-contrastivă între reprezentanţii-sintacticieni din
lingvistica românească şi reprezentanţii-sintacticieni care au făcut parte din arealul
lingvisticii străine, dar s-au ocupat şi de probleme de lingvistică sintactică
românească. Fiind o lucrare de sinteză, din punct de vedere ştiinţific, ea marchează
un moment de bilanţ, dar este cunoscut şi că doar sintezele în ştiinţă pot declanşa
noi direcţii de dezvoltare. Din punct vedere cultural, această lucrare este un act de
restituire şi de restaurare valorică.
Discutînd asupra oportunităţii unei astfel de lucrări cu personalităţi lingvistice
româneşti şi străine, am avut ocazia să constat că există o paletă radicală de opinii
privind necesitatea şi importanţa probabilă a unei astfel de lucrări în peisajul

66

ştiinţific românesc. Au fost enunţate opinii precum:
1.

Sintaxa românească nu există.

2.

Sintaxa românească există, dar nu merită antologizată.

3.

Sintaxa românească există, dar e atît de mică, încît oricine poate spune totul

despre ea.” (work in progress=
4.

Sintaxa românească există, dar e atît de mare, încît nu oricine poate scrie

despre ea.
5.

Sintaxa românească există şi are o istorie proprie valoroasă.

Fără a intra în polemică cu fiecare dintre aceste opinii, multe din ele exprimate
conjunctural şi oral, ne vom referi doar la ultima (5.), care poate fi polemizată fie şi
prin aceea că a fost exprimată în scris. Este vorba despre opiniile exprimate de
Gabriela Pană Dindelegan30 cu privire la întreaga lingvistică românească, însă
discutate aplicativ cu referire la sintaxă:
„a.
b.
c.
d.
e.

sincronismul lingvisticii româneşti cu teoriile de vârf ale lingvisticii
mondiale;
preluarea non-mimetică, creatoare, a noilor teorii şi concepte, a căror
aplicare pe material românesc a obligat la regândirea teoriei înseşi şi, nu o
dată, la ajustarea ei în funcţie de acest material;
continuitate şi nu ruptură în adoptarea oricărei noi concepţii, a oricărei noi
perspective de cercetare;
un joc continuu (istoric şi sincronic) al prim-planurilor şi al fundalului
privind priorităţile şi obiectivele de cercetare;
o diversificare a intereselor cercetătorilor, specifică momentului actual al
disciplinei.” (Gabriela Pană Dindelegan 2004: 63).

Există cîteva comentarii pe care am dori să le facem din start pentru a ne clarifica
punctul de vedere sau percepţia asupra acestor opinii, astfel încît referirile critice
ulterioare să se înscrie într-un cadru preformat.
Argumentul a. din citatul de mai sus este amendabil prin aceea că nu credem că se
poate discuta despre un sincronism veritabil, care ar însemna descoperirea şi
lansarea din arealul naţional românesc de idei lingvistice similare cu cele
internaţionale pe şi de pe arealul lingvistic românesc. Acest termen sugerează mai
curând că au existat un interes şi un efort constant al cercetătorilor români de a fi
informaţi privitor la orice curent lingvistic şi de a experimenta teoriile lingvisticii
Gabriela Pană Dindelegan, Reflecţii asupra evoluţiei ideilor lingvistice: între tradiţie şi inovaţie,
în volumul Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. ACTELE celui de-al 3-lea COLOCVIU AL
CATEDREI de LIMBA ROMÂNĂ (27-28 noiembrie), Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p.
63-69.
30
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generale pe materialul românesc. Acest lucru este confirmat şi de argumentele b. şi
c. care sunt de fapt inferenţe ale lui a., aflându-se cu acesta într-o contiguitate logică.
Argumentele d. şi e. nu au valoare în sine, în contextul unei discuţii privind evoluţia
lingvisticii generale şi româneşti, ele neavînd puterea nici să individualizeze
lingvistica românească în raport cu cea străină, nici să-i confere o forţă mai mare.
Ceea ce am observat, însă, în timpul cercetării şi mi s-a consolidat ca opinie în
timpul redactării lucrării este faptul că la nivelul generalizării, există alte cîteva
trăsături ale abordării sintaxei româneşti de către specialişti, în plan teoretic:
1. Toată sintaxa românească tradiţională suferă de lipsa rigorii în ceea ce priveşte
afilierea la curente teoretice, orice afiliere fiind doar formală, respectiv gramatica
tradiţională românească a împrumutat fără reţineri termeni şi concepte din toate
curentele lingvistice, utilizându-i nediferenţiat şi cu generozitate, decodându-i
uneori aspecific, ceea ce a condus de fiecare dată la o teorie sintactică compozită şi
nu consecventă unui anume punct de vedere. Acest aspect negativ credem noi este
considerat, dimpotrivă, o trăsătură pozitivă de Gabriela Pană Dindelegan care
vorbeşte aşa cum am văzut de „preluarea non-mimetică, creatoare, a noilor teorii şi
concepte”. Acest principiu al consecvenţei cu spaţiul teoretic şi terminologic sau
conceptual al unui curent a devenit prin încălcare

