
Curriculum vitae 
 

Informaţii personale  

Nume şi prenume BUTNARU, Daniela Ştefania 

Adresa Iaşi, Str. Sarmisegetuza, nr. 6, bl. R12, sc.D, et.4, ap. 4. 

Telefon 0332106508 

E-mail d_butnaru@yahoo.com   

Cetăţenia română 

Data naşterii 25 august 1973 

Sex femeiesc 

 

Experienţa profesională 

august 2002 – până în prezent: activități de cercetare în domeniul onomasticii, istoriei limbii române, lexicografiei 

și sociolingvisticii la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română – Filiala din Iași, în cadrul 

Departamentului de toponimie, după cum urmează: 

ianuarie 2021 - până în prezent: cercetător ştiinţific I, doctor  

martie 2015 – decembrie 2020: cercetător ştiinţific II, doctor  

iunie 2011 – februarie 2015: cercetător ştiinţific III, doctor  

iulie 2005 – mai 2011: cercetător ştiinţific, doctor 

februarie 2003 – iunie 2005: asistent de cercetare 

august 2002 – februarie 2003: asistent de cercetare – stagiar 

1992–1998: asistent medical la Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani și la Spitalul de Psihiatrie Botoşani. 

 

Educaţie şi formare 

2004 – 2010 Doctorat în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  – Facultatea de Litere, Iaşi, finalizat 

cu susținerea tezei Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului; 

2002-2004 Studii aprofundate (specializarea Lingvistică generală şi românească) la Facultatea de Litere a 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

1998-2002 Studii de licență (specializarea Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză) în cadrul 

Facultății de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Stagii de formare şi documentare:  

1. Stagiu de formare şi documentare în cadrul Laboratorului Savoirs, Textes, Langage, Universitatea Charles le 

Gaule – Lille 3, Franţa (23.10.2012-22.11.2012). 

2. Stagiu de documentare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Duisburg-Essen, Germania 

(4.06.2012-5.07.2012). 

3. Participare la workshop-ul de formare Situaţia lexicografiei academice româneşti actuale (17-18 mai 2012, Iași).  

4. Participare la Școala de vară Eurolan-2019 (6-10 mai 2019, Iași): http://eurolan.info.uaic.ro/2019/ 

 

Limba maternă Româna 

Limbi străine 

(autoevaluare) 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză  C1 

Nivel 

experimentat 

C1 

Nivel 

experimentat 

C1 

Nivel 

experimentat 

C1 

Nivel 

experimentat 

C1 

Nivel 

experimentat 

Limba engleză  
B1 

Nivel de bază 

B1 

Nivel de bază 

A2 

Nivel 

intermediar 

A2 

Nivel 

intermediar 

A2 

Nivel 

intermediar 

http://eurolan.info.uaic.ro/2019/


 

 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Cercetător capabil să lucreze atât individual, cât și în echipe profesioniste de cercetare (am 

colaborat cu specialişti în lingvistică, istorie, lexicografie, onomastică, etnografie pentru 

realizarea unor volume colective sau în cadrul unor proiecte/ granturi). 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

 

Abilităţi organizatorice obţinute în urma colaborării cu echipele de cercetători din 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, în vederea organizării din 2007 până în 

prezent, a unor simpozioane internaţionale și naționale ale Institutului de Filologie 

Română „A. Philippide” și în vederea organizării simpozionului național Toponimia între 

istorie, geografie și lingvistică (cinci ediții). 

Competenţe şi 

aptitudini de utilizare 

a calculatorului� 

 

 

– Microsoft Office (Word; PowerPoint);  

– Linux (Open Office); 

– Baze de date, Internet. 

 
 

Distincţii – Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe 2014 pentru lucrarea 

Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol.II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei, 

structural şi etimologic. Partea 1. Toponime personale (autori: Daniela Butnaru, Vlad 

Cojocaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru, coordonator Dragoş Moldovanu). 

Participare la proiecte 

naţionale şi 

internaţionale 

Proiecte fundamentale ale Academiei Române: 

– 2020-2021: Dicționarul toponimic al Moldovei. 

– 2013-2019: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), Partea a 2-a. 

Toponime descriptive. 

– 2010-2013: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), Partea 1. 

Toponime personale. 

– 2002-2010: Tezaurul toponimic al României. Moldova (Proiect prioritar al Academiei 

Române). 

 

Granturi finanţate instituţional, obţinute prin competiţie internaţională sau naţională, 

pe baza unui proiect de cercetare: 

– colaborator în perioada iunie-august 2021 în proiectul MDA 19/0001 –Maps for 

Sustainable Development, finanțat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe: SK 

PROJECT NUMBER: 103343 TIN MDA Map Production – Geographical Names 

Moldova. 

– membru în proiectul Terminologia astronomică românească: științific vs popular. 

Fenomene, obiecte cosmice și constelații (proiect PCE, cod PN-III-P4- IDPCE-2020-1277, 

2021-2023). Director de proiect: CS I dr. Cristina Florescu. 

– membru în proiectul Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului 

Moldova), proiect finanţat de CNCSIS, pentru perioada 2007-2010 (director de proiect: CS 

I dr. Dragoş Moldovanu). 

– membru în proiectul Dicţionar de termeni religioşi român-francez, francez-român, 

proiect finanţat de CNCSIS, pentru perioada 2007-2010 (director de proiect: conf. dr. 

Felicia Dumas). 

– membru în proiectul Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istoriei literare, a 

literaturii române dintre 1900–2007 în vederea actualizării Dicţionarului general al 

literaturii române, proiect finanţat de Academia Română, 2007-2008 (director de proiect: 

CS I dr. Ofelia Ichim). 

– membru în proiectul Etnonimia românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi 

popoare în limba română, grant finanţat de CNCSIS, 2005-2007 (director de proiect: prof. 

univ. dr. Eugen Munteanu). 



 

Proiecte finanţate 

instituţional, individuale, 

obţinute prin competiţie 

internaţională sau 

naţională, pe baza unui 

proiect de cercetare: 

 

 

 

 

 

 

 

– Proiectul individual finanţat prin UEFISCDI pentru un stagiu de documentare la Centrul de 

onomastică din cadrul Arhivelor Naţionale din Paris în perioada 5–21 martie 2018 (finanţat prin 

programul de Mobilităţi pentru cercetători – cod proiect PN-III-P1-1.1- MC-2017-1770, lista XI, 

poziţia 47. 

– Proiectul individual finanţat prin UEFISCDI pentru participarea la al XVIII-lea Colocviu de 

onomastică organizat de Societatea Franceză de Onomastică şi de Universitatea Jean Jaurées din 

Toulouse (Toulouse, 17–19 ianuarie 2018), prin programul de Mobilităţi pentru cercetători – cod proiect 

PN-III-P1-1.1-MC-2017-1461, lista IX, poziţia 55. 

– Proiectul individual Reflexe lingvistice ale unor structuri cognitive spaţiale complementare, 

finanţat prin bursă postdoctorală în cadrul proiectului Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, 

dezbateri, perspective POSDRU/89/1.5/S/56815, proiect cofinanţat din Fondul European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (pentru perioada aprilie 

2012-februarie 2013). 

– Proiect individual de tip MD (nr. 11/2008) pentru documentare (pentru teza de doctorat Toponimia 

din bazinul hidrografic al Neamţului) de o lună la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, 

finanţat de CNCSIS. 

 

  

 

Data ultimei actualizări: 

20.10.2021 

Daniela Ştefania BUTNARU 