un principiu al lipsei de

consecvenţă. Impresia de amatorism este o rezultantă minoră a acestei practici,
rezultanta majoră fiind lipsa de teorii sintactice pur româneşti.
2. Metodele de studiu practicate la nivelul sintaxei româneşti, ca de altfel la nivelul
întregii gramatici tradiţionale româneşti sunt minimale: observaţia, descrierea şi
demonstraţia, iar demonstraţia este construită în general pe exemple puţine, uneori
singulare, ceea ce înseamnă încălcarea principiului exhaustivităţii. Ne referim la
faptul că, deşi aplicate pe exemple puţine punctele de vedere exprimate sunt
generalizate şi devin parte a teoriei generale, deşi practica enunţurilor amendează
frecvent teoria în chiar fundamentul ei aşa-zis tare. Corect ar fi fost contrapunerea
exemplelor care validau teoriile, cu cele care le invalidau şi găsirea adecvărilor tari şi
slabe ale teoriei sintactice generale, acestea fiind premisele unei teorii sintactice
autohtone.
3. Terminologia reflectă şi ea relativizarea curentelor lingvisticii generale pe teren
românesc, mulţi din termenii specificaţi unui curent trecând în studiile de gramatica
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veche tradiţională31 fără restricţii, astfel încît unii specialişti vorbesc despre o
gramatica neotradiţională, fără a teoretiza etapele ei anterioare şi fără a arăta care
sunt caracteristicile acesteia in raport cu cea aşa numită tradiţională.
În aceste condiţii, am considerat că există suficiente motive pentru a aborda acest
subiect, iar rezultatele analizei şi sintezei noastre poate vor sta la baza unor discuţii
care să menţină interesul pentru ştiinţa sintaxei româneşti şi pentru dezvoltarea
acesteia.” (work in progress)

Elementele de cuprins, orientative, sunt următoarele:
„CUPRINS

Istoria sintaxei româneşti de la începuturi până în prezent (prin reprezentanţi şi
teoriile lor). Istoria ideilor şi teoriilor sintactice româneşti din secolele al XIX-lea al
XX-lea.
Evoluţia ideilor şi teoriilor sintactice româneşti din secolele al XIX-lea al XX-lea.
Les Orientations actuelles dans l’étude de la syntaxe.
INTRODUCERE
Sintaxa ca teorie semiotică
Capitolul I
Scurta sinteză a sintaxei româneşti aşa cum este văzută în istoriile anterioare
Capitolul al II-lea
Dezvoltarea sintaxei româneşti de la 1914 la 1963/1966 sau etapa de maturizare a
sintaxei româneşti.
Capitolul al III-lea
Dezvoltarea sintaxei româneşti între anii 1966-2005/2008 sau dizolvarea ştiinţei în
pragmatică
Capitolul al IV-lea
Posibile direcţii de dezvoltare a sintaxei româneşti în secolul al XXI -lea
Capitolul al V-lea
Contribuţii româneşti la dezvoltarea sintaxei generale
Concluzii
Bibliografie
Surse
Sigle şi abrevieri
Indice de nume
Indice de termeni
Abstract”( Mihaela Secrieru, work in progress)

Referitor la bibliografia lucrării pentru cadrul teoretic general vom avea în vedere
Unii lingvişti consideră că există o gramatică nouă tradiţională, iar acest lucru îl vom examina şi
noi, printre altele, în corpul lucrării de faţă.
31
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mari lucrări din literatura de specialitate străină.
Direcţia: Bazele sintaxei. Glosarul de concepte sintactice
Lucrarea este redactată în proporţie de 90%. Finalizarea ei este în viitorul apropiat.
Importanţa ei constă în utilitatea ei cel puţin în ceea ce priveşte doctoranzii, dar şi
studenţii, chiar tinerii specialişti.
Direcţia: Bazele sintaxei: Cartografierea structurilor sintactice româneşti
Extindere: Digitalizarea sintaxei
Lucarea este redactată în partea teoretică în proporţie de 90%, restul de 10 %
considerînd elementele care au scapat redactării iniţiale. Partea exemplificativă este
redactată în proporţie de 40%. Lucrarea este laborioasă, astfel încît nu estimăm
finalizarea ei mai devreme de doi ani.
Lucrînd în această direcţie, am avut revelaţia existenţei unor coduri sintactice,
coduri ale raporturilor şi coduri ale funcţiilor sintactice, un fel de ARN şi ADN
sintactic, pe care dorim să îl explicăm şi descriem aplicat la anumite enunţuri
sintactice. Vom corela această ipoteză cu cercetările noi în domeniu.
Direcţia: Preliminarii la o sintaxă cognitivă
Din preocuparea de a găsi noi subiecteinteresante din punct de vedere ştiinţific,
dorim să investigăm şi dacă cognitivismul poate fi apropriat sistemului sintactic de
descriere a limbii. Avem o documentare făcută în anul acaemic 2015+2016 la
biblioteca universităţii din Konstanz şi ne propunem lectura, procesarea informaţiei
şi redactarea cel puţin a cîtorva articole în primă etapă, urmînd ca să evaluăm
oportunitatea unui volum pe acest subiect.
Direcţii de cercetare în raport cu posibilii doctoranzi:
Aşa cum spuneam, corpusul bibliografic signaletic al studiilor de sintaxă
românească vor asigura bazele unor cercetări de aprofundare şi ameliorare
teoretică, ori inovare în ceea ce priveşte:
Ştiinţa sintaxei. Teorii privind obiectul de cercetare al sintaxei româneşti.
Teorii privind metodele specifice de studiere şi descriere a sintaxei româneşti.
Teorii privind terminologia sintactică românească.
Receptări critice ale gramaticilor şi tratatelor româneşti de sintaxă.
Gramatici dogmatice şi antidogmatice.
Istoria sintaxei teoretice româneşti.
Teorii sintactice. Creşterea şi disoluţia teoriilor sintactice româneşti.
Lucrări de sintaxă comparată.
Sintaxa în raport cu celelalte ştiinţe lingvistice şi nu numai
Cultivarea limbii române prin sintaxă.
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Contribuţii de sintaxă românească la dezvoltarea sintaxei generale.
Contribuţii de sintaxă generală la dezvoltarea sintaxei româneşti.
Teorii sintactice fundamentale ale şcolilor de sintaxă românească teoretică
(Şcoala de la Iaşi, Şcoala de la Bucureşti, Şcoala de la Cluj. Alte şcoli româneşti
de sintaxă)
Didactizarea sintaxei. Dizolvarea ştiinţei în disciplină educaţională.
Curente lingvistice vs. curente sintactice.
Preliminarii la o sintaxă cognitivistă.
Cartografierea structurilor sintactice româneşti.
2.2. Direcţii ale activităţii didactice în universitate

În activitatea de la catedră cu studenţii voi continua preocupările pentru ca aceştia
să achiziţioneze toate cunoştinţele necesare pentru a opta în mod egal pentru orice
carieră îşi doresc, didactică sau de cercetare.
Strategia fundamentală este „centrarea pe student”, asigurată prin următoarele
abordări concrete:
 Studentul va avea totală libertate privind conţinuturile din curriculum-ul
universitar, organizat în teme de curs şi. teme de seminar, urmând a fi
discutate numai acele teme care corespund intereselor sale cognitive, în
acord cu resursele de timp aferente cursurilor şi seminarelor.
 Studentul se va implica total în atingerea obiectivelor cursului
 Parcurgerea cursului se bazează pe studiu individual anterior al studentului,
pe baza suport-ului de curs şi a bibliografiei suplimentare privind tematica şi
pe discuţii productive cu aceştia la curs şi seminar pe aspectele pe care ei le
consideră noi, importante, contradictorii, ambigue etc.
 Studentul va fi deprins cu reflexia pedagogică, bazată pe următoarele
dimensiuni:
Despre evidenţă sau despre valoarea punerii întrebărilor (cum ştim ceea ce
ştim?)
Despre perspectivă (al cui punct de vedere îl reprezintă?)
Despre conexiune (cum este legat un lucru de altul, în ce fel se influenţează
între ele?)
Despre supoziţie (cum ar fi putut fi lucrurile?)
Despre relevanţă (de ce este important acest lucru?) (Meier după Alfie Kohn)
În ceea ce mă priveşte
- voi continua prospectarea direcţiilor şi a tendinţelor cercetării româneşti şi străine
în domeniile personale de interes
- voi medita la ameliorarea strategiilor mele de predare pentru optimizarea şi
eficientizarea lor
- voi informa studenţii în legătură cu toate posibilităţile de afirmare pe care le au în
domeniu, atît în ţară, cît şi în străinătate
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- voi oferi permanent consultaţii pentru toţi studenţii şi îi voi stimula în a-şi
valorifica experienţa nu doar pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, ci şi în cadrul
cercurilor studenţeşti, simpozioanelor şi a revistelor studenţeşti.
- voi continua colaborarea cu toţi colegii din ţară şi din străinătate în vederea
creşterii expertizei mele profesionale
- voi continua accesarea de mobilităţile de predare pentru a furniza studenţilor de la
liniile de studiu universitare din universităţile partenere străine cunoştinţe
interesante despre limba română.

72

III. Referinţe bibliografice

Al-George, Sergiu, 1976, Limbă şi gândire în cultura indiană. Introducere în
semiologia indiană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Avram, Mioara, 1961, În legătură cu discuţia asupra numelui predicativ, LR, X, nr.
6, p. 339-345.
Chomsky, N., 1969, Structures syntaxiques [traduction en français], Editions du
Seuil, Paris.
Cipariu, T., 1877, Gramatec’a limbei române. Partea a II-a. Sintetica, Bucureşti.
Cipariu, T., 1992, Opere II, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Diaconescu, I., 1989, Probleme de sintaxă a limbii române actuale, Bucureşti.
Diaconescu, I., 1992, Sintaxa limbii române. I. Unităţile sintactice (curs litografiat),
Bucureşti.
Diaconescu, I., 1995, Sintaxa limbii române, Editura Enciclopedică, Bucureşti.
Dimitriu, C., 1982, Gramatica limbii române explicată. Sintaxa, Editura Junimea,
Iaşi.
Dimitriu, Corneliu Tratat de gramatica limbii române, II. Sintaxa, Iaşi Institutul
European, 2002
DL, 1973, Dictionnaire de linguistique, par Jean Dubois et alii, Paris.
DL, 1974, Dictionnaire de linguistique, (b) par Jean Dubois et d’autres, Librairie
Larousse, Paris.
DL, 1974, Dictionnaire de linguistique, (c) par Georges Mounin, Paris.
DL, 1994, Dictionnaire de linguistique, par Jean Dubois, Paris.
DLSL, 1974, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, (a) par Jean
Dubois et alii, Larousse, Paris.
Dragomirescu, Gh. N., 1969, Elemente în propoziţie şi frază cu funcţie gramaticală
zero, LL, 23, p. 117 sqq.
Drăganu, N., 1945, Elemente de sintaxă a limbii române, Institutul de Lingvistică
Română, Bucureşti.
Eco, Umberto, 1982, Tratat de semiotică generală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
Eustatievici Braşoveanul, Dimitrie (1757), 1969, Gramatica românească. Prima
gramatică a limbii române, Ediţie, studiu introductiv, glosar de N.A. Ursu,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Forăscu, Narcisa, Aspecte ale îmbogăţirii vocabularului. Conversiunea, LLR, nr. 2,
XVIII, p. 17-19.
Frâncu, C., 1979, Curs de lingvistică generală (Istoria lingvisticii), [curs litografiat],
Iaşi.
Frâncu, C., 1998, Evoluţia reflecţiilor privind limbajul din antichitate până la
Kant, Iaşi.
Gramatica limbii române, (GA), 1954, vol. I, II, Editura Academiei, Bucureşti.
Gramatica limbii române, (GA), 1966, vol. I, II, ediţia a II-a, Editura Academiei,

73

Bucureşti.
Gramatica limbii române, (GLR), 2005/2008.vol. I, II, Editura Academiei Române,
Bucureşti,
Guţu Romalo, Valeria, 1973, (a), Sintaxa limbii române, Bucureşti.
Guţu Romalo, Valeria, 1973, (b), Note asupra relaţiilor sintactice, SCL, XXIV, nr. 5,
p. 551-557.
Hjelmslev, L., [1959], Essais linguistiques, Les Editions de Minuit, [Paris].
Hodiş, V., 1973, Natura sintactică a relaţiei apozitive. Coordonarea şi relaţia
apozitivă în opoziţie cu subordonarea, (I), CL, XVIII, nr. 2, p. 297-312.
Hodiş, V., 1976, (a), Natura sintactică a relaţiei apozitive (II). Diferenţe specifice
ale coordonării faţă de apozare, CL, XXI, nr. 1, p. 91-102.
Hodiş, V., 1976, (b), Dintr-un viitor lexicon de terminologie sintactică: funcţia,
StUBB, XXI, Philologia, p. 32-42.
Hodiş, V., 1990, Apoziţia şi propoziţia apozitivă, Editura ştiinţifică, Bucureşti.
Indrea, Al., 1961, Construcţii şi cuvinte incidente, CL, VI, p. 351-357.
Irimia, D., 1997, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi. şi ed. 2000
Irimia, 1983, Structura gramaticală a limbii române. Sintaxa, Junimea, Iaşi.
Ivănescu, G., 1963, Gramatica şi logica, (I), AUT, p. 25-267.
Ivănescu, G., 1964, Gramatica şi logica, (II), AUT, p. 193-219.
Ivănescu, G., 1965, Nume şi verb, în „Omagiu lui Rosetti“, Editura Academiei,
Bucureşti, p. 421-426.
Mitran, M., 1963, Despre apoziţie şi raportul apozitiv, LR, XII, nr. 1, p. 36-45.
Neamţu, G. G., 1979, În problema «predicatului nominal», LR, XXVIII, nr. 5, p.
487-491.
Neamţu, G. G., 1972, Termeni regenţi pentru determinanţii (complementul)
predicatului nominal, CL, XVII, nr. 1, p. 51-56.
Neamţu, G. G., 1986, Predicatul în limba română, Bucureşti.
Pană Dindelegan, Gabriela, 1969, Concepte de bază ale gramaticii
transformaţionale, LR, XVIII, nr. 5.
Secrieru, Mihaela, Cumulul de funcţii în limba română (elementul predicativ
suplimentar), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2001.
Secrieru, Mihaela, Elemente de sintaxă sincronică comparată, Editura Universitas
XXI, Iaşi, 2000.
Secrieru, Mihaela, Nivelul sintactic al limbii române, Editura Geea, Botoşani, 1998.
Secrieru Mihaela, Un concept sintactic necesar: opoziţia vidă (), lîn Analele
ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi, (serie nouă), secţiunea III e,
LINGVISTICĂ, tomul XLVIII, 2002, p. 99-111.
Secrieru, Mihaela 2015, Carta albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul
României, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
Secrieru, Mihaela, 2009.Didactica limbii române în contextul european al
începutului de secol XXI, Editura Universitas XXI; Iaşi.
Secrieru, Mihaela, 2014, Note privind conceptul de acord sintactic, în Emilia
Parpală (Editor), Identităţi discursive. O abordare comparativă şi
comunicaţională, Craiova, Universitaria, pp. 182-191.
Secrieru Mihaela / Minut, Ana-Maria 2006, Elements de dictionnaire linguistique:
la notion de categorie, Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza, seria IIIe,
Lingvistică, Tom LII, p. 13-17.

74

Secrieru, Mihaela, 2004, Un aspect al sincretismului lingvistic: cumulul morfologic
(II), în In memoriam Eugen Coşeriu, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”
– Suceava, A. Lingvistica, Tomul VIII, 2000-2002, , Editura Universităţii
Suceava, p.180-189.
Secrieru, Mihaela 2004, Planurile sintactice ale comunicării, în In honorem
Corneliu Dimitriu Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” A. Lingvistica tom
X, nr. 1, Editura Universităţii Suceava, p 213-22.
Stati, S., 1967(a), Noţiunea de funcţie în gramatică, LL, XIV, p. 127-134.
Stati, S., 1967(b), Teorie şi metodă în sintaxă, Bucureşti.
Stati, S., 1972, Elemente de analiză sintactică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
Trandafir, Gh., 1974, Relaţiile sintactice în cadrul frazei, LR, XXII, nr. 5, p. 385391.
Trandafir, Gh. 1982, Probleme controversate de gramatică a limbii române
actuale, Craiova
Zugun, Petru, Conversiunea numelor în verbe, LR, nr. 5, XXI, p. 433-443.

75

